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Woord vooraf

Van harte welkom op deze eerste Kunst & Koningsduin georganiseerd door PWN 
Waterleidingbedrijf Noord-Holland, Kunstenaarscentrum Bergen (KCB) en de Stichting
Literaire Activiteiten Alkmaar e.o. (SLAA). 

Met Kunst & Koningsduin willen wij u op een andere wijze dan gebruikelijk kennis laten
maken met de duinen. Er is een wandelroute uitgezet waarbij u zoveel mogelijk kunt 
genieten van de grote diversiteit aan natuur die de duinen rijk zijn. Daarnaast laten wij u
zien dat kunst en natuur onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. 
Tijdens Kunst & Koningsduin worden allerlei kunstvormen gepresenteerd door kunstenaars
die op hun eigen manier een band hebben met dit duingebied. De duinen zijn voor hen
een belangrijke inspiratiebron. Laat u verrassen door een grote verscheidenheid aan
kunstvormen die vandaag worden gepresenteerd, zoals poëzie, literatuur, verschillende
muziekvormen, schilderkunst en beeldhouwkunst.

U start uw wandeling op de parkeerplaats Noorderstraat, gelegen aan de Heereweg te
Bakkum. Op de dag krijgt u bij de entree het programma met de aanvangstijden van de
presentaties en op welke markante plaatsen langs de route de diverse kunstenaars te 
vinden zijn. Ze presenteren hun werk op eigen wijze en vertellen aan het publiek welke
relatie zij hebben met de natuur en met de duinen in het bijzonder. 
Als u alle presentaties op de dag wil mee beleven verwachten we dat u ongeveer drie uur
onderweg bent. Een ingekorte route stelt rolstoelgebruikers en mensen met kleine 
kinderen in staat een deel van de presentaties te bezoeken. Kunst & Koningsduin wordt
om 11.00 uur op sprookjesachtige wijze geopend door de wethouders van cultuur van de
gemeenten Bergen en Castricum. De dag sluit om 17.00 uur.

Wij wensen u veel plezier met &KKoonniinnggssdduuiinn
KKuunnsstt
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Het Koningsduin

Welkom in het Noordhollands Duinreservaat om en nabij de oude duinvallei Vogelwater.
Een deel van het gebied dat u vandaag bezoekt was onderdeel van het oude Landgoed
Bakkum. Op voordracht van onze toenmalige koning Willem 1 werd in 1829 een 1000
hectare groot landgoed aangelegd wat een rendabele landbouwonderneming moest 
worden. Naar het plan van de heer Gevers van Endegeest moest het duin omgetoverd
worden tot een volwaardig landgoed met een landhuis, boerderijen met akkers er omheen,
wegen en vaarten en bossen voor houtkap en de jacht. Een waar Koningsduin! 
De ‘bouwerij’, ofwel akkerbouw, op het landgoed stond volledig in het teken van de 
‘weiere’, wat we nu veeteelt zouden noemen. Oude boerderijen, gegraven vaarten, bosaan-
leg en vooral de sprekende oude veldnamen als Melkvlakweg, Van Wiedlaan, Rendorpweg
en Herderslaan zijn voorbeelden die ons aan het oude Koningsduin doen herinneren. 

Tijdens uw wandeling komt u twee in oude glorie herstelde duinboerderijen tegen die in
vervlogen jaren deel uitmaakten van de vele ontginningen die duinen rijk waren. Als eerste
ziet u de oude boerderij Zeeveld, die tot één van de zeven boerderijen die het koningsduin
rijk was behoorde. Het prachtige Berwout, gebouwd in 1870, was onderdeel van een ont-
ginning uit 1862. Het ligt aan de rand van de vallei Vogelwater en kijkt uit op het huidige
Doornvlak. 

In de oude vallei Vogelwater heeft het PWN twee natuurherstelprojecten gedaan; De Wei
van Brasser en (recent) Het Doornvlak. Hier tussen ligt de Scheilaan, de gemeentegrens
van Castricum en Bergen. Om de oude naam Vogelwater weer glans te geven, heeft het
PWN de voormalige koninklijke duinakkers weer omgetoverd tot natte duinvalleien. 
Na verloop van tijd zal de oorspronkelijke flora en fauna in al zijn pracht ook hier weer
terug keren. Naast het konijn zorgen hollandse landgeiten en schotse hooglanders voor
begrazing van het Vogelwater.

