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Het leven
gevangen in
17 seconden

‘Marijn’, 2012 Links foto van Esther
van Waalwijk, rechts Mo Swillens.

BEELDENDE KUNST

Boeiende tentoonstelling rond
fotografie in De
Kunstpraktijk in Veldhoven.
door Rob Schoonen
e-mail: r.schoonen@ed.nl

E

r zijn van die beelden, die
slingeren je in een splitsecond naar dat andere, eerder opgezogen beeld. Er is
die kleur of die vorm, het ritme of
welk klein onderdeel dan ook dat
ervoor zorgt dat je met je hoofd
plots weer in die andere situatie
zit. Dat gold voor de foto van Mo
Swillens, onderdeel van de tentoonstelling 17 seconds & a measure
of life in de Kunstpraktijk in Veldhoven.

De foto van de Eindhovense kunstenares is gemaakt door collega Es-

ther van Waalwijk. De
zwart-wit-foto toont Swillens ietwat gruizig en vlekkerig. Dat komt
ongetwijfeld door de technische camera uit circa 1900 waarmee de foto is gemaakt. Maar het is bovenal
de blik waarmee Swillens in de camera kijkt die de herinnering levend maakt. Nors, bozig zelfs,
staart ze (die 15 seconden, want
dat is de sluitertijd) in de lens.
Mondhoeken naar beneden en
merkwaardig oplichtende ogen waar heeft ze aan gedacht die 15 seconden...? Het is vooral de blik die
mij deed denken aan de foto die ik
zag op een fototentoonstelling,
zo’n 25 jaar geleden. Geronimo,
het befaamde opperhoofd van de

Apaches, werd in 1887 gefotografeerd door Ben Wittick, zonder
twijfel met een vergelijkbare camera als die waar Van Waalwijk nu
mee werkt. De stoere blik van de
indiaan, de hangende mondhoeken, de eveneens iets oplichtende
ogen en die gruizige achtergrond,
maken de overeenkomst met het
portret van Swillens compleet.
Het portret van Swillens maakt onderdeel uit van de opvallend zorgvuldig samengestelde tentoonstelling die drie kunstenaressen uit
Eindhoven hebben gemaakt. Naast
Swillens en Van Waalwijk is ook
Hanneke Wetzer van de partij. Zij
toont Leda en de zwaan, een project dat zij samen doet met Van

Waalwijk. In een serie van honderd foto’s is de tocht vastgelegd
die Wetzer enige tijd geleden
maakte door het centrum van
Eindhoven met in haar handen
een heuse (opgezette) zwaan. De
tocht vanaf haar werkplek op
Strijp S, door het centrum en
weer terug naar de apparatenfabriek, roept vragen op. Want je
wilt heel graag weten wat voor gevoelens Wetzer en haar zwaan
hebben opgeroepen; wat de soms
letterlijk gapende voorbijgangers
hebben gezegd of geroepen. En
ook: waren er mensen die echt
dachten aan Leda, de Griekse mythe?
Dezelfde mythe was ook uitgangs-

punt voor een meer verstilde serie,
niet op straat maar in de studio gemaakt. Vooral het behoorlijk eigenwijze drieluik (want op het rechtse deel zou je het lichaam eerder
gedraaid verwachten) maakt indruk. Het is een meer letterlijke
verbeelding van de vertelling en in
alle opzichten een tegenpool van
de meer lawaaierige serie van de
wandeling.
De presentatie omvat nóg een samenwerkingsproject, dit keer van
Swillens en Van Waalwijk. De
twee kunstenaressen namen beiden hetzelfde onderwerp onder
handen, alleen kozen ze voor een
andere werkwijze. Waar Van Waalwijk aan de slag ging met de oude
technische camera, werkte Swillens met een eigentijdse Nikon.
De verschillen -het laat zich raden- zijn enorm. Het portret bijvoorbeeld, dat beiden maakten
van model Marijn, is typerend.
Van Waalwijk heeft, indachtig de
oude apparatuur, het model een
dromerige jurk aangetrokken en
van een zijde belicht. Een mooie,
diagonale compositie en je hebt
een droom van een foto. Swillens
daarentegen heeft het model frontaal gefotografeerd, op de bovenzijde van een trap. De leuning zorgt
hier voor de nodige spanning.
Vreemd wel, dat de figuur niet de
camera inkijkt; het had de foto iets
meer schwung gegeven.
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U

AGE
‘17 seconds & a measure
of life’. Esther van Waalwijk, Mo Swillens, Hanneke Wetzer. De Kunstpraktijk, Dorpstraat 6a,
Veldhoven. Open: do, vr
en zo van 13-17 uur. Tot 5
november.

‘Leda en de Zwaan’, 2012 van Hanneke Wetzer en Esther van Waalwijk.
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’Frans Halsema was zoals ik’
Marijn Brouwers uit Beek en
Donk toert rond met liedjes van
Frans Halsema.
Door Peter van Vlerken
e-mail: p.vlerken@ed.nl

‘Beste meneer Halsema’,
muziektheaterprogramma van Marijn Brouwers
over Frans Halsema. Te
zien op zondag 30 sept.
om 20 uur in het Kouwenbergskerkje in Aarle-Rixtel en op zaterdag 6 okt.
om 20.15 uur in het Patronaat in Mierlo.

