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Zonder gouden koets maar met voorzitter en coördinator Jan die zonder klatergoud en altijd 

spontaan de derde bijeenkomst in de maand weet te openen. Vanavond staat er weer heel wat op 

het spel. Een culturele gezamenlijke uitstap naar Den Bosch voor authentieke gebouwen van maar 

liefst twee eeuwen geleden, diverse musea, een aparte bloem kortom vanavond nemen we een 

bijzondere kijk op kunst, natuur en cultuur.  

 

De series bestaan uit debuten van Corrie en Hugo, Pieter toont iets voor de virtuele kijker die zelf 

bepaalt wat ie wilt zien. Vanavond hebben we als gast Herman, lid van de videogroep met maar liefst 

drie series in de geheugenstick.  

Pieter heeft het idee om een CO2 meter aan te schaffen. Zo´n meter – tevens vocht en temperatuur -  

geeft aan hoeveel CO2 (zit in de uitgeademde lucht) er in de ruimte hangt wat schadelijk is voor de 

gezondheid. Dit is ook een indicatie voor de ventilatie.  

De trip naar de Tramkade was geslaagd. De opdracht is 40 opnamen per auteur. Vanavond gaan we 

wat materiaal bekijken. Helaas zijn niet alle auteurs die geweest zijn aanwezig. Jan stelt voor om elke 

AVer gelegenheid te geven van het materiaal zelf iets te maken. Hetzelfde idee dat oud-lid Mart 

destijds lanceerde met de Boekelse Boerenmèrt. Een groepsproductie, samengesteld uit een selectie 

van alle gemaakte beelden, behoort ook tot de mogelijkheden. 

De Tramkade  

- Jan heeft de trage maar passende muziek van Pink Floyd gebruikt die de beladenheid geeft aan 

deze gigantische, voor menigeen bekende gebouwen op dit voormalige fabrieksterrein. Het is een 

globale indruk en Jan kan er mee verder. Indrukwekkend.  

 

- Corrie nam de Citadel erbij. Beide gebouwen zijn oud maar past de Citadel erbij is de vraag. Er 

moet nog meer met materiaal gespeeld worden en we missen wat details.  Het valt op dat er 

weinig mensen op staan. Het verschilt per auteur, zo blijkt. Volgens Jan, die er ook op andere 

dagen is geweest, verschilt dat. Soms zit het er vol. Het is oud industrieel met nu de ‘hotspot’ op 

recreatie; mooi werk, Corrie heeft lichte muziek gebruikt. 



 

- Ad beperkt zich tot de veevoederfabriek. Zijn vader heeft er gewerkt. Hij kent de smederij ervan 

goed want hij kwam er dan ook vaak. Een chroniqueur – iemand die kronieken schrijft -  heeft er 

ooit een 16mm zwart/wit film van gemaakt die Ad hier gebruikt als inzet. Ik vind dat wat storend 

want bij inzetten weet je soms niet waar je als eerste naar moet kijken. Dat beseft Ad daarom 

staan de foto’s meestal wat langer. Hij heeft er ook als inzet de St.-Jan bijgezet om de plaats aan 

te geven van de opnamen. Dit is minder geslaagd. De filmpjes zijn goed van kwaliteit. Een 

prestatie. 

 

- Pieter toont ons de losse opnamen zonder muziek. Veel graffiti èn zijn befaamde panorama’s. Een 

kleurrijk geheel waarbij eenieder goed om zich heen kan kijken.  

 

- Herman toont ons meer de technische kant van de voormalige fabrieken.  

 

- Herman toont nu zijn serie: 

Straatkunst, een serie van 

graffiti wat we al eerder zagen 

op gebouwen van de Tramkade. 

Een algemene vorm van kunst 

die erg in is en tot de 

verbeelding spreekt. Zeer tot de 

verbeelding want we zien de 

meest uiteenlopende 

afbeeldingen. De kunstenaar 

heeft zich goed uit kunnen 

leven. Passende muziek 

maar het tempo is wat 

monotoon. Meer variaties 

en details zullen de serie 

dan ook ten goede komen. 

De serie kan korter. Ze 

maakt zeker indruk. 

Afbeeldingen zijn 

universeel wat we straks 

nog meer zullen ervaren. 

