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rotzooien gaat. Gastrapper Q-Tip rapt tussen neus en lippen door over zijn

kwaliteiten als rapper. Hij heeft het nummer niet zelf geschreven, dat deden de

Beasty’s, maar niemand rapt volgens hem zoals hij. Hij fuckt ook nooit wack – zelfs

niet sprekenderwijs, want ‘Like MaBell [he’s] got the Ill Communication’. De rappers

voeren hun battle terloops uit, terwijl ze doen alsof ze een telefoongesprek voeren.

De lijn doorstaat de telefoonroddels over wie met wie en hoe kraakvrij, terwijl Q-Tip

zich uitslooft ‘to get it together’ als de beste rapper van het stel. Het geritsel en de

ruis van de gespreksstof uit dit soort vluchtige New York conversations bepalen de

beltoon. Niet alleen de bijgeluiden zijn dus ruis geworden, ook de inhoud van het

gesprek doet maar deels ter zake. Het gaat om de ill communication, om het spreken

met schijnbewegingen zonder minder direct op het doel af te gaan.

Dubbele bodems MaBell is het Amerikaanse telefoonbedrijf waarvoor de

wiskundig ingenieur Claude Shannon in de jaren veertig zijn communicatietheorie

bedacht. Zonder hem geen Ill Communication. Na de oorlog betekende

communicatie in de eerste plaats het uitschakelen van risico. Daarbij heeft

Shannon het niet alleen over menselijke communicatie maar ook over de

interactie tussen machines. Wanneer een bom een vliegtuig raakt, is er

bijvoorbeeld sprake van succesvolle informatieoverdracht. Zoals tegenwoordig

collateral damage dankzij precisiebombardementen moet worden vermeden.

‘Informatie’ is zoveel als geordende ruis, ofwel onzekerheid of chaos (entropie)

die zo tot een minimum is beperkt dat de boodschap toch zo goed mogelijk

doorkomt. Informatie wordt bij Shannon uitgedrukt in ‘bits’, namelijk de ‘eentjes’

en ‘nulletjes’ die staan voor een ‘ja’ of een ‘nee’ van een keuzemogelijkheid. In

feite is Shannon hiermee de bedenker van de computer en niet bijvoorbeeld

Turing, die slechts de hypothese van een niet van echt te onderscheiden

mechanisch brein bedacht. Het enige wat in Shannons model nog ontbreekt is

een geheugenkaart. Met zijn theorie gaf hij Bell Labs het instrument om de

optimale telefoonverbinding te ontwerpen. Met een zender, een kanaal en een

ontvanger. Dat de boodschap van A naar B honderd procent doorkomt, is nooit

volledig zeker te stellen, altijd zal er sprake zijn van enige ruis. Daarom is het van

belang de verbinding te optimaliseren afhankelijk van de omstandigheden. Voor

spraakoverdracht als bij een telefoonverbinding is het bijvoorbeeld slechts nodig

om de menselijke stem helder over te brengen. Een verbinding die alle

omgevingsgeluiden even helder zou verwerken zou juist weer moeilijker

verstaanbaar zijn. 

Voor de rappers van de Beasty Boys is communicatie bij uitstek het spel tussen

goede verstaanders, waarbij de ruis in woord, klank en gebaar juist wordt geoptima-

liseerd om zo veel mogelijk dubbele bodems te creëren. Ze zoeken het risico, maar

net als Shannon zetten ook zij de ruis naar hun hand, scherp als ze zijn. Ze hebben ill

communication, waarbij ‘ill’ niet ziekelijk is, maar pas echt ruig vet, voor wie het alle-

maal nog kan begrijpen. 

Wanneer een bom een

vliegtuig raakt, is er

sprake van succesvolle

informatieoverdracht

Nog niet zo lang geleden hoorde ruis bij plaatjes draaien op een pick-up. Verknocht

met de innigste tienerrebellie. Dylan klonk pas goed dankzij de akoestiek van de

stofjes aan de naald die haast even pluizig waren als de man zelf. Er waren ook

diehards die hun lp’s schoonveegden en de naald met een borsteltje voorzichtig

afstoften. Maar echt helpen deed het nooit. Zelfs wanneer de naald mechanisch

langzaam neerdaalde op het vinyl was er de huiselijke tik, en de ruisende stilte voor

het losbarsten van klank. Als plechtig moment om dan eindeloos mee te draaien in

een herhaalde emotie. Steeds hetzelfde nummer spelen achter elkaar, steeds voor-

zichtig de naald opnemend om vervolgens weer te verdwijnen in de mijmering van

de muziek. Met de herhaalknop op de cd-speler is dat haast te vanzelfsprekend

geworden om nog te worden opgemerkt. Een cd onder het stof slaat ook hoogstens

over, maar zal nooit grijsgedraaid knisperen. De ruis werd verbannen uit de muziek-

industrie. Muziek werd aangevuld met bijpassende danspasjes die met steeds meer

raffinement werden uitgevoerd. Gelijktijdig klonk de eerste muzak om massa’s te

hypnotiseren tegen tandarts- en liftangst.

