
‘Ik wil niet die componist
op z’n zolderkamer zijn’

STEFAN�PRINS�CO�M�P�O�N�I�ST
Muziek kan bij hem een verpletterende geluidservaring zijn en gaan over
klimaat en biodiversiteit. Zijn nieuwe compositie ‘i n h a b it _ i n h i b it ’ – met
rondzingende microfoons – gaat in première in Amsterdam.
Door�onze�medewerker�Joep�Christenhusz Foto�Roger�Cremers

H
oud een
mic rofoon
te dicht bij
een luid-
spreker en
je trom-
m e l v l i e ze n
worden ge-
t r a k te e rd
op een
vlijm-
scherp ge-

loei. Geluidstechnici spreken van feed-
back, een proces waarbij een microfoon
zijn eigen versterkte signaal oppikt en
weer doorstuurt. Noem het elektro-
akoestische kortsluiting: binnen enkele
milliseconden gieren de decibellen je om
de oren.

Voor menig musicus geldt feedback als
de ultieme nachtmerrie. Zo niet voor Ste-
fan Prins (42). In een nieuw opdracht-
werk voor Asko|S chönberg en Ensem-
blekollektiv Berlin verhief de Vlaamse
componist het feedbackprincipe tot uit-
gangspunt. inhabit_inhibit heet het vijftig
minuten durende stuk dat donderdag-
avond 24 februari in première gaat in het
Muziekgebouw aan ’t IJ in Amsterdam.
De online blurb belooft een „ve r p l e tte -
rende geluidservaring” en rept over
t h e m a’s als klimaatverandering en het
massaal uitsterven van soorten.

Een ochtend in januari. Zoomend van-
uit zijn woonplaats Berlijn steekt Prins
van wal over de technische kanten van in-
habit_inhibit. Iets met vier ruimtelijk op-
gestelde kwartetten, piano en harp in het
midden, en een viertal feedbackende
solohoutblazers rondom. Dankzij een in-
genieus samenspel van interne micro-
foontjes, zelfgeprogrammeerde software
en het betere blaas- en kleppenwerk zijn
de vier solisten in staat om hun feedback-
klanken live te reguleren.

„Tot op zekere hoogte dan”, nuanceert
Prins, „want het blijft een zeer volatiel
proces. Iets te dicht bij de luidspreker en
de boel escaleert. In die onvoorspelbaar-
heid ligt voor mij een interessante paral-
lel met de huidige ecologische crisis. Pro-
cessen als klimaatverandering en verlies
van biodiversiteit worden eveneens ge-
kenmerkt door tipping points en
fe e d b a c k loops. Passeer een grenswaarde
en je loopt het gevaar een oncontroleer-
baar ‘r unaway- effec t’ te creëren. Het is
die dreiging die ik met dit stuk voelbaar
wil maken.”

Holografisch fabelwezen
inhabit_inhibit is niet het eerste werk
waarin Prins bredere maatschappelijke
t h e m a’s aankaart. „Als kunstenaar wil ik
met beide benen in de wereld van nu
staan. Alleen door me nadrukkelijk te

verhouden tot de tijd waarin ik leef, kan
ik mijn werk voor mezelf verantwoorden.
Ik wil niet die spreekwoordelijke zolder-
kamercomponist zijn.”

Tot voor kort gold Prins’ e ng a ge m e nt
vooral de nauwe verwevenheid tussen
mens en technologie. Neem Mirror Box
Exte nsions, in 2016 te zien tijdens het
Holland Festival. Wie erbij was in de
Stadsschouwburg, zag hoe een hybride
ensemble van live musici en geprojec-
teerde dubbelgangers de grens tussen fy-
sieke werkelijkheid en cyberspace vak-
kundig uitwiste. Een violist speelde sa-
men met haar digitale avatar (identiek ka-
nariegeel jasje), terwijl het gekletter van
haar strijkstok omgeven raakte door elek-
tronische ruis. Een scène later versmol-
ten cellist, gitarist en slagwerker tot een
holografisch fabelwezen.

Eerder thematiseerde Prins de hybride
ruimte tussen realiteit en virtualiteit in
Generation Kill (2012), destijds door Ne w
Yorke r-criticus Alex Ross bestempeld als
een van de „meest memorabele voorstel-
l i nge n” van het jaar. In het multimedia-
stuk besturen live musici hun geprojec-
teerde alter ego’s via Playstation-control-
lers. Het kritische venijn zit ’m in de
staart, als beelden van een Amerikaans
dronebombardement suggereren dat ook
oorlogen tegenwoordig worden uitge-
vochten volgens de mechanismen van
een videogame. Call of Duty-plus, zeg
m a a r.

