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27 augustus 2006 in het Noordhollands Duinreservaat

Foto: Arjen Zwart
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Woord vooraf

Van harte welkom op deze tweede editie van Kunst & Koningsduin, georganiseerd door
PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland, Kunstenaarscentrum Bergen (KCB) en de 
Eerste Bergensche Boekhandel. 

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 genie-

ten 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, diverse muziekvormen en een grote verscheiden-

heid aan beeldende kunst.

U start uw wandeling op de parkeerplaats Noorderstraat, gelegen aan de Heereweg te

Castricum. 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 vin-

den 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 wilt meebeleven verwachten we dat u ongeveer drie uur

onderweg bent. 

Na een kort welkomstwoord van de directeur van PWN, de heer Martien den Blanken,

wordt Kunst & Koningsduin om 11.00 uur geopend door de burgemeesters mevrouw

Emmens-Knol van de gemeente Castricum en haar collega de heer De Winter van de

gemeente Bergen. Beeldend kunstenaar Jac. Splinter zal vervolgens op geheel eigen wijze

het begin van de dag aankondigen.

Rond 17.30 uur zal Bernard van den Boogaard samen met het koor Tourdion onder leiding

van dirigent Joost Doodeman Kunst & Koningsduin 2006 muzikaal afsluiten.

Wij wensen u veel plezier met &
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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 I werd in 1829 een 1000 hec-
tare 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 eromheen, 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 ‘wei-
erei’, wat we nu veeteelt zouden noemen. Oude boerderijen, gegraven vaarten, bosaanleg
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 de 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 ontginning uit 1862. Het ligt aan de rand van de vallei Vogelwater en kijkt uit op

het huidige Doornvlak. 

In de oude vallei Vogelwater heeft PWN twee natuurherstelprojecten gedaan: De Wei van

Brasser en Het Doornvlak. Hiertussen ligt de Scheilaan, de gemeentegrens van Castricum

en Bergen. Om de oude naam Vogelwater weer glans te geven, heeft 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 terugkeren. 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 werkloosheid 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 werden er voornamelijk zomereiken op de oude

akkers van de ontginningen aangeplant.

Tussen de verschillende bossen ligt een ongeroerd 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 voor-

komt, maar op deze plek juist zeldzaam is.

&
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Noam Ben-Jacov
Beeldend kunstenaar

Noam Ben-Jacov (Israël, Kibboets Hazorea, 1952), opgeleid aan het Nova Scotia College

of Art & Design in Hallifax (Canada) en de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam, is

begonnen als juwelier. Vanuit die achtergrond is hij body sculptures gaan maken. Ze zijn

bedoeld om te dragen, maar dan als sculpturen die door een danser geactiveerd moeten

worden in een performance. Daarnaast maakt hij beelden, wandobjecten, mobiles en

installaties, waaronder locatiegebonden installaties die voor een specifieke plek zijn

gemaakt. 

In de duinen zal Noam Ben-Jacov het kunstwerk 21 kegels laten zien. In een aluminium

frame van 2 bij 2 meter zullen bij elkaar 21 kegels wijzen naar 21 koperen schotels/cirkels

met zand (zie foto). 

Info: www.noamben-jacov.nl

‘Yes I know, it’s nothing new, accept it is my fingerprint’

&
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Bernard van den Boogaard
Pianist, componist

Tijdens Kunst & Koningsduin geeft Bernard van den

Boogaard een aantal recitals met zeer gevarieerd

repertoire, een gecombineerd programma van klas-

sieke, romantische en moderne muziek en eigen

werk. Hij zal telkens een ander halfuursprogramma

spelen, zodat de rondwandelende bezoeker een 

recital naar keuze kan beluisteren. In de tussenlig-

gende tijd is er de mogelijkheid met de pianist over

zijn werk van gedachten te wisselen.

Er zijn vier programma’s met werk van verschillende

componisten. Het eerste bevat werk van Rameau,

Scarlatti en Bach; het tweede van Beethoven en

Chopin; het derde van Albeniz en Ravel; en het laat-

ste van Bernard van den Boogaard zelf: de Neutron

Sonate (1981). 