De naald- en loofhoutbossen die u tijdens uw wandeling tegenkomt zijn geen natuurlijke
bossen. De meeste bossen zijn in de jaren dertig van de vorige eeuw aangeplant toen er
grote werkeloosheid was onder de bevolking. Mensen moesten voor extra geld werken
aan projecten van de overheid. Om de duizenden jonge boompjes die werden geplant een
kans te geven, moest eerst zwaar lichamelijk graaf- en spitwerk worden gedaan. Naast
oostenrijkse- en corsicaanse dennen werd er voornamelijk zomereiken op de oude akkers
van de ontginningen aangeplant.

Tussen de verschillende bossen ligt een onaangeroerd stuk open duin dat natuurlijk is
gevormd door lage duintjes, ook wel nollen genoemd. Zo moet u het oude duinlandschap 
voorstellen voordat duinontginningen en bosaanplant het beeld van de duinen veranderde.
Op het door de eeuwen heen ontkalkte oude Melkvlak vindt u nu zelfs heidestruiken. 
Dit is een plant die in de kalkarme duinen ten noorden van Egmond aan Zee algemeen
voorkomt, maar op deze plek juist zeldzaam is. 

&KKoonniinnggssdduuiinn
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Eric Beets
Schilder

Duinen
Duinen vormen voor mij een
gebied dat aarzelt, nog geen
definitieve vorm heeft. 
Pas geboren, naakt en weerloos.
Zon en zee hebben het 
geschilderd, zonder titel. Wij
zeggen voor het gemak: duinen,
maar dat zegt niets. Het gebied
is van zichzelf en in zichzelf. Het
is als de mens voor zijn val, tussen zee en land. Er bloeit niet veel, maar wat er bloeit is
puur van vorm en kleur. In de duinen staat niks vast, geen getrokken lijn krijgt status. 
De duinen komen van alle Hollandse landschappen het dichtst bij de kunst die ik maak.

&KKoonniinnggssdduuiinn
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Wim de Bie 
Poëzie

Op de middelbare school richtte Wim de Bie (1939) met Kees van Kooten een 
cabaretgroep op, en daarmee ontstond een samenwerking die tot lang na de middelbare
school bleef bestaan. Zij waren wekelijks op televisie te zien in programma’s als 
Het Simplistisch Verbond, Keek op de week en De Deksel van de Desk. Na samen meer
dan 400 verschillende typetjes te hebben gespeeld, besloot Kees van Kooten in 1998 met
alle televisieoptredens te stoppen. Wim de Bie bleef echter wel op televisie met 
programma’s als De Bunker en NachtcrËme. Tegenwoordig maakt Wim de Bie geen 
televisieprogramma’s meer, maar heeft hij bij VPRO zijn eigen website,
www.bieslog.vpro.nl, waar hij dagelijks zijn commentaar geeft op het nieuws. 
Door de jaren heen verschenen er van Wim de Bie verschillende succesvolle 
verhalenbundels en romans. Veel van zijn televisieoptredens (en die van Kees van Kooten)
verschenen op video en dvd.

Minder bekend is Wim de Bie als liefhebber van de poëzie van Herman Gorter. 
Tijdens Kunst & Koningsduin zal hij gedichten van deze dichter ten gehore brengen.

&KKoonniinnggssdduuiinn
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Jasper Blom 
Saxofoon

Jasper Blom (1965) speelde tijdens zijn saxofoonstudie bij Ferdinand Povel en Herb Geller
al veelvuldig met vrijwel alle bekende namen uit de Nederlandse jazzscene. Zo speelde hij
onder andere met pianist Cees Slinger, drummer John Engels en trompettist Ack van
Rooyen. Hij won met verschillende bands diverse pretentieuze prijzen. Na cum laude 
afgestudeerd te zijn aan het Rotterdams Conservatorium vertrok hij in 1989 naar New
York om les te nemen bij diverse grote namen uit de jazzwereld, zoals David Liebman en
Greg Osby. Eenmaal terug in Nederland richt Jasper Blom de  groepen Zut Alors! en Five
Up High op. 