MUZIEK

M

arijn Brouwers (37)
heeft nog altijd de
armspieren van de
turner die hij geweest
is. „Ik ben in Beek en Donk opgegroeid tegenover de gymzaal. Daar
heb ik veel geturnd. Later ook bij
PSV. Maar dat was lang voor de
hausse rondom Epke Zonderland.
Een carrière als turner zat er niet
in.” In plaats daarvan koos hij
voor de kleinkunstacademie in
Amsterdam. „Mijn ouders hebben
me ook met pianoles en zangles gestimuleerd te zoeken naar passie
en kwaliteit in het leven. Die vond
ik in het theater.”
Aanvankelijk leek hij de kant op te
gaan van de musical, onder meer
als tegenspeler van Paul de Leeuw
in Foxtrot. „Mijn talent ligt bij mu-

ziektheater, bij acteren in combinatie met muziek en zang.” Dus lag
musical voor de hand. „Maar dat is
zo’n grote wereld, dat je bijna topsporter bent in plaats van podiumkunstenaar.” Hij hield het liever
kleiner en richtte zijn eigen muziektheatergezelschap Five Easy Pieces op waarmee hij drie seizoenen
lang speelde. „Toen dat erop zat
ben ik gaan freelancen.’
Zo deed hij mee aan het auditieserie Op zoek naar Zorro op tv.
„Maar voor die hoofdrol bleek ik
niet populair genoeg te zijn.” Bij
de opnamen voor deze tv-programma’s werd wel de kiem gelegd voor zijn samenwerking met
Willem Nijholt. Met hem maakte
hij een album met liedjes van
Frans Halsema, in wiens leven en
werk hij zich tijdens zijn masteropleiding aan het conservatorium in
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Tilburg had verdiept. Het resulteerde in het theaterprogramma Beste
meneer Halsema. In juni van dit
jaar ging het succesvol in première, sinds de aanvang van het nieuwe theaterseizoen toert hij er het
land mee rond. Binnenkort brengt
hij de voorstelling in Aarle-Rixtel
en Mierlo.
„Thuis draaide mijn moeder vroeger vaak liedjes van Frans Halsema. In Amsterdam kwam ik erachter dat ik schuin tegenover het
huis van Halsema aan de Looiersgracht woonde.” Er waren meer
toevalligheden. „Net als ik bleek
de zoon van Halsema Marijn te heten.” Met hem voerde hij gesprekken over zijn vader, alsmede met
artiesten als Jenny Arean met wie
Halsema het beroemde duet Vluchten kan niet meer zong, en met Michel van der Plas met wie hij veel

van zijn liedjes maakte. „Ik voelde
me steeds meer verbonden met
Halsema”, merkte Marijn Brouwers.
Hij zegt intussen een emotionele
band te hebben Halsema. „Ik herken zijn melancholie bij mezelf.
Aan de ene kant was Halsema
heel filosofisch van aard. Iemand
die nadacht over het leven, de liefde en de dood. Maar daarnaast
was hij optimistisch, joviaal en levenslustig. Zo zou ik mezelf ook
willen beschrijven. Ik was pas 9
toen hij overleed dus ik heb hem
nooit gekend, maar ik vermoed
dat hij hetzelfde soort type was als
ik.”
Frans Halsema verwierf zijn grootste bekendheid als cabaretier naast
Gerard Cox, maar hij wilde liever
liedjeszanger zijn. Volgens Marijn
Brouwers kreeg hij het daarbij
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Frans Halsema
moeilijk als artiest. Hij is het ermee eens dat Halsema pas na zijn
veel te vroege dood, op 44-jarige
leeftijd, de erkenning kreeg die hij
bij leven verdiende. Met terugwerkende kracht gaf zijn overlijden
iets kwetsbaars aan zijn persoon
en aan zijn liedjes. „Hij was een
zanger die kleine verhaaltjes vertelde en daarbij thema’s durfde aan

foto ANP

te stippen die je nu niet meer vaak
hoort, zoals in het liedje De
sneeuwman over de zin en zinloosheid van het leven.”
Dankzij zijn lichtvoetige toon
werd het echter nooit zwaarmoedig bij Halsema. „Michel van der
Plas vertelde dat Halsema met bravoure en broosheid in het leven
stond. En dat klopt precies.”

Marijn Brouwers
foto Jeroen Luiten

04.10.1
en 05.10.1

Strijdbaar en tegelijkertijd zachtaardig, voegt Marijn Brouwers er
nog aan toe.
Gezien zijn armspieren, in combinatie met de gevoelige stem die hij
in de Halsema-liedjes aan de dag
legt, zit wellicht ook daarin een
overeenkomst met de persoon aan
wie hij nu in het theater een ode
brengt.
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