Zilverfolie en wegwerpbakjes
Zijn fascinatie voor techniek zat er al
vroeg in, zegt Prins. Voor hij compositie
ging studeren aan het Conservatorium
van Antwerpen, voltooide hij een ingeni-
eursopleiding in Brussel. „Mijn speciali-
satie was fotonica, een vorm van natuur-
kunde die zich toespitst op alles wat met
licht te maken heeft. Laser- en glasvezel-
technologie, veel kwantummechanica.
Heel theoretisch allemaal.”

Ondertussen lonkte de muziek. Tijdens
een Erasmusjaar in Barcelona raakte
Prins, tevens een begenadigd pianist, ver-
zeild in de vrije-improvisatie-scene. Hij
deed er een levenslange voorliefde op
voor klankkleur. Nog altijd wordt zijn
werk gekenmerkt door experimentele
timbre-exercities. In unde r_c urre nt
(2021), een werk voor de elektrische gi-
taar van boezemvriend Yaron Deutsch en
het Orchestre Philharmonique de Luxem-
bourg, spelen de strijkers met zilverfolie
op de brug. De kopersectie tettert op
meevibrerende aluminium wegwerpbak-
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jes. De harpiste weeft stroken karton tus-
sen haar snaren.

‘No outside’
Een interessante vraag blijft hoe Prins’ re -
cente ecologische interesses zich verhou-
den tot zijn eerdere techno-engagement.
„Het één vloeit voor mij logisch voort uit
het ander. Ik ben altijd geïnteresseerd ge-
weest in hoe de mens zich verhoudt tot
zijn omgeving. Voorheen benaderde ik
die vraag vanuit een technologische in-
valshoek. Nu heb ik ook onze relatie met
de natuur in ogenschouw willen nemen.”

Een belangrijke katalysator voor die
perspectiefverschuiving was het werk
van Timothy Morton. De spraakmakende
Britse eco-filosoof schreef de afgelopen
jaren veel over het Antropoceen, het tijd-
perk waarin de mensheid tot een domi-
nante geofysische kracht is geworden.
Concreet: de mens bewoont de aarde niet
alleen, hij vormt haar ook, met alle gevol-
gen van dien.

Prins: „Morton hamert erop dat we
onze positie ten opzichte van de aarde ra-
dicaal moeten herijken. De mens heeft
zichzelf eeuwenlang beschouwd als een
soevereine soort, die als het ware boven
de natuur verheven was. Dat is een ge-
vaarlijke fictie gebleken. Als de ecologi-
sche crisis iets duidelijk maakt, dan is het
dat we onlosmakelijk verbonden zijn met
onze natuurlijke omgeving. Er bestaat
geen grens, enkel een complex web van
re l at i e s .”

In zijn talrijke publicaties ontwikkelde
Morton een uniek vocabulaire voor die
intieme verwevenheid. Zijn proza gros-
siert in termen als ‘the mesh’, ofwel het
ecologische vlechtwerk dat mens en niet-
mens verbindt in een wirwar van ‘s t r a nge
loops’. Klimaatontwrichting vergelijkt hij
met de spiegel die in The Matrix aan Neo’s
vinger blijft kleven. Het is een ‘sticky ’
probleem dat ons volgt waar we ook gaan.
We kunnen de veranderende atmosfeer
die de opwarming van de aarde veroor-
zaakt niet van ons afschudden. Ze om-
geeft ons, waait door onze haren, dringt
tot in onze longen. Zoals Morton schrijft:
„There is no outside.”

Ten prooi aan geluid
Geen buiten, enkel een binnen. In inha-
bit_inhibit laat Prins je die claustrofobi-
sche boodschap aan den lijve ervaren
door je letterlijk te omhullen met klank.
„Het publiek is straks helemaal omringd
door het ensemble. De mensen zitten
tussen de kwartetten, solisten en luid-
sprekers opgesloten in een bubbel van
k l a n k .”

Hoe zou het voelen om ten prooi te val-
len aan geluid? Natuurlijk, wie luistert
richt zijn aandacht op de omgeving
rondom hem. Maar diezelfde omgeving
richt zich ook terug. Geluidsgolven drin-
gen je gehoorgang binnen. Vibraties zoe-
ken de resonanties van je schedel en je in-
gewanden. Klank kleeft aan ons. Over
stickyne ss ge s p ro ke n .

Toch heeft Prins geen fatalistisch stuk
willen maken. „Ik schets geen doemsce-
nario, maar wil mensen laten ervaren hoe
onlosmakelijk we met de wereld verbon-
den zijn. Van daaruit rijst de vraag hoe
met die positie om te gaan. Hoe vinden
we, in het beste geval, een symbiotische
relatie met onze omgeving?”

Stefan�Prins,�inhabit_inhibit (�w�e�re�l�d�p�re�-
mière).�Asko|Schönberg�en�Ensemblekol-
lektiv�Berlin�o.l.v.�Baldur�Brönniman.�Muziek-
gebouw�aan�’t�IJ,�Amsterdam,�24�febr,�20.15
uur.�Inl:�stefanprins.be
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