En daarmee begon de ruis aan een comeback. Bands als Sonic Youth en in hun

voetspoor de hele grunge-beweging maakten ‘noise’ tot een geuzenterm. Ze

maakten muziek met een metalen ziel, niet gekerkerd door consumptiedrift, experi-

menterend op het schurende kabaal van emotie en onderbuik. De leden van Sonic

Youth riepen zichzelf spottend uit tot experimental jetset met trash and no star. Dat

was begin jaren negentig, toen independent (indy) muziek in Engeland en de

Verenigde Staten een bloeiperiode doormaakte die zo’n vijf jaar zou duren. Toen

kwam de r&b op met opnieuw kraakvrije riedeltjes die stemmig passen in menige

kledingzaak.

Toch bleven rappers hun platen op vinyl uitbrengen om scratchbaar te zijn.

Dankzij het scratchen is de noise op de naald zelfs uitvergroot en onmisbaar

geworden voor het maken van de juiste grooves. De Beasty Boys brachten in 1994

de lp Ill Communication uit, met het gelijknamige titelnummer. Ill Communication

gaat over neuken, maar ook over rap. Zoals ‘jazz’ in de letterlijke betekenis over
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Ruis bepaalt het ritme van de dag. Niet alleen de ruis op de radio of in

de lijn van een mobiele telefoon, maar ook als de overbodige

gespreksstof die conversaties licht moet houden. Wetenschap en

kunst kunnen niet zonder deze informatie uit de wandelgangen.

Claude Shannon bedacht er een theorie bij waar ook kunstenaars hun

voordeel mee doen.
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Het geïnformatiseerde

wereldbeeld gaat niet

langer over de

werkelijkheid zoals die is,

maar zoals die zou

kunnen zijn

ductie van informatietechnologie en de computer opnieuw een tijdperk aange-

broken dat ons wereldbeeld fundamenteel wijzigt. Het mechanische wereldbeeld

probeerde de wereld in kaart te brengen door, zoals Bacon, de wetten van de natuur

te willen ontsluieren. Het geïnformatiseerde wereldbeeld gaat daarentegen niet

langer over de werkelijkheid zoals die is, maar zoals die zou kunnen zijn. De nieuwe

informatietechnologie is niet gericht op nabootsing van de natuur, maar op het

scheppen van alternatieve werelden. De Mul haalt in dit verband computeringenieur

Alan Kay aan, die beweerde dat ‘the best way to predict the future is to invent it’

(De Mul 1997). 

De technologie die is ontwikkeld vanuit de exacte wetenschap geeft kunstenaars

de kans met hun utopieën en distopieën het museum van de toekomst vorm te

geven. Niet door in de kunsten als ongeschoolde theoretici mathematische theo-

rieën te verhaspelen tot een postmoderne woordenbrij. Wetenschap in de kunst is

alleen mogelijk als het spel overeind blijft. De natuurkundigen Alan Sokal en Jean

Brickmont lieten overtuigend zien hoe een aantal postmoderne filosofen net als

Umberto Eco termen uit de exacte wetenschappen misbruikten, voornamelijk om

de lezer te overbluffen. Ook veel kunstenaars hebben zich in hun eigen kunstpraktijk

laten overrompelen door het gesprek over de kunsten dat hen omgaf. Sokal en

Brickmont hebben zelf niet eens zoveel bezwaar tegen ‘literaire schrijvers die op tilt

slaan bij Einstein of Gödel. […] Wanneer een dichter woorden zoals “zwarte gaten”

of “graad van vrijheid” uit hun context haalt zonder goed te beseffen wat ze bete-

kenen dan stoort [ons] dat niet. Men is ook vrij om sciencefiction te appreciëren en

geheime doorgangen in tijd en ruimte, waardoor men middenin de kruistochten

belandt’ (Sokal en Brickmont 1999). Toch pretendeert Marcel Möring wanneer hij in

zijn roman In Babylon het concept ‘entropie’ uit de thermodynamica introduceert

beduidend meer, zonder het waar te kunnen maken (Möring 1997). En dat is

jammer, de wetenschap moet niet de grote broer zijn waar kunstenaars overambi-

tieus tegenaan schurken. Wanneer een gerespecteerd wetenschapper als Leo

Vroman zijn gedichten schrijft, dan doet hij dat niet plechtstatig, maar laat hij zijn

verbeelding de vrije loop voor zijn Systeem. 