Tip voor de muziek: Spike 

Jones maakte leuke muziek 

met grappen. Tip voor overvloeiers in Wings: via eigenschappen naar smart move geeft 

mogelijkheden om de bewegingen voor zoom en het pannen vloeiend te maken.  

 

 

 

 



Corrie - Samenspel van Kunst, Architectuur en Natuur: Corrie ging hiervoor naar het museum 

Voorlinden in Wassenaar creatief opgezet met verrassingen. Een plaats waar de natuur buiten 

samengevoegd wordt met de cultuur binnen. Zonnebadende mensen; het is jammer dat we de 

verhoudingen in deze afbeelding niet zien want het blijken gigantische poppen die ze er neergezet 

hebben. Heel apart. Ook het bewegende water dat overgaat in een andere soort en vervolgens 

verandert in een vlekkerig schilderij is leuk gedaan. Goede overvloeiers. De overgang van staande 

beelden van de naaimachines met luidsprekers naar bewegende beelden à la Corrie is een sterk 

moment. Helaas is de zoom bij de roos aan het einde wat schokkerig. Lekker tempo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hugo – de Passiebloem: met zelfgemaakte gitaarmuziek passeren er eerst wat ‘gewone’ bloemen die 

overigens goed in beeld staan, zo wordt opgemerkt. De ook zelf ingesproken tekst is goed te volgen 

en nog interessant ook. De castagnetten bij de gitaar versterken de Spaanse sfeer. Helaas zijn er 

verschillende formaten gebruikt: 4:3 en 16:9. Dat zou bijvoorbeeld met zoom of 2/3 beeld met 

wazige achtergrond - wat vaak wordt gebruikt bij zelfgemaakte opnamen in journaals - gelijk 

gemaakt kunnen worden. Het filmpje van de insecten is goed en duidelijk. Ook het videograpje van 

de monnik die overgaat in de fotograaf (de maker). Weer zo’n Hugo.  

 

  



Drie series van gast Herman komen nu op het doek:  

Mondriaan wordt begeleid door de muziek met het vlotte 

ritme van Booker T en zijn MG’s tussen de primaire 

kleuren. Bekend in de jaren ’60 en ‘70. Vooral op de 

roffels van de drums heeft Herman ingespeeld. Te snel 

voor het oog maar het mist zijn effect niet. De groeiende 

kubus is ook apart. We lopen door Amersfoort met de 

vlakken van Piet Mondriaan op onze ogen.   

 

Van Peeren naar Appels is de tweede die gaat over . . .  jawel Karel Appel: die andere had meer 

creativiteit wordt opgemerkt.  Deze is toch iets minder. Ook de kleuren zijn soms wat flets. Toch zie 

je in gedachte de kunstenaar bezig met zijn gooi en smijtwerk zonder dat dit in beeld gezet is. Alleen 

een korte slapstick van zijn bezigheden in het begin.  

 

 

 

 

 

 

 

Dan gaan we er goed voor zitten: Meisjes op muziek van Sailor Girls Girl Girls. Herman bracht een 

bezoek aan het Limburgs Museum in Venlo. Hier was de expositie 50 jaar Evert Thielen met het 

thema ´de ogen van de meester´ waar portretten van vrouwen in alle soorten te zien zijn. Leuke 

opnamen en verrassend in beeld gezet. Bij het swingende deel had ik een bezoek aan een discotheek 

wel leuk gevonden. Hier zijn ook verschillende formaten gebruikt maar het werkt niet storend door 

de snelheid. Dat scheelt.  

 

  



We kunnen er niet genoeg van krijgen. We willen nog een keer een van de series van gast Herman 

zien en besluiten tot Mondriaan. Het intro is toch wat lang en de beelden wat saai. Het totaal blijft 

boeien; een hele prestatie voor een “debutant”. Hij gaat er meteen met de lauwerkrans vandoor, zo 

wordt er gekscherend opgemerkt.   

De reactie van gast Herman is positief. Hij vond het een goede avond en leerzaam. Toch gaat zijn 

voorkeur uit naar meer beweging dus film. Hij vindt wel dat met een AV de toeschouwer meer de tijd 

krijgt om rustig naar de beelden te kijken. Althans, bij de meeste series. 

Zoals gebruikelijk besluiten we de avond door de series die niet aan bod kwamen door te schuiven 

naar de volgende keer. Deze gaat plaatsvinden op dinsdag 20 oktober in de Moerkaol. 

Hugo 

 


