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Pan9' Btl
I n ziin werkstudio in de Amsrerdàm"e

I Piip;riikr op de wihe mmn en unsne
I devm en zwàtè iÈheer Hrnnes w,ll
I *r- 1Se) ",rur 

op ,1nien cenrimerer
afstand €n volgt met zín gezicht de con-
touren !?n de ijsbeer "Ik heb in het midden
vm miln ogen helemaal gen zicht; vanuit
de tuden zie ik nog iet§. ongever u half
procent. Dardoor kan ik donkere vlakken
van lichte onderscheiden. DaaÍom ben ik
ook zo blii met d* iisbeeÍ Ik was ooit op
een dag van de patiëntmverenigingi daaÍ
wdd nij duidelijk dat ik de hooftlpriis heb,
qua blindheid. Ik zat met iemand te pràten
d;e tien mettr voor ons een paal zag staan.

Ik zei: wa ziejí een paal dan? Er zijn ook
mensen die het aan étu oog hebben. Daar
had ik vooÍ getekefld. Dan had ik blj het
Íotograferen nia eens meer een oog dicht

Fa paar dag€n eerder, am de AmsteF
damse weesperzijde, ter hoogte van de
4e Motrtessorischool. Een voorbljpnger
l11t een keihdde boer "Die heeft te veel
gepimpeld gisteravond, dok ik. Jàmmer,
mtn geluidsappdatuur stond nos niet
aan," zegt Wallnfen droog Hij tast het hek
rond de school at Blj het besin zet hij vijf
stappen naar links: der zet hij zitn acteuis'
neer: Mijs, Sjaan en Miro. alle drie twaalf
jaar Dan meet hlj vijfstappeÍ flaar achter:
daar gaat hii zelístàm, met rin Erote ni-
dofoon en Maran rmrder "Ik kan hier
wel in €en rechte lijn doorlopen, toch?"
vraagt Wallrafen. Op een teken van hem
lopen Miis, Sjaan en Mno hÍss het hek

ben

Zes jaar geleden werd
ÍotograaÍ Hannes

WallraÍen nagenoeg blind,
door een erfelilke aÍwijking

aan de oogzenuw. llu is
hii geluidskunstenaar.

ln Amsterdam is er een
geluidswandeling langs de

Amstel van ziin hand: 0own
by the Rivercide.'Leuen
zonder ogen went nooit.'

door Hilde Postna,
Íoto's lean-Piene lans

NG
len tljdens roeilesl" vmagt Miro horderd
meter verderop. "Oja, Silverl Zljn mobiel
del in ha water. hij ging staan in de boot,
toen viel hij zem" antwoordt Sjaan. Mijs:
'Ja, hij hàd w€l dood kun.en zijnl" Het
loopje wordt los een ker ofvij{ zes ovtr
gedaan; evenzovaak registren Wallrafen

Aan het eiflde van het driehoÍderd
meter lange hek rennen de kinderen naaÍ
huis. Birkmstockslippers klepperen op de
stoepteselsi het seluid weerklinkt in de
open ruimte. "Dit hoekj€ hier h€eft een
mooie galm," constateeÍt WallÍafen tenr-
den. "Leuke verhalef, hebben iullie eecÍe
eerd, hàrtstikle goed-" De geluiden vàn
de liesen die m buunrouw in de gle
bak gooit, worden nog even opgEflonen
vanwege de mooie klanL net als wat ach-
tergrondgeluid van peserende 6etsere en
de kerkklok die twaalfslagen produceeÍ.
"Mooi, dat zljÍ allemaal cadeautjes - die
kan ik bli de aÍwerking mooi gebruikell'