Onuitroeibaar tegengif Kunstenaars horen niet mee te praten, ze moeten

zorgen voor afleidingsmanoeuvres die ervaringen voor even kantelen. Ze zorgen

voor ruis, voor rookgordijnen rond de waan van de dag, zodat het hooggeëerd

publiek de weg wat kan kwijtraken. Niet in theorie, maar in de praktijk van

installaties die de zintuigen overrompelen zoals Bruce Nauman dat al jaren kon.

Via informatie, geordende chaos dus, om de orde wat meer chaos te geven.

Informatietechnologie heeft de kunsten gered van een postmoderne ondergang

in onleesbare museumcatalogi. Via simulaties worden inmiddels opnieuw

verhalen verteld, die tien jaar terug nog in theorieën zouden zijn verzand. 

Een goed voorbeeld is het AnnLee Project, waarvan een aantal werken deel

uitmaakt van de collectie van het nieuwe Van Abbemuseum. AnnLee was oorspron-

kelijk een naamloos tekenfilmfiguurtje uit de Japanse Manga-tekenfilm- en spelin-

dustrie. AnnLee was als stripfiguur slechts bedacht om snel te sterven zonder een

eigen persoonlijkheid te mogen ontwikkelen. De Franse kunstenaars Pierre Huyghe

en Philippe Parreno kochten de rechten voor het figuurtje op, gaven haar een naam

Met de opkomst van de

computer is het begrip

‘informatie’ een welhaast

magische term

geworden, een synoniem

voor de belofte van

internet

Shannons theorie is vaak verkeerd begrepen. Umberto Eco stelde dat Shannons

informatie als grondslag voorafging aan de tekenproductie die hij als semioticus in

kaart bracht. Nu is de informatietheorie een model dat informatie inderdaad

verwerkbaar maakt ongeacht de inhoud, in de zin dat het de technologie mogelijk

maakt. Een ingenieur spreekt daarbij in feite een andere taal, omdat hij denkt vanuit

een ander kennissysteem dan een taalwetenschapper. Hij bouwt letterlijk een

machine waar de taalwetenschapper slechts woorden heeft. En daarmee zou je

eigenlijk zeggen dat Eco Shannons begrip ‘informatie’ helemaal niet nodig heeft,

tenminste niet als fundament bij zijn eigen semiotische vocabulaire. Een stroom-

schema of technische gebruiksaanwijzing heeft in de praktijk toch weinig te maken

met kennis van de grammatica van een taal, tenzij de vergelijking als een metafoor

bedoeld is. Door de suggestie te wekken dat er een relatie bestaat met een gere-

nommeerde theorie, pikt Eco als taalwetenschapper nu een graantje mee van de

hogere status van de exacte wetenschappen. 

Complot van het grootkapitaal Met de opkomst van de computer is het begrip

‘informatie’ een welhaast magische term geworden, een synoniem voor de belofte

van internet. De elektronische snelweg zou de wereld blijvend veranderen en

maakte nieuwe wetenschapsgebieden als Mediastudies mogelijk en ook de

presidentskandidatuur van Al Gore. Terwijl Marshall McLuhan in de jaren zestig nog

een wat excentrieke Canadese mediaprofessor was die de soundbite in navolging

van Shannons bits and bytes tot meest basale communicatie-eenheid uitriep,

kwamen de tongen tijdens het yuppiedom van de jaren tachtig pas echt goed los.

Theodore Roszak schreef nog voordat de internethype werkelijk losbarstte het boek

The Cult of Information (1986), dat nu alweer hopeloos gedateerd aandoet. Er zou

volgens hem sprake zijn van een complot van het grootkapitaal, met IBM (Big Blue)

voorop, dat de academische wereld en de burger samen met kleine broer Apple de

pc letterlijk door de strot zou hebben geduwd. Inmiddels zijn internet en vooral e-

mail ook na het wegzakken van de markt toch echt niet meer weg te denken. 