Jasper Blom is momenteel op veel fronten actief. Hij speelt in het Nederlands/Amerikaans
kwartet Jasper Blom’s Dialect. Met drummer Martijn Vink en bassist Frans van der Hoeven
vormt hij het trio Red, Yellow and Blue, dat experimenteert met elektronica. Het trio is zeer
succesvol op het North Sea Jazz Festival. Binnenkort komt er een CD uit van RED, 
YELLOW and BLUE EXTENDED waarbij de groep is uitgebreid tot een septet.

Als sideman speelt Jasper Blom in het Europese kwintet van Enrico Pieranunzzi, de
Fernando Lameirinhas Band, Marc van Vugts Big Bizar Habit, de TETZEPI big Band, het
kwintet van Pierre Courbois en in de Grote Brokken van Corrie van Binsbergen.

Naast muzikant is Jasper Blom als componist ook zeer actief. Naast het feit dat zijn eigen
projecten vaak voor een groot deel bestaan uit eigen muziek worden zijn composities ook
steeds meer door andere musici uitgevoerd. In 2003 ontving hij de jaarlijks toegekende
compositieprijs van het North Sea Jazz Festival. Het Zapp strijkkwartet en het Amstel
Saxofoon Kwartet gaan in de nabije toekomst ook een stuk van Jasper Blom spelen. 

Jasper Blom is als hoofdvakdocent jazzsaxofoon verbonden aan het conservatorium van
Amsterdam. 

Tijdens Kunst & Koningsduin kunt u Jasper Blom als solist bewonderen.
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Koos Breukel 
Videoportretten van de kunstenaars

Koos Breukel (1962) is portretfotograaf, hij woont en werkt in Amsterdam. Zijn werk heeft
stevige ankers in de traditie. De techniek die hij toepast verschilt niet wezenlijk van die van
zijn collega’s van 150 jaar geleden, maar zijn foto’s hebben een hedendaagse directheid.
Bovendien komen de thema’s van zijn grotere projecten voort uit persoonlijke 
omstandigheden. Zijn fotografie is sober, het model staat meestal voor een donkere 
achtergrond - zowel in de studio als in een natuurlijke omgeving en wordt met een 
enkele lamp of daglicht verlicht. Dit is te zien in zijn prachtige portettenboek Photo Studio
Koos Breukel en nog dit jaar verschijnt bij de Eerste Bergensche Boekhandel het boek De
eeuwige tuin met foto’s van Koos Breukel en tekeningen van Manuel Kurpershoek.
Al enige tijd oriënteert Breukel zich op andere ingangen. Zo ging hij twee natuurprojecten
aan: La petite ceinture - wildgroei rond een treinbaan in Parijs - en een project in Botshol. 

Ook kocht hij een videocamera. Hiermee gaat hij filmen tijdens Kunst & Koningsduin, in
een mooie natuurlijke omgeving. Koos zal op deze dag videoportretten maken van de 
aanwezige kunstenaars.

&KKoonniinnggssdduuiinn
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Bas Buissink 
Quadrafonie en slagwerk

De Bergense slagwerker Bas Buissink (1974) houdt er een flink uit de hand gelopen
hobby op na. Vanaf jonge leeftijd speelt hij mee in lokale groepen zoals Jadenk en
Appendix. Al in het begin van zijn carriëre als drummer voelde hij de behoefte daarnaast
puur autonoom te werken. Met beperkte middelen voegde hij elektronische en akoestische
geluiden samen tot allerlei klankexperimenten en later tot langere composities.
Hij benut elk moment vrije tijd om de Schoorlse of Bergense duinen in te glippen om zich
daar op te laden voor nieuwe creaties. ‘Ik zou mijn muziek graag meer sociale inhoud 
willen geven, maar op magische wijze word ik toch steeds weer verleid door de eindeloos
boeiende grilligheden van de natuur. Zomer en winter, dag en nacht.’ 
Binnenrollende wolkenpartijen. Het geluid van de deining van de zee, hoorbaar tot ver in
de duinen op een windstille avond. De samenhang van de vormen van de duinen en de
vormen van de luchten daarboven. De reactie van de dieren en de planten op de 
verschillende weertypen. Een rustige bries door een rij populieren. Dit zijn de dingen die
Bas Buissink bewegen om aan de slag te gaan.