De subtitels van dit 35 minuten durende werk schetsen een macaber beeld van de wereld

na de val van de Bom:

deel 1: overpowering light; dinner in the bunker; nuclear storm

deel 2: leaving the bunker, grey ruins; ballad of the deaf and the blind; dance of the 

mutants; lullaby for an infected baby; reminiscence of the birds

deel 3: return of the wind

Volgens sommige critici geeft de terugkeer van de wind in het laatste deel toch 

nog hoop op een betere toekomst, maar oordeelt u zelf.

Rond 17.30 uur zal Bernard van den Boogaard samen met het koor Tourdion een 
slotprogramma van dertig minuten verzorgen. 

Het repertoire is als volgt:

April is in my mistress’ face - Thomas Morley

Gedicht voor Land- en Tuinbouw - Antoine Oomen/Ivo de Wijs

Abschied vom Walde - Felix Mendelssohn-Bartholdy

The Lindentree - Franz Schubert/Tom Parker

Teddybears’ Picknick - John Bratton

&
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Tourdion
Vierstemmig koor van vijftig leden

Tourdion is een vierstemmig koor van vijftig leden, onder leiding van dirigent Joost

Doodeman. Vaste begeleider is Bernard van den Boogaard. Er wordt een internationaal

repertoire gezongen, variërend van klassieke koorliederen en volksmuziek tot lichte muziek

en fragmenten uit musicals. Tourdion treedt regelmatig op, zowel binnen als buiten

Castricum, niet zelden in samenwerking met andere vocale of instrumentale ensembles.

Het repertoire wordt aan de hand van een thema samengesteld. Op 20 mei jl. heeft

Tourdion een feestelijk en uitverkocht concert gegeven in Castricum, onder de titel

‘Tourdion in Beweging’. Verschillende musici en dansers hebben daaraan hun medewer-

king verleend.

Nu wordt er gewerkt aan een kerstconcert op 20 december in samenwerking met een

Haarlems orkest.

Zie ook de website www.tourdion-castricum.nl 

&
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Tsead Bruinja
Dichter

Tsead Bruinja (Rinsumageest, 1974) debuteerde met de Friestalige bundel De wizers yn it

read (Bornmeer, 2000). De derde Friestalige bundel Gegrommel fan satyn verscheen in

2003, evenals het Nederlandstalige debuut Dat het zo hoorde (Contact), dat genomineerd

werd voor de Jo Peters PoëziePrijs. Eind 2004 zag de tweede Nederlandstalige bundel

Batterij het licht, gevolgd door de door Bruinja en Hein Jaap Hilarides samengestelde

bloemlezing Droom in blauwe regenjas - Nieuwe Friese dichters (Contact & Bornmeer).

Met Daniël Dee stelde hij de bloemlezingen Kutgedichten (Passage, 2004) en

Klotengedichten (Passage, 2005) samen. In november 2005 verscheen zijn vierde

Friestalige bundel Gers dat alfêst laket / Gras dat alvast lacht bij Bornmeer. Bruinja is

medewerker van de website Boeken.vpro.nl en combineert zijn voordracht vaak met

muziek, o.a. met Jaap van Keulen en Polo de Haas. Hij trad op in Toulouse, Newcastle,

Bremen, Leipzig, Antwerpen en Berlijn en las in Nederland o.a. zijn gedichten voor op fes-

tivals als Dichters in de Prinsentuin, De Nacht van de Poëzie, Poetry International,

Sunsation, Geen Daden maar Woorden, Dichter aan Huis en de Wintertuin.

