Column Renzo van Riemsdijk (Masterenzo):
Beton!
In aanloop naar het grote drieluik over loudness binnen mastering en alles wat daarbij komt kijken,
wat ik vanaf juni ga voordragen, gaat dit verhaal over beton.
Beton? Serieus? Jazeker, ik ben bloedserieus. Ik zal het uitleggen.
In mijn studio staan vier luidsprekers, twee aan de linkerkant en twee aan de rechterkant. De
binnenste twee staan op prachtige statieven. Werkelijk prachtexemplaren. Alleen was er één
probleem: ze zijn te laag, tien centimeter te laag om precies te zijn. De tweeters (mooi woord voor
hogetonenluidspreker) op oorhoogte, dat is fijn.
In mijn zoektocht naar een oplossing voor het probleem stuitte ik in de bouwmarkt op een zak
betonmortel. 25 kilo pure mortel. Dát moest het worden!
In mijn werkplaats ging ik gelijk aan de slag met het maken van de bekisting.
Bekisting? Jazeker, internet vertelde mij dat ik een bekisting moest maken waarin het beton
vervolgens gestort kan worden. Zo gezegd, zo gedaan.
Wat vervolgens gebeurde is onbeschrijflijk. Het maken van de bekisting, het aanmaken van de mortel
en het storten van de mortel in de bekisting. Het is echt leuk!
Leuk? Ja, beton en ook cement heeft iets magisch. Het is makkelijk te verwerken en dat zorgt er dan
weer voor dat het halen van een mooi eindresultaat helemaal niet ingewikkeld hoeft te zijn.
Een week na het storten was het tijd voor het moment suprême: het “ontkisten.” Een paar rake
klappen van de hamer op de bekisting zorgt ervoor dat deze loslaat. Daarop heb je een zelfgestort
blok beton in je handen, ruim tien kilo zwaar. Een soort betongeboorte dus. Nu ik er zo over nadenk,
ik heb in de week na de “geboorte” een pak beschuit en een pak muisjes gekocht. Dat zal geen toeval
zijn.
Oké, wat nu? U zult vast denken, dat is leuk en aardig allemaal maar wat heeft dit met mastering te
maken en wat is hiervan het algemeen nut?
Daar moest ik ook even over nadenken maar als we nu eens inzoomen op de akoestische kwaliteiten
van beton wordt het allemaal duidelijk.
Beton heeft dempende eigenschappen en doet tevens dienst als een ontkoppelaar.
Een ontkoppelaar? Juist! Zetten we een luidspreker bijvoorbeeld direct op een tafel dan zal je
algauw merken dat de lage tonen die de luidspreker produceert voelbaar zijn in de tafel.
Zetten we nu diezelfde luidspreker op de tafel met het blok beton ertussen en zorgen we er dan ook
nog voor dat het beton de tafel niet raakt door er bijvoorbeeld rubberen voetjes onder te plaatsen, je
zal merken dat de trillingen in de tafel een stuk minder zijn. Allemaal energie die nu uit de
luidspreker komt in plaats van weg te lekken via de tafel.
Dus hup, iedereen naar de bouwmarkt. Voor nog geen vijf euro ben je een trotse eigenaar van 25 kilo
beton!
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