Momenteel onderzoekt Bas Buissink de mogelijkheden van quadrafonie, waarbij geluiden
ten gehore worden gebracht door vier luidsprekers. De muziek vermengt zich op deze
wijze met de duingeluiden die van nature al hoorbaar zijn. Dit is ook de techniek die hij
gebruikt bij Kunst & Koningsduin.
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Oek de Jong 
Schrijver

Oek de Jong (1952) is als schrijver vooral bekend om zijn romans Opwaaiende 
zomerjurken, Cirkel in het gras, en recentelijk Hokwerda’s kind. Zijn werk werd met 
diverse prijzen bekroond en vertaald in onder meer Scandinavië, Duitsland en Frankrijk.

Zoals de meeste Nederlanders heeft de schrijver geen herinnering aan zijn eerste blik op
de zee. Als driejarige was hij al op het strand in de weer en leerde er het oer-Hollandse
graven van geulen en graften alsmede het opwerpen van dijken en wallen. Sedertdien
onderhield hij nauwe betrekkingen met de zee. Al meer dan twintig jaar zijn voor hem, als
Amsterdammer, de duinen van Castricum, Egmond, Bergen en Schoorl een favoriet 
recreatiegebied. Hij is bij gelegenheid een vervent zeiler en snorkelaar. In zijn werk is het
water, met zijn grote rijkdom aan symbolen een opvallend element. Tal van scènes zijn
geplaatst aan of op het water. In Hokwerda’s kind speelt een aantal belangrijke scènes
zich af op de Friese meren en op het strand van Castricum. Het water fungeert als 
symbool van het onderbewuste en als plaats waar de krachten van het onderbewuste 
vrijkomen. De zee vitaliseert en erotiseert: Lin Hokwerda wordt in de ogen van haar 
minnaar nog mooier als zij langs de schuimende zee loopt of met de golven speelt. 
De zee is ook duistere dreiging, verslindende kracht.

Oek de Jong leest voor uit Hokwerda’s kind.
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Manuel Kurpershoek 
Tekenaar

‘Mijn tekeningen gaan over kijken en beleven, over ontdekken door kijken, over mens en
omgeving, over muziek, over reizen, over de dagelijkse wonderen en gruwel die je overal
om je heen ziet; over het spel van het toeval. Ik teken altijd een tekening. Geen ontwerp of
schets, ik teken niet na maar naar. Ik teken overal waar ik ben.’

Duinkubus 2m.3d.

Tijdens Kunst & Koningsduin plaatst Manuel Kurpershoek in de duinen een kubus van
2 x 2 x 2 meter. Vanaf zonsopgang en voor iedereen zichtbaar tekent hij de kubus vol. 
Bij zonsondergang is de kubus opgegaan in zijn omgeving (of niet). 
Funs Erens en Boy van Hattum nemen met twee camera’s de ontwikkeling van begin tot
eind zo op dat er een tien minuten durende film ontstaat die de kubusbetekening als een
groeiproces toont.

‘Tip voor de wandelaar: praat niet maar luister, ruik, kijk. Beweeg en zie wat er blijft staan.
Blijf staan en zie wat er beweegt. Zoek niet de weg maar verdwaal. Zoek niet de woorden
die bij de dingen en dieren passen. Laat het weten thuis.’

Manuel Kurpershoek (Amsterdam 1952) maakt tekeningen en grafiek.
Hij woont en werkt sinds 1984 in Nijmegen. 

Tekening Manuel Kurpershoek, Filmopnamen en montage; Funs Erens en Boy van
Hattum.
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Sjoerd Kuyper 
Schrijver

Van Bakkum naar Bergen

Sjoerd Kuyper (Amsterdam 1952) schreef al op jonge leeftijd. Zijn eerste publicatie was
een gedicht in een tien voor de tieners. Hij was toen zestien. In 1974 brak hij zijn studie
filosofie af om beroepsschrijver te worden. Er verschenen bundels met verhalen en
gedichten voor volwassenen, maar bekendheid verwierf hij vooral met zijn werk voor 
kinderen.