Ja 4n ,m vindt hlj wer frjn, dan hoeft
hij zijn stok niet a te gebruiken, zegt Wall-
rafen als we na de opnames naaÍ café Hesp
lopen, een meter ofviilàonderd zuidelii-
ktr aan de weespeziide. Intussen veÍelt
hlj over de wandelins "In de koptelefoon
ontnoet de wandelatrJan wolil de op-
Íichter vàn De Usbreker. Hij verhaah over
twe llsbrekers die in het wateÍ liggen, tets
wiil hij je meenemt naar de overkmt. Hlj
stuurt je dan door nad de Torontobrug
waar d€ Amstel eo de Sing€lsacht bij el-
kaar komen. Al lopend schuifje in de tijd:

vm de 4e Montessorischool en spelen ze
huÍ scène voor de geluidswandelirLe Doun
bJ lAe Rnenrdr diewalhafenbeàacl\t Íí\er
conponist/theateÍmaker Alison Isadom.
De wmdeling heeft 'water' als thena en is

onderdeel van Soudtrackcity: eeÍ groot
audioproject in acht verschillende lvijken
van de stàd, een initiatidve regiseur,/
drmàturg Renate Zentschnig.

"Nog mmr één week school, daÍ gaan
we naar De Grote Beer op Terschellingl"
zeet Sjàan. ïa heerlijkl" rcept M!js. "Is hier
niet die zieligejongen in het water sevd
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Dtttrrl, ïrtttlir 'f '/)atttt!' 
tlt( lt t nnl r' tr't!o-!l'

Ir 1n.,r k3Í.nc(t,rJen..ln. .c gL u,dÈn
e $ hà.tr.q.1utrfu], t):,, I ufrL SJra ! zu
qend resemoer schaltse!. Zii volelt orer
, +r.r s rph. ri dn ,n n lrrl( onr §r\: h
r(elr hLr Àm\Lct Hot(t 1"r." 

"..,r"", ,,.
e. Sara mag daaÍ mer 1,..r oude6 cfutis
er.D \rr I fermr rc mce .tc r rt.J,. ra.tr
hcr,,uc..dL \\ r(spehBL n lliC.r(rr
ecD kuDís.hilde, die !k1.ld scdn.hten ni
in er. J,jrlrLrrt ,rgen,\t,t b, !t(,\,.

{Llbrug RurLt, r de $ J ,J(taxr!LD qr Lt .l
m,iin oor.Ilii !.íelr oot -", È., *r
I r.r\r .ili §, n,fs DJr ,r^n.t , (lL oó lo.
,r[e J ]s rLn rctrnet\c,t,sri c, §1 t(1
,.Í c.. xchte .nrrjc Da,r de t imeDruin.
Etrje loofr over dc b( em ven dc r\nrstel
ner stl(lsàr.hcol(DÍr iev.! cri,ronski. t)i.
\c,hallL o!e. \,a1dc rnicr aan Éaehcher

Eigenlijk was Hannes warr@fen sei.re. in 1951 n her t)uirsc Nliinchcr
ajliLiL2(È \oorbcstemd oh pricster tc
r.iJ.m. ncr àl\ ziin oo,r. \Ià!r lts iochie
i:.:l hii .i.cr lJclargstcllins lDr hufte.: , \!!i .i nr.dclrrciDe. nr ctk.aÍ rci

tcnihiilier d z,jn s.hooh,erk graxg yo{,
lisgcn. Hij Iàd vert ruTjr jnct /ii! rider,
.1ie !.tnlaair sas, en ivjtde ciÍae.liik.|cen
ma,r ireg uir hcl Diticu dxt hii 

"ls 
bu,{cr

litk.n ben,uqend errccr'li,cn1,iioD,ixr
,, r (nde , u.r t. .rhr \ n l.r.reten mol\r
kn( ef (n di!n\ r, r I"-r t,.s.r Lo.un.
hiJ ook op de k.rtroticke kcrk rti .,Grnicr.

