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De dienaar en bediende  1#0.1 
Maakt deel uit van ‘The mechanical light project’ 
 
Materialen:plant,  prisma, optische vezel 
Locatie: Korenmetershuisje, Nieuwezijds Kolk 28 
Zichtbaarheid: als straatverlichting is ingeschakeld 
 
 
Eens was er water. Vanwege het water kon er een boom aan de waterzijde groeien. 
Het water voedde de boom en leidde het schip. Het schip leidde zijn twee schippers aan wal, naar waar de boom 
groeide. De boom bediende de schippershond van beschutting. De hond leidde de schippers naar de boom. 
 
Uiteindelijk vormde deze plek de stad Amsterdam. De boom werd een stad, met licht gevulde straten. Niets staat 
op zich en degene die bediend wordt is tevens dienaar. 
 
Een dienaar van straatlicht. Zijn omgeving gebruikend en converterend voor zijn eigen functioneren. 

www.ericklarenbeek.com
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Server and servant 1#0.1 
Part of ‘The mechanical light project’ 
 
Materials: plant,  prism, optic fibre 
Location: Korenmetershuisje, Nieuwezijds Kolk 28 
Viewable: when streetlights are turned on 
 
Once there was water, which made it possible for a tree to grow near the riverside. The water served a ship, which 
led its two sailors to the shore. The shipper’s dog sought shelter at the tree, which led the shippers towards the 
place which finally resulted in a town called Amsterdam. 
 
The tree became a city, where the one being served is meanwhile servant. 
A servant of streetlights, making use of its environment on behalf of its own functioning. 
 
www.ericklarenbeek.com
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