Sjoerd Kuyper schreef zesendertig kinderboeken. Majesteit, Uw ontbijt werd bekroond
met een Vlag en Wimpel, Robin en Suze en Het eiland Klaasje wonnen een Zilveren
Griffel en Robin en God kreeg de prijs voor het beste kinderboek van 1996: de Gouden
Griffel. In 2000 schreef Kuyper in opdracht van de CPNB het kinderboekenweekge-
schenk: Eiber! Naast boeken schreef Kuyper tv-series als Max Laadvermogen en De
Freules en van zijn boek Het zakmes maakte regisseur Ben Sombogaart een tv-serie en
een speelfilm. Kuyper schreef het scenario. Serie en film wonnen tezamen veertien prijzen,
waaronder een Emmy Award. Ook het boek De rode zwaan werd verfilmd.
Kuyper woonde negen jaar in Bakkum en kent de weilanden, de bossen en de duinen 
tussen de Heereweg en het strand als geen ander. Zij waren een belangrijke bron van
inspiratie, wat blijkt uit gedichten in de bundel Het lied dat mijn moeder zong en de
sprookjesachtige jeugdroman De rode zwaan die zich geheel in het genoemde gebied
afspeelt. Een plattegrond in het boek toont de paden die de hoofdpersonen tijdens hun
avonturen bewandelen. In 1997 verhuisde Kuyper van Bakkum naar Bergen. Hij doet 
hiervan verslag in het brievenboek De weg naar Bergen: ‘Ik heb altijd beweerd dat ik oud
wilde worden te Bakkum. Nou, dat is gelukt. Nu wil ik hier weg.’
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Dirck Nab 
Tekenaar/schilder

Het is altijd fijn voor een schilder om regelmatig de natuur in te gaan, in mijn geval de 
duinen vlakbij huis. Om het handwerk niet te verleren. Ik bedoel; een schilder moet toch
minimaal elke dag een tekening maken.
Vreemde, elkaar omhelzende bomen, naakte duinruggen, onredelijke eiken, bosjes 
meidoorn, als groepjes mensen allemaal èèn kant uitkijkend, vaak op een helling, scherp
contrasterend tegen de lucht.
Alles is er in het oude duingebied. Na alle getob in je atelier met grote doeken met olieverf
werkt het goed om een paar uurtjes in dat landschap door te brengen. ‘s Zomers en 
‘s winters, vooral ook ‘s avonds met een stuk papier en een zwart krijtje.

Dirck Nab (1940), schilder
Atelier Heereweg 3, Bakkum N.H.
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Mathieu Nab 
Beeldhouwer

Het oude duingebied is een vertrouwde omgeving voor Mathieu Nab (1966). Momenteel
woont en werkt hij in Amsterdam.

Mathieu over zijn beelden: ‘de verwondering laten zien èn teweegbrengen’, dat is mijn
taak als kunstenaar. 

De beelden van Mathieu Nab zijn groots en onalledaags, het zijn je metgezellen op de
wandeling.
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Pé Okx 
Beeldende kunst en hedendaagse gecomponeerde muziek

Het werkterrein van Pé Okx (1951) bevindt zich tussen beeldende kunst en hedendaagse
gecomponeerde muziek. Voor zijn installaties en objecten werkt hij op een associatieve
manier vanuit het punt waar beeld en geluid elkaar raken. Hiervoor schrijft hij klankbeelden
en composities. 
Vaak gebruikt hij materialen waarvan hij de akoestische en visuele eigenschappen 
onderzoekt. De laatste jaren maakt hij veelvuldig gebruik van het materiaal glas. 
Daarnaast gebruikt hij film- en videoprojecties en elektro-akoestische geluidsbewerking. 
Als presentatieplaatsen wordt gezocht naar locaties die een interactie met de het werk
en/of het materiaal aangaan. De dialoog die hierdoor ontstaat tussen de omgeving en de
beelden/de muziek is een wezenlijk onderdeel van de werkwijze.

