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Nadat we bekomen zijn van alle festiviteiten als Paasbrunch, Paaspop en diverse gezellige 
Paastafels opent Jan onze AV-brunch in de Moerkoal. Vanavond weer allerlei onderwerpen. We 
laten Eindhoven gloeien, we bezoeken een woestijn vol leven, de meest geavanceerde architectuur 
en bizarre beelden op een tentoonstelling. We starten in passie met iets heiligs. Jan kiest voor de 
`Paasdiscussie´.  

Opstanding – Jan: met als ondertitel het lange wachten. Vereeuwigd op een kerkhof in Sint-
Oedenrode. Dit is een onderwerp waarin ik me goed kan vinden. Ik hou van die sfeer. Ik heb nooit 
begrepen waarom. Het heeft iets magisch, melancholisch. De meeste aanwezigen denken er toch 
anders over aan de reacties te horen. De overgangen zijn mooi op de wat sombere pianobegeleiding 
gecombineerd met trompetten – een wonderwel passende combinatie – gemonteerd wat de serie 
behoorlijk versterkt. Echter wie is de doelgroep? Een typisch Katholiek verhaal. De passie en de 
opstanding, aldus de maker.  Misschien toch wat moeilijk te verteren in een multiculturele 
samenleving als heden ten dage. Jammer dat de stenen 
beelden fotografisch niet helemaal op elkaar passen. 
De teksten op de grafstenen kunnen we niet lezen. Er 
zou in het algemeen meer informatie bij gezet moeten 
worden. Het gaat hier om de indruk, de sfeer, vertelt 
Jan. Fraaie sfeer stemming van een begraafplaats maar 
het verhaal is onduidelijk: wat gebeurt er na ons 
overleden; te vergelijken met een wegwijzer, wellicht 
het beroemde verhaal van Petrus: u gaat links of rechts 
dat is het idee maar dit komt niet over. Het beeld van 
de grot aan het einde past er wel bij, maar is dat de 
oplossing. Het antwoord blijft ergens tussen hemel en 
aarde hangen.  Wellicht is dat het antwoord van de auteur op al die vragen. Een kunstenaar moet 
prikkelen. Daar zijn we het wel over eens. Jan had dominee moeten worden.  

Glow Walk – Jan: het centrum van 
Eindhoven is weer omgetoverd in een zee 
van licht. Alle kleuren – de geuren wellicht 
van de horeca – vooral de primaire groen en 
rood laaien op voor een laaiend enthousiast 
publiek. Gebouwen, huizen, beelden, 
tenten, niets wordt ontzien. Jan heeft er wel 
heel treffende muziek bijgezet: Eric 
Vloeimans. Harde (steel zo u wilt) guitaren 
samen met elektronische muziek. Hierover verschillen de meningen. Dit hoort er helemaal bij! 



Fotografisch een voltreffer. Geen verhaal maar deze gebeurtenis is een beleving op zich. Toch meen 
ik in de muziek de stijl te horen van Pink Floyd.  

Namib – Dick: op safari in Namibië met mooie opnamen van een kaal landschap. Veel zand en 
dicht bij zee.  De opnamen worden ondersteund met goede muziek die de sfeer versterkt en met 
filmpjes van de dieren. Die van de slang is wat rommelig en kan eruit. De andere zorgen voor een 
toegevoegde waarde aan het verhaal 
van het land om doorheen te gaan. 
Een idee is om een opname vanuit 
de jeep en inzoomen op het 
onderwerp. Dat versterkt het safari-
idee. Wil je toerisme erin of louter 
natuur? Dick heeft de serie ingekort 
tot 6 minuten. Opnamen van de 
vrouwen van een andere stam eruit 
laten. Kortom, een mooie serie en 
verder zo laten. Dick had het geluk 
wat betreft belichting, geen felle zon. Een ander idee is om panorama’s toe te voegen.  

 

Turia -  Dick: de architect 
Santiago Calatrava komt 
weer in beeld.  De naam 
Turia slaat op de 
drooggelegde rivierbedding 
waarop dit multiculturele 
complex gebouwd is. Dit is 
ideale fotografie om aan de 
fotogroep te laten zien. We 
zinnen op meer 
samenwerking met deze 
groep. Dit is mooie 
gelegenheid. Hemelse muziek 
versterkt de mooie, trage overgangen en de toegevoegde teksten hebben een extra waarde.  



Boerengerei -  Pieter: we brengen een bezoek aan de boerderij waar Theo Danen een verzameling 
van boerenspullen bijeen gebracht heeft. Een verzameling waar je U tegen zegt. Er is geen 
vierkante cm vrijgelaten. Pieter heeft een bezoek aan deze boerderij gebracht en alles virtueel 
vastgelegd. Je kunt er zo doorheen lopen.  

Tramkade -  Pieter: hij is in Photoshop gedoken en flink aan het puzzelen geslagen. Hoe maak ik 
een kromme panoramafoto recht? was zijn stelling. Dit is ‘m bijzonder goed gelukt wat hij aan de 
hand van wat voorbeelden duidelijk maakt. Een prestatie! 

Macht en onmacht – Rob: We bezoeken de 
tentoonstelling van de Japanse kunstenaar He 
Xiangyu.  Je wordt er niet vrolijk van maar dat zal 
de opzet ook niet zijn. Een figuur liggend op de 
grond en een militaire tank helemaal in elkaar 
gevallen tot een hoopje ellende. Knap gedaan. Rob 
eindigt de beeldenserie van deze twee objecten 
zoals hij begonnen is: een detail van de man die op 
de grond ligt en aan het einde uitzoomt op het hele 
lijf. De cirkel is rond.  

Ten slotte toont Pieter de film een interview van Harry Zwanenberg met Theo Danen over de 
rol, de sloop en het gemis van de Petrus Kerk in Berlicum. Met als inzetjes de afbeeldingen van de 
kerk door de tijd heen.  

Hugo 