ivrt ccn fóppe.k.stl"
Ilttr ltlL,.cnrrc,, ,ke, tcIirlLsL

r.[] tu N3 s,rr ^mz§(,\,iq.n t,, nn t,ii
i rrr\L(,dr,n rcr.Lhr tn !trl!(u$,n.,r[,

bLurt kraakre ht ncr gctijlgcste.rde.
,'1, I' nd F., \ c r \r.rr reD si,ncn
J. B,rlm.r r rJnhotr$ rr lirr.q,,r, rp,
De dmng zitn omgevijrg rart t. t"'Aq". no
beeklvenict he,n d .na ni)o,r nr.er Èin
frirf,l l.rLd 2.rL hi .rt,,pdejlebLld.Hn
lLrde ?ic I rlr or, lle tucu,nL rL]r(ror,
er a6e. Àao\ankeliik nrukrc hiis.irrlaa
s.ede (PoÍige\. Hij bczo(.IÍ landen
rl! 'llnzaDi{, Ie'tànd. k.r en tn{lii. Hii
n,rosrNlèerJc de \.ier jr!m,tcmo"strartcs.
Íeisde ..ar Chili na Jc coup, e. richtt.
een cohiré op roor de Í{c!a.sc.en i! hct
II l,lok i. -\.-oord rcrtrn.t. .,I laklertr.i,l ."

coml»siries, dra.r.r1s.h do(nsedn,kre
rvolkerluchtcnr !lle' na. s§i.l,t op t,cr
rnd de rinseÍ r'!zèn ndàr her orrechrt,
Ee zr{art i!1r lv.rketiikhent Nà ccn j!!.
ol achl begor htjscnoegre krjiaen r.D dè
'voorsrrclbààrheid cr de ctichas: -lijdcns
eLn f iin\13L nr llu \ i. ,\,{ [ !re.i(.s
uit trLILc hoek,le ,, rtrsr,k.A /,,,.1,"
[! r'en <, 'rrrr[.1,,)!tdcuoroL ni,
.r fr ra,,f.L, Jr«r( [r.,,,,,,,.]rr,."
lk beg(,n me mee. voor d. grt1.g"lrt"a"n
e,, rlc ,,' rce. rr L(1esL (f. \l,tn 1,.(
\c,,1\er ,rle,, Lr.l \t(.!ren nreÈ r,rs I I

ziii nÍo s cnscdrcren: ije $,crletjjkhei,l
organiscre.l Zo nx.hrLe Lii dc stèer var
de boekcn van Gabricl aj1;cía \tarqucz
vast rc legg.D i. }].2 /{vm nat )lt t.rrt,
Hijdc.d drt zo slbtierh dar ,C.bo. ,ctfeen
rconroord \oor hcr bockie nhrcea

Het is l,ljanuari 200.1ats \\:rflr.ian uD
, f hu\ | BeLDd.rI,fr., /ili\rrt. F
JL l,L r \re Loí. i Jrk.|.rat fL rr 'lnJelir.s r.crkr hii d,t h,i dc num.rc.b.rdeD
v.n dc ,ur.is Dier soed \cherp zjcr Zcker
tcreelgcpnnpeld dc dlg c,aoor \t.dr rls >
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> hij de volg€nde dàe zijn Íechteroos dichr
knijpt, ziet hiÍ met ziin tinkeroos dubber
a wàzis. Hij kan pas zes daeen later bij
de dokter terechr, en in die zes dagen saàt
zljn zicht zienderogEn achteruit. De huis-
arts veNijst hem onmiddeÍlk door nèar
de poli neurologie in het OLVG. Wat er
aan de hand is. blljft voor de medici een
ràadsel Dan zegt ziin zus dar hun moe-
der eenjààr eerder, net voor haàr dood,
vertelde dat een verre nicht van haar l€ed
aàn de erlelÍke oogaF,vÍkins Lebels Op-
ticus Atrofie (LoA). Moedere kunnen de
afivljkine doorseveD ààn h
Hones'zus heeft een zooníe, vandaar dar
ze het wist. WallÍafen: "Nee, mij beeft ze
nooit iets veÍeld. Misschien wilde z€ me
niet ongerust makenl'