Gezongen Glas

De installatie Gezongen Glas bijvoorbeeld, bestaat uit glasscherven die aan dunne 
ijzerdraden hangen. Op deze scherven wordt een video-opname geprojecteerd van een
zingende man. Zijn zang is een bewerking van een gedeelte van de Johannes Passion van
J.S. Bach. Het geluid van zijn zang wordt als trilling overgebracht op de glasplaten. 

Het glas fungeert niet alleen als weergever van beeld,
maar ook van geluid. Door de resonanties in het glas
ontstaat een vertraging in het geluid. Het lijkt alsof de
zang niet langer bij het beeld hoort. De vervreemding
die dit oproept schotelt een andere werkelijkheid voor.
Kijken naar geluiden en luisteren naar het beeld. Het
glas wordt letterlijk een raakvlak tussen twee discipli-
nes.

Pé Okx werkt ook samen met kunstenaars uit andere
disciplines; beeldende kunst, muziek, performance en
dans onder de naam Cie. Okx.
Cie. Okx maakt locatieprojecten die onder meer tij-
dens festivals aan het publiek worden getoond.
Momenteel is dat De Man met Twee Oren 
(coproductie Festival aan de Werf). 
Zie ook www.peokx.nl 
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Kees Oosterbaan 
Tekenaar

Piggelmee in de duinen. 
Zonder wondervisje worden uw wensen getekend vervuld.

Kees Oosterbaan (1945) tekent erop los. Het liefst elke dag, met een voorkeur voor de
vroege ochtend en de late avond. Hij tekent alles wat in hem opkomt: een vogel, een tafel,
een televisietoestel van vlees, een auto, een schuimpaard, een wolk op wielen en een vlieg
in een roeiboot. Aan tekenen komt nooit een einde. Kees tekent op weg in de auto bij een
gemiddelde snelheid van 90 kilometer per uur. Van Egmond naar Alkmaar, Amsterdam en
Den Helder. En bij elk stoplicht even een snelle schets. Hij tekent (onder meer) voor 
projecten waarbij het tekenwerk aan onbekenden wordt weggeven of toegezonden. 
Dit ‘Gratiz voor Nix’-concept wordt op verschillende manieren uitgewerkt.

� Bij het postorderbedrijf ‘Gratiz voor Nix’ kunnen alle mogelijk denkbare artikelen 
in de vorm van een tekening gratis worden besteld.

� ‘Kootje voor Nix’ is een blaadje met tekeningen over actualiteiten voordat deze 
nieuws zijn geworden. Dit blaadje wordt op verschillende stations gratis uitgedeeld 
als een culturele aanvulling op de gratis kranten Spits en Metro. 

� ‘Hidden art’ is een actie waarbij tekeningen in musea worden verstopt. 
Zij maken vanaf dat moment deel uit van de museumcollectie. Op moment van 
ontdekking gaat het werk uit de collectie en is voor de vinder.

� KOL-Aria is het gratis E-zine. Kijk hiervoor op www.kolaria.nl 

Tijdens Kunst & Koningsduin voert Kees
Oosterbaan een tekenperformance uit waarbij
het sprookje van Piggelmee en het wondervisje
centraal staat. In dit sprookje wenste het 
ontevreden vrouwtje van Piggelmee teveel en
werd door het wondervisje gestraft. Piggelmee
en zijn vrouwtje woonden tenslotte weer in
hun omgekeerde Keulse pot in de duinen.
Nu mogen de toeschouwers in de duinen een
wens doen. Deze wordt ter plekke door de
kunstenaar als tekening in vervulling gebracht.
En mag, uiteraard ‘Gratiz voor Nix’ worden
meegenomen.
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Geer Roobeek 
Beeldend kunstenaar

(Enkele fragmenten uit een interview met Geer Roobeek, 2003)

