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Het is kermis in het dorp, Prinsjesdag in het land maar van alle spektakel merken wij weinig. 

In de Moerkaol gaat alles z’n gangetje, ook de opening van de tweede bijeenkomst. Zoals we 

gewend zijn zullen de series er niet om liegen. Vanavond gaan we nog een keer in de gewijde 

kloostertuin van Joke rondlopen, Corrie probeert ons warm te laten lopen voor een tripje naar 

Almere, we nemen deel aan een experiment van Hugo met beeld èn geluid, ook Jan gaat een 

vergelijking aan plus een nieuwe serie en ten slotte gaan we zelfs weer buiten Europa naar 

China, een zakenreis van Martin. Paspoorten of ID meenemen; u bent gewaarschuwd.   

De Kloostertuin in verval van Joke: voor de tweede keer gaan we de veranderingen 

ontdekken maar, welke zijn het? Minder panorama’s wellicht; we kunnen het niet snel 

ontdekken; het blijkt toch moeilijk om hier een verhaal van te maken – wat maakt zo’n tuin zo 

bijzonder en waardoor is het boeiend voor ons, als kijker, hiernaar te kijken; verwaarloosde 

natuur; misschien moet je wat natuur in ontbinding meer op laten vallen zoals de omgevallen 

boom. Een idee is om oude foto’s ertussen te plaatsen als de terugblikken of personeel samen 

met de nonnen die in de tuin bezig waren; nonnen in meditatie; een oude bezem, wat kapotte 

keien en dat soort afval spreken wel aan. Dus Joke, werk aan de winkel in de tuin.  

Corrie heeft, samen met echtgenoot André, een tripje naar Almere gemaakt. Geen serie om 

mede te dingen maar als blik in hun privécollectie. Veel groen en bijzondere architectuur, 

water en veel ruimte. Wat opvalt is de zogenaamde regenboogwijk, aldus Corrie, door die 

vele kleurenschakeringen. Een leuke samenvatting van deze bijzondere stad.  

 



Hugo – de uitdaging. Ik vertel dat ik tussen mijn 

filmpjes opnamen vond waar ik een klein heuveltje 

beklom en weer in een soort dribbelgangetje naar 

beneden ging. Op zolder vond ik wat 

muziekinstrumenten. Daar ging ik wat op tokkelen, 

nam het op, en na een mix had ik de muziek erbij. Ik 

heb de serie gekopieerd en achter elkaar gezet; de 

tweede serie met bestaande muziek. De beelden 

waren nauwelijks iets waard dus kreeg ik het 

volgende commentaar: nog een of een paar keer 

teruggaan en andere en betere beelden erbij plaatsen; werk vanuit statief en doe er wat grapjes 

als misstappen en uitglijden bij. Het einde van de stille foto was te abrupt. Gewoon de 

hoofdpersoon uit laten lopen. Het gehijg in het begin, wat nu wat hilariteit opleverde, aan het 

einde zetten als éen zucht.  

Dweilen met Jan. We gaan weer naar de Markt in Den Bosch en kunnen opnieuw genieten 

van het Dweilfestival. Nu maakt Jan de vergelijking met deze productie op exefile en op 

MPEG (MP2). We merken weinig verschil, wel zijn de kleuren van MPEG iets donkerder 

maar dit is niet storend; het geluid blijft in beide hetzelfde; wat stoort is het resoneren van de 

baspartijen in het geluid. Mogelijk zijn er tijdens de life-opnamen geluiddelen meegenomen 

die je thuis op de pc niet hoort maar hier dus blijkbaar wel. Ook omgevingsgeluiden kunnen 

dan versterkt worden met dit effect.   

Wie nog niet in een gevangenis is geweest 

krijgt nu de kans in Opgesloten, ook van Jan. 

Samen met de zang van Chris Farlowe (Led 

Zeppelin) en de gitaar van Jimmy Page brengen 

ze, heel toepasselijk de Prison Blues en 

springen de beelden er bijna letterlijk uit. 

Gevangen voelen we ons niet direct want de 

ruimte is enorm. We bezoeken de 

Koepelgevangenis in Breda. Nu een evenementen locatie en museum waar je in rond kunt 

dwalen, letterlijk. Meteen barst de discussie los over het verhaal dat in de tekst hoorbaar moet 

zijn. Echter, alleen Jan hoort het blijkbaar. Een enkeling vangt wat steekwoorden uit de tekst 

op. Ook heeft Jan de tekst ertussen gemonteerd, maar die, zeker voor mij, te kort staat om 

goed te lezen. Heeft deze tekst wel toegevoegde waarde vragen we ons af.  

We verplaatsen ons in 1976 en Martin neemt ons mee op een zakenreis van Philips naar 

China. Daar is veel gebeurd, aldus Martin in zijn inleiding: net was Peking (nu Beijing) 

geteisterd door een aardbeving en Mao was kort daarvoor overleden. De nieuwe 

machthebbers wilden ‘de andere kant’ op en nodigden vakmensen van concerns uit om 

technologie te demonstreren. Het was nog het dia-tijdperk en Martin heeft er toen behoorlijk 

wat gemaakt. Inmiddels zijn ze ingescand en voorzien van commentaar wat hij zelf heeft 

ingesproken. Sommige teksten zijn ook in de beelden gemonteerd. Knap gedaan. Het is een 



lange zit maar zeer de moeite waard. Aan de hand van een kaart met bewegend vliegtuig 

volgen we de route. Een interessant verhaal dat geen moment verveelt.  

 

 

 

 

 


