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Radio	Kootwijk	
In een project voor de gemeente Apeldoorn heb ik het voormalig zendstation Radio Kootwijk leren 

kennen. Dat is wat mij betreft een van de meest opmerkelijke gebouwen die ik ken. Als een betonnen 

kathedraal rijst het op in de vrije ruimte van heidevelden en zandverstuivingen. Het is er stil en ’s nachts is 

het er nog echt donker. Radio Kootwijk is in 1923 gebouwd om de lange afstand telefonie met 

Nederlands-Indië mogelijk te maken. Mijn gedachte is om juist deze iconische plek te gaan gebruiken om 

tot andere concertvormen te komen en de ontmoeting met nieuwe publieksgroepen aan te gaan: “laten we 

het gebouw gebruiken om het exploratieve werkproces als een muzische manifestatie vorm te geven”. Een 

aanvraag voor een projectsubsidie bij de gemeente Apeldoorn en de provincie Gelderland wordt 

gehonoreerd.  

 

Een	muzisch	werkproces	
Het idee achter het werkproces is om in dit voormalig zendstation zoals dat bij 

langeafstandscommunicatie past niet alleen te zenden, maar ook te ontvangen. In plaats van het 

eenrichtingverkeer van de musici op het podium en het publiek in de zaal maken we een werkplaats die op 

wederkerigheid is gebaseerd. Bij aanvang van de driedaagse nemen de kunstenaars, bestaande uit de 

solisten met aanhang uit andere kunstdisciplines, muziekstukken, spullen en materialen mee. Daarmee 

begint bij aanvang een open en improviserend werkproces van drie dagen. Allerlei combinaties worden er 

tussen de uitvoerenden en de stukken gemaakt. Experimenterend wordt er toegewerkt naar een steeds 

grotere samenhang voor een presentatie op de laatste avond. Tijdens het werk komen er nieuwe 

publieksgroepen langs variërend van middelbare schooljongeren tot Young Professionals uit het 

bedrijfsleven. Die draaien telkens een paar uur mee in het maakproces in verschillende vormen van 

interactie, van bijzondere luisteropstellingen tot gezamenlijk geproduceerde klankvelden. Presentaties van 

de stand van zaken in het werkproces worden afgewisseld met reflectie en commentaar. De programmeurs 

die normaal gesproken leading zijn in hun inkoop, worden nu gevraagd de laatste middag en avond mee te 

maken en aansluitend te blijven slapen. De volgende ochtend wordt er dan teruggekeken en kunnen er bij 

gebleken animo plannen gemaakt worden voor een vervolg op en verkoop aan de grote podia.1  

 

Reflectie			
In een reflectie op het ontwerp ga ik nog wat dieper in op de muzische aspecten door een vijftal 

scheidslijnen te bespreken:  

De gebruikelijke scheiding tussen spelers en publiek valt weg doordat het publiek deel krijgt aan het 

maakproces. Het werk is niet af, maar wordt in co-creatie met het publiek gemaakt. Er wordt 

geëxperimenteerd met bijzondere opstellingen, met zelf geluid produceren en met het verdelen van het 

publiek in groepen en het werken met de natuurlijke competitie daartussen. Dat is voor zowel de 

professionals als de bezoekers een eye-opener. Door niet een afgerond product eenzijdig te zenden maar een 

werkproces in wederkerigheid met het publiek op te voeren en dus zowel te zenden als te ontvangen 

ontstaat ruimte voor nieuwe inzichten en nieuwe verbindingen bij alle betrokkenen. Makers en publiek 

zien elkaar met andere ogen en horen elkaar met andere oren. De ontmoeting en de wederzijdse 

                                                
1 Een impressie van het project is te vinden op www.connectingconversations.nl/page/3565/nl De samenwerking 
met Vredenburg als reguliere concertlocatie was belangrijk voor het project.  
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verbinding spelen een veel grotere rol dan bij reguliere concerten. Er wordt door zo te werken een 

netwerk van duurzame relaties opgebouwd. En de producten die er uit komen, de voorstellingen die ook 

elders gespeeld worden, zijn door de andere manier van werken dan anders.     

De normaal gesproken harde scheiding tussen concert en niet-concert is de tweede scheiding die wegvalt. 

De muzische manifestatie is groter en omvattender dan de afgepaste ‘stukjes’ die er worden gespeeld. Het 

werk dat wordt opgevoerd is het geheel. Het begint vanaf het verlaten van de snelweg. In laagjes wordt de 

vertrouwde werkelijkheid losgelaten. Dat in stappen afpellen zou je staging kunnen noemen. Gaandeweg 

neemt de ontvankelijkheid voor de muzische beleving steeds verder toe. De slingerende smalle weg door 

het bos hoort erbij. De camping-achtige catering in gebouw A hoort erbij. Het wandelen om het gebouw 

heen en het beklimmen van de hoge trappen om het uitzicht op de trans te zien horen erbij. Een toevallige 

ontmoeting met een muzikant of een andere bezoeker hoort erbij. En de adembenemende ervaring van 

het betreden van de zenderzaal hoort erbij. En als er dan in dat gelaagde geheel muziek klinkt, dan laat 

zich raden dat de impact daarvan verveelvoudigd is.  

De derde scheiding die op de schop gaat is die tussen koper en verkoper. Het organiseren en verkopen 

van concerten wordt in de manifestatie geïntegreerd. De dialoog met de programmeur wordt verplaatst 

van kantoor naar ‘speelplek’ en gaat deel uitmaken van het spel. En de relaties met het bedrijfsleven met 

Young Professionals van onder andere DNB, TG en de Baak worden niet aangegaan vanwege sponsoring 

of welk ander extern doel dan ook, maar met het oog op wederzijdse uitwisseling.  

De vierde scheiding waar het project aan morrelt is de spanning tussen de individuele profilering in een 

personal brand en de collectieve tegenkracht die de groep zou kunnen ontplooien. Hoe ver we de Veluwe 

ook oprijden de spanning tussen de intrinsieke gemotiveerde professionele praktijk en de tegenstelling 

tussen de meer institutionele mechanismes in de markt blijf groot en speelt soms op. Dat leidt ertoe dat 

verschillende initiatiefnemers van het eerste uur ook weer uitstappen om te kiezen voor het eigen spoor.   
De vijfde scheiding die vloeiend wordt zit in mijn eigen rol. Ik heb maar een heel licht regisserende rol. Ik 
sta niet alleen op zenden maar op zenden en ontvangen. Op vele momenten ben ik volgend in plaats van 
initiërend. Dat is nieuw. Het is het groeiende collectief van makers dat door medeneming van bevriende 
kunstenaars de initiatieven realiseert. Daarin zit veel zelfsturing. De werkplaatsregels zijn duidelijk en 
daarbinnen is van alles mogelijk. 