... Grenzen zijn niet altijd scherp aanwezig. Soms wordt begrenzing gevormd door een
structuur, door een grensvlak of beter gezegd een grensruimte. Een gebied waar het ene
overgaat in het andere. Ik heb dit altijd erg interessante gebieden gevonden. Zoals de
overgang van duin naar bos bijvoorbeeld. Een dergelijk biotoop kent vaak een enorme
soortenrijkdom aan fauna en flora. Of denk aan een ander dynamische gebied: de 
zeereep, de overgang van zee naar land...
...Wanneer wordt de boom een boom? De takken die zich geleidelijk aan verdichten en
overgaan in de massieve stam. Je kunt je afvragen of het mogelijk is of je de vorm van een
boom kunt bepalen door een ruimtelijke contour, zoals een afbeelding in een tekening
wordt aangegeven door een met potlood getekende contourlijn?
Van buiten naar binnen verdicht de massa zich, je zou kunnen zeggen dat de vorm zich

beweegt vanuit transparantie naar een zekere 
massiviteit...
...Een kennis, fysicus, bestudeert met een 
elektronenmicroscoop het grensvlak van materialen. 
In dit microkleine overgangsgebied gaat lucht 
geleidelijk over in de (kristal)structuur van het materi-
aal. Er zitten luchtmoleculen in het materiaal of 
materiaalmoleculen in de lucht. Het lijkt erop dat er op
atomair niveau onderling deeltjes worden 
uitgewisseld...
....Het is intrigerend om te kijken of je in een 
schijnbaar chaotische structuur bepaalde 
ordeningsprincipes kunt ontdekken. Afhankelijk van je
standpunt en hoe je ernaar kijkt...
...Een beeldhouwer heeft voor het ‘verbeelden’ natuur-
lijk altijd te maken met eigenschappen van materialen,
de fysieke eigenschappen, met de beperkingen ervan
maar vooral de verassende mogelijkheden.

...Een kenmerkend aspect in mijn werk is het gebruik van elementaire vormen. Die kunnen
geometrisch maar ook organisch van aard zijn. Soms herkenbaar als basisbeeldelement of
in een schijnbaar chaotische structuur geplaatst of in een bepaalde ordening of ritme van
terugkerende elementen...

Beeldend kunstenaar Geer Roobeek zal tijdens Kunst & Koningsduin een beeld voltooien.

&KKoonniinnggssdduuiinn
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Jac. Splinter 
Beeldend kunstenaar

Jac Splinter (1960) woont in Nijmegen en studeerde Nederlands aan de KUN. Hij werkte
bijna tien jaar in een glas in lood-atelier en volgde de avondopleiding Industriële
Vormgeving in Eindhoven. Sinds 1997 werkt hij als zelfstandig ontwerper (2D 3D 4D zoals
op zijn visitekaartje staat). Naast het grafische werk bedenkt hij gebruiksvoorwerpen met
gedichten en geeft die in eigen beheer uit (deze zijn o.a. te koop bij de Eerste Bergensche
Boekhandel). Jac.Splinter geeft glas in lood-les aan het Cultureel Centrum in Bemmel en
werkt in opdracht aan allerhande verschillende projecten. Voor Het Elkerliek Ziekenhuis in
Helmond bedacht hij de lawaaiwoorden (omdat in een ziekenhuis voornamelijk gefluisterd
wordt terwijl nergens staat dat je niet hardop mag praten). In 2002 richtte hij de Enige
Echte SplinterPartij op en deed mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Nijmegen als
protest tegen de carriËrejongens en -meisjes in de politiek. In 2003 bekleedde hij Plein 44
in Nijmegen een weekend lang met gras om te laten zien dat gras leuker is dan steen. Hij
maakt ook dingen waar niemand op zit te wachten. Dat noemen anderen kunst. 

Voor Kunst & Koningsduin bewerkte hij zijn glas in lood-installatie ‘het toernooi’ en
plaatste die in de duinen.

Recentelijk maakte hij een video film als eerbetoon aan Marcel Duchamp: ‘Zo is het leven’
E.Ros. Of er nog iets speciaals gaat gebeuren? werd hem gevraagd. ‘Dat licht er aan’ 
antwoordde hij met twinkelende ogen.......
Op Jac.Splinter.nl is een overzicht van zijn actuele werk te zien en van zijn activiteiten van
de afgelopen jaren.