Waar Roszak wel gelijk in had, was dat het begrip ‘informatie’ uiteindelijk alles was

gaan betekenen en daarmee niets meer betekende. Informatie stond volgens hem

voor de ‘global glut’ aan zoekresultaten waarin goede en slechte sites niet van

elkaar te scheiden zouden zijn. In een tijd dat de eerste rsi-gevallen bekend werden,

werd er gevreesd voor een vergelijkbare overbelasting van de hersenen. Zo erg is het

niet geworden, maar de capaciteit van internet als informatiebron heeft ook de

betekenis van het begrip ‘ruis’ verder opgerekt. Shannon kon niet voorzien dat een

netwerk van glasvezel informatiestromen in gang zou zetten die letterlijk nieuwe

gemeenschappen en werelden creëerden. Ruis is alles geworden, van informatie op

banners tot dat wat hoort bij de omtrekkende zoekbewegingen naar iets van bete-

kenis of gading. 

De filosoof Jos de Mul spreekt inmiddels van ‘de informatisering van het wereld-

beeld.’ Hij doet dit in navolging van de wetenschapshistoricus Dijksterhuis die in

1950 ‘de mechanisering van het wereldbeeld’ vaststelde. Dijksterhuis liet zien dat in

het verlengde van de wetenschappelijke revolutie in de zestiende en zeventiende

eeuw een nieuwe manier van kijken naar de wereld ontstond, dankzij de nieuwe

wetenschappelijke methode (Dijksterhuis 1950). Volgens De Mul is er met de intro-
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Peter Zegveld

en nodigden een aantal collega-kunstenaars uit om haar te voorzien van passende

verhalen. Verhalen die bijvoorbeeld commentaar geven op de almacht van Shell

door AnnLee te laten sterven in een vervuilde wereld. Vervolgens baren de kunste-

naars haar op in een echte kist die eruitziet alsof hij door Ikea gefabriceerd is, met

verse bloemen ernaast. In een volgende zaal sjokt ze alweer uit het zicht alsof er

niets gebeurd is, want AnnLee kreeg, zoals het hoort in computerspellen, ontelbare

levens. Ze wordt daarbij geprojecteerd op de muren van de zaal door een hortende

en stotende robot, gemaakt van techniek die zichtbaar scharniert als ten tijde van

Chriet Titulaer. AnnLee heeft als logo kwaliteiten die verder gaan dan Mickey Mouse.

Een logo voor op T-shirts, gedragen door popsterren, die om de vijf jaar de punk

herontdekken als onuitroeibaar tegengif voor de gevestigde orde. Om dan zelf

onherroepelijk te corrumperen en als tegenreactie weer nieuwe geluiden te gene-

reren.

Wieke Bonnier studeerde Cultuur- 
en Wetenschapsstudies (CWS) en 
rondt momenteel de studie 
Literatuurwetenschap af aan de
Universiteit van Amsterdam.
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Theatermaker en beeldend kunstenaar Peter Zegveld maakt ‘beeldend

geluidstheater’ en doet theatrale uitvindingen op basis van natuurkundige

principes. Hij verwierf bekendheid met een groot aantal theatrale projecten

waarin wonderlijke geluidsconstructies het beeld bepalen. Voor een van zijn

eerste voorstellingen, Dynamica Tumultus, liet hij zich inspireren door het

dopplereffect en bouwde hij een theater over de snelweg in Almere. Ook

verplaatste hij in Ondergronds concert met ritmische explosies het zand op

het Scheveningse strand en liet hij in een container onder de titel

Schouderklop van God telkens een toeschouwer plaatsnemen en luisteren naar

een ontploffing.

Zegveld gaat te werk als theatraal uitvinder en komt al experimenterend op

nieuwe vondsten. ‘Ik maak gebruik van natuurkundige principes die te maken

hebben met geluid, geluid dat beweging genereert. Ik onderzoek het karakter

van het materiaal waarmee ik werk – steen, hout of lucht – en zoek de

grenzen op. Zoals het moment waarop een stuk hout breekt of een snaar

knapt. Als je dat moment kunt manipuleren en cultiveren heb je een instru-

ment.’

De objecten spelen een rol als beeldendekunstobject of theatraal object in

een voorstelling. Zo fungeren ‘De Triltafel’ en het ‘Het Spatelwiel’ als elektri-

sche muziekinstrumenten. ‘De Noppenfolievernietiger’ perst de luchtkamers

in het plastic met een snelheid van één kilometer per uur tussen twee

metalen walsen en brengt een percussieachtig geluid voort. Terwijl het

‘Kerkje op een sokkel’ zelf een schril geluid lijkt te produceren. 

Fotograaf Gert Jan van Rooij
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