Als hl een paar weken later aan een
prcject in Barcelona werkt, merkt hij dat
zijn rechteroog er ook aan moet geloven.
Met de dag wordt de wereld om hem
heen onscherper. Vaak merk hii dat bii
's avonds mi.der ziet dan de oótend er
voor In apÍil ziet hlj àUeen nos maar fel
blauw. Rood, s€el en sÍoen zijn dan al uit
zijn kleurenspearum verdwenen. ook zijn
vrienden herkent hij niet altiid meer als hii
re op staat ofin de koeg tegenkomt. Op
2 mei bereikt hij het pu.t dat hii nos maar
een halfprocent ziet. De man die zo koD
ontroere! met zljÍr beelden, is zo soed als

"Er ontstond een sooÍr paniek om me
heen. Men§en belden me: ik heb er de hele
nacht niet van kunnen slape.l Vrienden
bdstten in tranen uit. Mtn oudste zus was
totaal ovemtuur Ik z€i: 'Rustig nou mààr..j
Was ik bezis anderen te kalmerenl'Er stond
een we.kreis naar Curasao op het pro
gEmma. "Ik lroeg aan eed vriend: Moet

ik die nou cancelenl' Hí zei: Als beeld nier
kan. gaje toch over op audio?'Twee da-
gen later heb ;k een Marmtz recorder ge-
kocht. Als een bezetene ben ik op Cum-
§ao ve.hel§es op gaa{ Demen. op zoek
mar de cultuÍele ziel vàn een eil,nd
Ik moet zggen: dat in een nieuwe vorm
duiken, dat heeft mii heel ers seholpen:

De maa er ema leerde hI hoe;ro,
nisch - blind §?en, met een mdiomonta
geprogramma werken en Ïoselde hij 'vàn
alles' over geluid uit. "Ik kan vrij obsesief
zÍn in dat sooÍt dingEn.Ik vind het qin nle
te focussen, ik bljt me erin vast, m laat niet
meer los." Ziin reactie bevreemdde zljn
omgeving weleens. Rouwde hi, dan niet?
"Vaak genoee knalde ik in elkaar en zat een
das tejaDken. Alleenr de mDieÍ lvaaropje
je verdriet vorm geeft, dat is alhmkeltk van

.je persooÍliikheidr bij mii komt het in fases.

Mar het is er wel degelijk (ijk levm an
der ogen went niet. Nooit. En ik leel ook
n1et het besefdat ik Dooit genezÉn al.

"Eisenlljk merk ik sinds een jaar pas
écht hoe onfronterend het is om zonder
dat geamputeerde4ichàamsde€l re leven. Ik

ben nog nooit zo vaak eígens tegenaan ge
donderd als het &telopen jaar P@& àdg,
,,,ndEerst had ;k twee maanden een se-
kneusde rib, daarna een maànd een open
scheenbeen. Onlangs liep ik dne weken
met een dikle knie. Ik hoop niet dar ik zo
angstig word dat ik niet meer z€lfstandig
naar mlln studio durf te gm. Er zijn din-
gen die me totaàl ontregelen. cisreren gaf
mljn conputer ineens geen getuid meer
Die reageert op spraaksynthese, maar als
het geluid vddwenen is, kan ik niets meeÍ
doen. Ik moest er iemand bij halen: toen
bleek dat de C€luidskaaÍ op n e stond.
Dan voel ik me machteloos. Vodee week
wilde ik overeteken bij een ribbelpad voor
slechtzienden. Ik srak mijn stok natr voren,
die kwan tussen de spaken van en Aetser
die niet uitkeek.Ik wdd zo kwaidl

"Mijn vri€ndin, Rljtje,left ook opeens
samen met een gehandicapre man. Dlt
he€li gote impàd op ie relatie. Ik kokkerel
graag maar als ik een mes nodig heb, moet
ik haar sons raseD: zouje dat even willen
pal*enl Zii heeft ook niet altljd overal tijd
voor Ofzin in. Dat is ook lormaal. Maar
daàr kan je atrdie moe van wordenl H!l'
wil eÍ niet al te veel over klvijt, Ínaar vier
dzgen nadat a teroggekom
Curasao, stoÍtte Rttje in. "We moesten
een nieuwe balans in onze relàtie vinden.
En daar aeken we nog steeds naar Dat is