Jac.Splinter
Ontwerper 2D3D4D
Vonckstraat 28 - Nijmegen
024 3778514/06 17 49 28 24
www.jacsplinter.nl
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Jan-Piet den Tex 
Zanger/songschrijver

Jan-Piet den Tex, zoon van de kunstschilder Kees den Tex, is geboren en getogen in
Bergen. Samen met zijn broer Emile vormde hij in de vroege jaren zeventig de Bergense
popgroep Tortilla. Hij was de eerste die een originele Nederlandse adaptatie maakte van
de Amerikaanse country-rock. Plattelands-rock, naar de duinen en bossen van
Noordholland overgeplaatst. In 1971 verscheen van Tortilla ‘Little Heroes’, een album dat
uitzonderlijk goede kritieken kreeg. Uitzonderlijk, omdat de Nederlandse kwaliteits
popmuziek toen nog niet veel voorstelde. Sindsdien is Den Tex onder de naam JP zijn
eigen weg in de muziek gegaan. Hij begon aan een avontuurlijke solo-carriëre als
zanger/songschrijver. Met wisselende bands en muzikale bezettingen maakte hij CD’s en
trad hij op om zijn eigen, altijd heel persoonlijke liedjes uit te voeren.

Sinds 1998 werkt JP den Tex weer als solist. In dat jaar verscheen zijn meest recente CD
‘Emotional Nomads’. Deze zomer is hij bezig weer nieuw werk op te nemen, dat wellicht
tegen het eind van dit jaar verschijnt. 

U kunt hem nu al horen, op de Kunst & Koningsduin-route, waar hij zal spelen en zingen
zonder electronische versterking, dus geheel akoestisch en van dichtbij.

&KKoonniinnggssdduuiinn
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Elly de Waard
Poëzie

Elly de Waard (1940) is geboren en getogen in Bergen en
woont al haar hele leven in deze kuststreek. Eerst in Bergen,
na haar studie Nederlands in Groet, en nu alweer dertig jaar in
de duinen bij Egmond Binnen. Geen wonder dus dat de natuur
van duinen, bossen en zee een grote rol speelt in haar gedich-
ten.

In 1978 verscheen haar eerste bundel, Afstand, bij uitgeverij
De Harmonie in Amsterdam. Sedertdien kwamen er veertien
bundels van haar uit, de laatste, De Hemel van Toulouse, dit
afgelopen voorjaar.

DOORNVLAK

Gewandeld in de wonderlijk
zachte dag; het dorre blad

rustig gevouwen op mijn pad;
de zon schijnt onomfloerst

hoewel de bosrand in de verte
rondom blauwig is van nevel

over groen; het veld ligt als de
open hand van een bekende, warm

van palm, mij toegereikt als
in een groet; een kleine blauwe roos

ontbloeit haar welkom op een blootgewoelde
potscherf aan mijn voet.

(Het Doornvlak ligt op de route van de wandeling van Kunst & Koningsduin)
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Richard Warntjes 
Didgeridoo

De didgeridoo (holle tak) is een blaasinstrument afkomstig van de Aboriginals, de 
oorspronkelijke bewoners van Australië. De didgeridoo wordt al minstens veertigduizend
jaar gebruikt als muziekinstrument. Tot op de dag van vandaag is het geluid ervan te horen
bij ceremonies, dans en healing. Om dit oude instrument te kunnen bespelen moet men
een speciale ademhalingstechniek aanleren. Door deze ‘circulaire ademhaling’ kan de 
didgeridoospeler/ster tegelijkertijd inademen èn door blijven spelen. Omdat de circulaire
ademhaling een buikademhaling is, kan het didgeridoospelen een ontspannende 
uitwerking hebben op de speler/ster. Iedereen, jong en oud, kan het leren, men hoeft
geen muzikale achtergrond te hebben.

De oorspronkelijke didgeridoo is gevormd door de natuur. Eucalyptusbomen en- takken
worden door termieten uitgehold. De aboriginals bewerken deze uitgeholde takken aan de
binnenkant met beitels en aan de buitenkant met schuurmachines zodat hun wanddikte
gelijkmatiger wordt. Daarna voorzien zij de didgeridoo van een mondstuk. Dit wordt
gemaakt van bijenwas en heeft een doorsnee van ongeveer 3 cm.

Nieuwsgierig geworden? U kunt de didgeridoo tijdens Kunst & Koningsduin beluisteren en
uitproberen onder begeleiding van Richard Warntjes, van Didgeridooschool Birrkuta uit
Alkmaar.
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