Voor meer informatie: www.tseadbruinja.nl

Foto: Henk Veenstra

&
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Oguz Buyukberber 
Muzikant

Oguz Buyukberber (Kayseri, 1970) groeide van jongs af aan op met schilderkunst en poë-

zie. Vanuit deze achtergrond begon hij muziek te spelen. Met een aangeboren slechtziend-

heid heeft hij altijd geprobeerd zijn grenzen te overschrijden en koos daarom in eerste

instantie voor een richting in de visuele kunsten. Hij studeerde af aan de universiteit van

Istanbul. Maar toen het tot hem doordrong dat het tijdsaspect in muzikale optredens niet

bestaat bij schilderkunst - de spanning ‘het moment’ tot uitdrukking te kunnen brengen -

kwam hij tot de beslissing over zijn richting in de kunsten: 

‘Playing with the music’

Zonder zijn eigen traditie te vergeten, probeerde hij voor zichzelf een open muzikaal leven

te componeren, waarin hij het gebied tussen stilleven en abstractie beschreef. Van heden-

daags tot etnisch, van compositorisch tot vrij werk.

Na enkele jaren zelfstudie en onderzoek, studeerde hij bij Harry Sparnaay aan het conser-

vatorium in Amsterdam.

Hij maakte drie soloalbums, leverde bijdragen aan meer dan 20 cd’s en nam deel aan vele

internationale festivals. Hij werkte samen met wereldberoemde muzikanten. Als jonge

Turkse muzikant heeft hij deelgenomen aan traditionele en internationale projecten, zowel

op het vlak van productie als van performance.

‘Trying to be an instrument for music to sound’; dát motiveert hem in het experiment zijn

muzikale spectrum te vergroten.

Foto: Francesco Martinelli

&
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Ellen J. de Groot
Beeldend kunstenaar

‘De mens speelt een grote rol in mijn werk. Daarbij gaat het niet om het uiterlijk, maar

meer om de associatie met een gemoedsstemming of omstandigheid. Mijn werk is gesti-

leerd figuratief, waarbij mijn belangstelling meer uitgaat naar de kracht van het geheel, dan

naar een gedetailleerde uitwerking van de zichtbare werkelijkheid. Het soort materiaal dat

ik gebruik is ondergeschikt aan hetgeen ik wil uitbeelden.’

Ellen de Groot (Alkmaar, 1942) woont en werkt in Bergen. In 1965 rondde zij haar studie

aan de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam af. 

Tijdens Kunst & Koningsduin zullen de beelden van Ellen de Groot met poëzie van Taetske

Hellinga worden geïllustreerd.

&
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Taetske Hellinga
Schrijver/dichter

Woordbeelden

Geboren juni 1945 midden op de Veluwe. Getogen in Amsterdam en vooral tijdens de

vakanties in het familiehuis aan de voet van de duinen tussen Egmond en Bergen. Na het

gymnasium in Amsterdam studeert zij enige tijd geschiedenis aan de UvA en gebonden

grafiek aan de Koninklijke Academie in Den Haag. Leeft in de jaren zeventig in Amerika,

Afrika en Engeland. Heimwee naar de Hollandse duinen doet haar ten slotte neerstrijken in

Bergen aan Zee. Daar woont zij nu bijna dertig jaar. Een goede thuishaven voor uiteenlo-

pende activiteiten waaronder kinderen grootbrengen, werken als hypnotherapeut en schrij-

ven. In 1990 komt de bundel In vogelvlucht tot stand waaruit zij voordraagt tijdens de

Bergense winter-aan-zeepoëziehappenings en in het Alkmaarse Provadja. In 1999 ver-

schijnt het jeugdboek De tijdsurfers bij uitgeverij Christofoor. In het verhaal, dat zich

afspeelt rond Egmond en Bergen, helpt een vriendenclubje surfend vanuit het heden naar

verschillende tijden in het verleden een ziek meisje te genezen, waarbij zij op hun beurt

geholpen worden door een geheimzinnige monnik.

‘Ik werk al jaren aan een verzameling poëzieportretten van vrienden. En er is ook een ver-

halenbundel die zich langzaam maar zeker uitbreidt. Tijdelijk stilgelegd sinds ik dit voorjaar

beelden van Ellen de Groot ging illustreren voor de Schoorlse Kunstdagen. Voor mij lijken

haar beelden op mijn schrijven. Nu ontmoet ons werk elkaar weer bij Kunst &

Koningsduin. Ik verheug me erop’. 