een ;ngNikkeld pÍoces.
"Zolang ik woorden kan dod€n voor

mljn onvrede. onnacht en verdriet, dan
g"at het nog wel. Maar ah te veel verelen
de stress zich opstapelt, krijg ik de kluwen
niet neer uit elkààÍ AIs ik niet meer uir
mijn woorden kom, als ik alleen nog maar
kan jrnken, weet ik dat het tijd is om €en
afspruak te malen met Nelleke, de psycho
loog van het blindeninstituut. Sons wil ik
er ook nog weleens een heleboeldraflk in
gooien, waarna ik de volgende ochrend
probeeÍ te reconstrueren: hoe zat het ook

Naast het y€Ílies van zijn o.aÍhanke-
lijkheid, js er de heimwee. Heimwee naar
beeld. Die heimwee kan hem plots over
vallen. Zoak laatst. toen zÍn stiefttochter
hem veÍelde dàt ze .aar FloreDce gaàt,
naàr het Ufizi museum. Ht was toch
altijd echt een kijkdier In het Riiksmu-
seum kon hiiÍustig een halfuur Dààr een
schíderí kijken. Ofop vakanties: aan eer
meertje gaan zitten, en rnarr kijken. Naar
het water, de overkànt. het verànderende
licht. HiJ realiseert zich dat hil nooit meer
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het Um,i in Florencc zal zieD. Nooit fteer
CJràsenJ in Cuto,hbir nou r meer /iin
\Ínls Zjn 2o^n heett nu e.n harrdre.n
,s een beer v,n een \enr se*"rde..;aJ.
in ziio hoofil blijÍi hiialtijd die ioneen van
.chttien. "Dat hakl erin. In het b;i koi
ik hczelf ook .linge. wijs maken:Dat ik
ontzerrend veet uit een stem haalde, en een
harddrrk.Ik hoor cn voel dàariDdeÍ1,,.I
meer in dan ecnzieode, daar ben ik inmid
dch h seiraind. NÍaar her is roch secur
diire informatie.Ik onrmoet nieurve mcn
seir $,ij hebben nu een sesprek, maaÍ ik
seet nier hu(ji enrzier Iks.s\^,isrrrÍ
up vrlant e op S,LiLe q.l, R,jtt( dal rcnr
hiiheel |eÍeen mouinud hu,s beschriih,
q i ik dJr zo gr.as mer eiren olren ,i;nl
Dan kan het me opeens ovenalteo:fuckl
Ik heb seen zin meer, wat doe ik hieri tk
ryil naar huisl Dat zijn vcnilnise momei
(-n. N1!ar dÀn zeg ik regcD mezelt kiik
t,t! Bltl(r n,er in h!nAtn, dar hceÍr slen
z,i. HeL ,. ren heet rdre trdtanr. {t e."rÉ
is er het gemis eD het verdriet daar lccf
ik dÀn even meq maaÍ dan geefik mezelt
cen schop onder dc konr Ik hcb ook een
nlnn- ft ,4/ao)\ /.u1 ah tjr bt qh vde al
/4. Kef jetieJitm \an Nlonn Aih". 7r;
L4 .l Bdant Ce\ddt|;t-

IIij dndr ook dat hij mazzet heefi. vz
,cl dat hij gceo rmbtenaar of nnnaser
§ 4. m-zel dat hit conlà(ten hceii in de
hunstscene, drt hij in de kuDst ecn nieu-
rye Nes kon inshan. À,tazzel ook dat hii
nug 

'er 
ee ' uirkerinq ton 3anvrogen v,1

!u 1\èr ÀrbeiJro 
's(sch,krhe,d Ze|\,nl

digcn. Dic Ívet rve;d een paaÍ maandcn
.rddr hU b ind scu^rdcn M.6 afscschJtr
lr hJzzelhr:,1ben 