&
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Jeroen Kurpershoek 
Muzikant

Jeroen (Nijmegen, 1982) heeft zich gespecialiseerd op basgitaar en in de hiphopmuziek

als M.C. en beatcreator. Hij is nu werkzaam in de acts Platvloers en Inna Truth. In

Platvloers verzorgt hij de beats en treedt live op als rapper. In Inna Truth is hij bassist.

Toen hij twaalf jaar was, wisselde Jeroen zijn saxofoon in voor de microfoon en richtte het

rappersduo Rexvox op. Al snel nam hij ook de beats voor zijn rekening. Als jongste rap-

pers van Nijmegen belandden zij onder andere tweemaal in de finale van de kunstbende

en konden zij in Doornroosje het voorprogramma van Osdorp Posse verzorgen.

Op zijn veertiende ging Jeroen gitaarspelen, wat een verrijking voor zijn beats betekende.

Door zelf een groot aantal samples in te spelen kregen deze een origineel karakter. Op zijn

zeventiende ging hij alleen door onder de naam Cloaca. Een eenmansshow waarbij hij

zowel de beats, raps als scratches verzorgde. Hij noemde zichzelf dan ook ‘de vliegende

hiphopmuzikant’. Onder eigen beheer verspreidde hij het album Mijn Dagboek.

Na twee jaar alleen op de planken kwam hij M.C. Beb de Bebtist tegen en besloten zij

samen te werken onder de naam Platvloers, later nog verrijkt door D.J. Sizzor. Met hen

nam hij de cd O-hel-jawel op.

Op zijn 21ste verjaardag kreeg hij een basgitaar. Dit werd zijn nieuwe passie. Doordat hij

niet van zijn nieuwe instrument af kon blijven, speelde Jeroen zich binnen een jaar een

plaats op de Rockacademie Fontys Hogescholen.

Bij Kunst & Koningsduin zal hij zijn band thuislaten. Alleen met basgitaar en basversterker

hoopt hij mensen te kunnen boeien. Hij is nieuwsgierig naar het onnatuurlijke effect van

een relatief modern instrument midden in de normaal zo rustige duinen van Egmond. 

&
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Jan-Paul van der Meij
Muzikant

Jan-Paul van der Meij is muzikant, liedjesschrijver, opnametechnicus, waakhondenliefheb-

ber en pleitbezorger voor het Wijk aan Zeese Zeedorpenlandschap. Hij zet zich in voor

een stichting die een culturele bestemming geeft aan de oude Wijk aan Zeese

Badgastenkerk.

In juni van dit jaar produceerde hij de dubbel-cd Zo klinkt Wijk aan Zee. Tweehonderd

mensen werkten mee aan dit project met dertig nieuwe liedjes over Wijk aan Zee.

Na zijn avonturen met de band De Gorelev, waarvan vorig jaar een afscheids-cd ver-

scheen, treedt JP weer solo op.

Hij speelt oud en ook splinternieuw werk.

Kosmische songs met titels als Hemellichaam en Rond worden afgewisseld met tragikomi-

sche moderne levensliederen als Het huis is klaar en Jij bent weg.

Info: www.j-p.nl

&
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Theo Olthuis en Samba Salad 

Poëtische en muzikale momenten van Theo Olthuis, Rita Iny en Herman Link met gedichten
en liedjes uit de gedichtenbundels van Theo en uit het liedjesrepertoire van Samba Salad.
Over de komische en herkenbare perikelen in het kinderleven: ondeugend, vrolijk, ontroe-
rend. Een intieme, speelse en muzikale interlude met participatiemomenten. 

Theo Olthuis

Schrijver

Theo Olthuis (1941) werd geboren in Amsterdam, waar hij tot 1998 woonde. Daarna ver-

huisde hij naar Bergen. Hij is onderwijzer geweest in het basisonderwijs. Olthuis schrijft

gedichten en toneel voor kinderen en volwassenen. Daarnaast schreef hij liedjes en scè-

nes voor televisie (onder meer voor Sesamstraat, Klokhuis en Koekeloere). Verder maakte

hij liedteksten voor Herman van Veen en de muziektheatergroep Samba Salad. Momenteel

is hij als dramadocent werkzaam in Noord-Holland.

Recent werk: Lampje voor de nacht (2005, jeugdpoëzie) en Golfslag, over Bergen naar

Camperduin (gedichten; 2006). Komend najaar verschijnt de gedichtenbundel Man en

hond.

Samba Salad

Muziekanten

Samba Salad behoort tot één van de meest ervaren professionele muziektheatergroepen

voor kinderen van alle leeftijden. Naast aansprekende teksten en eigentijdse composities

met wereld-, jazz- en klassieke muziekinvloeden, maken theater en visuele humor een onaf-

scheidelijk deel uit van de voorstellingen.

Theo Olthuis

Rita Iny en Herman Link

Foto: Martin van Horsen

&
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Pé Okx 

Beeldend kunstenaar en componist hedendaagse muziek

Boezemland

Bij het krieken van de dag zien we een man die zich voortbeweegt in een leeg landschap.

Door met een zware hamer palen in het zand te slaan en daar vervolgens over te lopen

baant hij zich een weg. In een wankel evenwicht beweegt hij zich voort, over een eindelo-

ze rij palen, met voor zich de leegte van het landschap.

‘Mijn werk speelt zich vaak af in overgangsgebieden; op de rand van zee en land, tussen

licht en donker, tussen water en wind. Dit zijn schemerzones waar meer plaatsvindt dan

men zich gewoonlijk realiseert. In die gebieden zoek ik naar onopgemerkte rituelen, het

ongrijpbare, de invloed van en op de mens.’

Het werkterrein van Pé Okx (1951) bevindt zich tussen beeldende kunst en hedendaagse

gecomponeerde muziek. 

Zie ook www.peokx.nl

&
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Kees Oosterbaan
Tekenaar

De groeten aan de duinen

Wandelaars, schilders, trimmers, fotografen, stropers, verliefden, fietsers, dichters, jog-

gers, vogelaars...

Het gemeenschappelijke van deze opsomming is de inspiratiebron: het duinlandschap.

Maar wie inspireert de duinen?

De duinen, die ook nog de zware taak hebben ons tegen wassend water te beschermen.

En wie heeft het duingebied daarvoor wel eens bedankt?

Door zijn project de groeten aan de duinen hebt u de kans een inspirerende hartelijke

groet aan de duinen te schrijven.

De teksten worden door u op grote vellen papier geschreven. ‘s Avonds brengt

Oosterbaan de berichten over aan de duinen. De beschreven vellen begraaft hij diep in

het landschap.

Van deze actie stuurt hij aan elke deelnemer een foto.

Kees Oosterbaan (1945), dagelijks werkzaam in het onderwijs, houdt zich al jaren bezig

met kleinschalige interactieve projecten. Zo startte hij het postorderbedrijf Gratiz voor Nix,

waarbij alle mogelijk denkbare artikelen in de vorm van een tekening gratis worden

besteld. Hij organiseerde een sneeuwpoppenfestival in de zomer van 2005. Hij verzorgt

het onregelmatig verschijnende E-zine Kolaria. Zijn laatste project heet Tussen rommel en

rotzooi, waarbij hij als objectoloog beoordeelt of voorwerpen in de categorie rommel of in

de categorie rotzooi vallen. Middels een workshop leidt hij mensen op tot aspirant-objecto-

loog.

Hij geeft workshops ‘portretplezier’, ‘kunst geen kunst’ en ‘objectologie’. Samen met Eri

Stoeckart organiseert hij als Studio Ling educatieve projecten voor kleuters en oudere

leerlingen.