^p rird btrfjsc$^Í
Llcnl Hii lacht een droge, koÍe tach. "De
§ e.cld va. het eeluid is ee. boeieode ont

deklingsreis. Het it fascincrend o,n stceds

'ieus 
e \ormen re \ indei. De geturds, JD

del,nF kende I ooL nos li mJir her is
eer vorm die fte soed ligt cD die ik heel
riik vind. Ik kan cr de werkelijkheid mec
n.a niin h!nd zerren, tur,"Jts ,k brtí"
tnsruhe sru.rg deed. tk heb o"k ten ooo,
klankverhaal gcmaakt over de NDSM
serfcn \rmei mer BeÍ \bÍhoeÏ Jbh .
Àurq ' t,ha/n, uer wouu(n i. ktedej-
,l .ht En lrJt\t hcb,L ccn,crha.nrje \.rn
eLn m,nuur scma,lr r^or de \ pRO.n,,
heeft RÍtje heel mooi inselczen. En ik heb
mee§$erkr i.rn het t,olcctbt 1i,tu1.4,,4.
P o\ Lr Je rrren vltrgt (zje k,tieí

Hnutlr hU n(r 2^vcetrun qtlL rd ats \.n
tàtusmfirr Een hat\t min,Luis,tre. ,,Kiik.

beeld is kich openeÍ Een turo hcb ie s;el
opje net\lies st.raD, tervijl,jc «lt geco+
ceDtÍecrd ec. tijd moet zittcn luisteren
xls ik iets wil late. horen. De ÍàctoÍ tiid h
dldnsend aanwezigi dar vind ik som; in
seivikkeld. Ik h:rd ook meer raip op de to-
togÍà6c. rlls ik rbo.ht kiczen. dan totoqà-
lcerde ik nos - eó zag ik nog. N,Íe.d; is
nietzo. Dit is nu mijn werteliikhcidt,

's Nachts compenseert hij In zii,r d.o-
men is hlt zicnd. Heeft hij hetder, s.herp

beeld. HiiopcDt deure., toopt doorsteden
en Íesun. dour h,nncnÍuimre( H! kljtr
lan!.Ínu, derr ls rlsdu crrteÍ, van ccn Uok-
i:.lsllderr $Jr s ,n .o, t, tia. H,j ziet
zrc r/Lri2trrqn In e(n \vn \hir
hcmd en een kaki halflange broek, zoak hii
vrocger droeg. ller nàcht hecli hijder, vjif
keer zo n .lro"m ttl troÍdr rr ,"m. e;
sloopru,rsrUeÍ zo i,efs eirjin rc

''Jk rvil daar nola eens iets ee doen:ik
heb voor Holland Doc Radio eeo vooEtel
voor ecn docrmenta;e gcschÍeven. l)at
n afsekeurd, maar ze hebben me wel oe
lrààad een nieu$,c versie te schrincn.i.,
een fotoeÍaafdie blind x.ordt. dat h.rÍi
oatuu.lijk een bepaalde marktivaarde. Ik
houd nrcnsen ce. spiegel voor: dc spie,.cl
vao hun cisen aDsstl' I

&L"&. bdlmtri|.rt

Zo klonken de jaren vijftig

WalkaÍen verz0rgde hst ktankdeetvan de
Í anni ele ntna nstettin g 0 e W o r d e rj a r e n,
een pÍoject met auleur/acteur Frank
CÍ001h0ÍenÍ0t0graaÍMichet peIanders.

0e Wo nd e ia re n ueÍÍell, net Íota,s, litns,
meubels en geluiden, het yerhaalvan een
j0ngetje dat opgÍ0eittijdens delaren vijÍ-
lig, de peÍj0de vaír de wederopb0uw. Be
drie makeÍsgr0eiden zetÍ 0p in dejaren
vijílig en gebruikten hun eigenjsugdher-
imetiÍlget als baes woÍ ne W\nderjaren.
0e lentoonslstting istot en met 23 meiin
Museum van BommeJvan l]am in Vento
Ílaarna reh! de tenl00nsteIing door naar
TÍesoarin LeeuwarÍien.
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