Kees Oosterbaan

Prinses Irenelaan 38

1934 EH Egmond aan den Hoef

T 072 5063591

E kees.oosterbaan@hotmail.com

www.kolaria.nl

&
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Ingerid Opstelten 
Beeldend kunstenaar

Het menselijk lichaam in al zijn verschijningsvormen; als drager van zijn emoties, gedach-

tes en zielenroerselen; hier bevindt zich het werkterrein van Ingerid Opstelten. Haar beel-

den combineert ze vaak met licht en geluid en/of video. Hierbij maakt ze vaak gebruik van

afgietsels van (delen van) haar lichaam.

Tijdens Kunst & Koningsduin toont zij onder andere het beeld ‘Pantarei’: Een klein figuur

staat midden in een zwembadje en houdt een rood emmertje boven zijn hoofd. Uit dat

emmertje spettert water langs zijn lijf. De huid van de figuur bestaat uit een blauw met

waterdruppels bespikkelde stof, wat een vervreemdend effect geeft; de mens is water.

Water staat hier ook symbool voor de emoties, of met het woord van de oude Grieken

‘Pantarei’, ‘alles stroomt’.

Ook zal Ingerid ter plaatse een aantal mensfiguren maken, die zich gedeeltelijk in en op

het duinzand bevinden; er in rondbewegend als in water.

Deze figuren maakt zij met behulp van folieplastic en sellotape op haar eigen lichaam.

Hierdoor krijgt zij transparante, ijle vormen die zich op een vervreemde manier verhouden

met het grillige duinlandschap.

Ingerid Opstelten (1964) woont en werkt in Alkmaar.

&
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Sander Rood 
Beeldend kunstenaar

Een man in een gedateerd tweedelig pak doolt ontheemd rond tussen zijn oorsprong en

de moderne door zijn eigen diersoort ontworpen wereld, waarvan hij uiteindelijk bar weinig

begrijpt. Zijn pak en knullige houding zijn metaforisch voor zijn tweeledige wereldvreemd-

heid. En ook zijn gedrag verraadt het gebrek aan aansluiting bij zowel natuur als cultuur.

Worstelend met techniek, water, wind, aarde en vuur (licht) probeert hij in beide werelden

tot een dieper begrip te komen van wat zij voor hem betekenen. En probeert hij ze in een

voor hem ultieme symbiose met elkaar te verzoenen. Hij kan maar moeilijk tot een cohe-

rent gevoel komen. Samenwerking en onderlinge strijd wisselen elkaar met regelmaat van

de klok af en doen hem in een schemergebied tussen natuur en cultuur belanden.

Tijdens Kunst & Koningsduin zal dit heerschap zijn uiterste best doen om een aantal over-

leden bomen niet ongemerkt tot stof te doen vergaan.

De mens heeft de ijdele gewoonte om na de dood voort te willen blijven leven. Dit poogt

hij te doen in de vorm van grafstenen of urnen. De rest van de natuur verandert weer in

stof zonder zich te bekommeren om het achterlaten van persoonlijke landschappelijke mar-

keringen. Deze ijdele zotheid zal door het heerschap op een aantal overleden bomen wor-

den toegepast. De bomen worden omgevormd tot grafmonumenten, ter nagedachtenis

aan al die jaren dat zij daar hebben staan wiegen in de wind.

&
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Jac. Splinter
Beeldend kunstenaar

Let op!

Regels zijn regels. We worden ermee om de oren geslagen. En dan dat normen-en-waar-

dendebat. Maar wie weet het nou beter? Wie heft zijn vingertje en laat de wereld weten

wat hij ervan vindt? Vrolijk nadenken over alledaagse zaken. Eventjes op het verkeerde

been en dan toch een glimlach.

Alles is geregeld en alles is onder controle. Waar komen dan die nieuwe verkeersborden

vandaan en waarom staan die hier en wie heeft dat dan nu weer bedacht. Gelukkig bent u

hier niet voor verantwoordelijk. 

Jac.Splinter wel. Die gaat hier wel over!

Woont in Nijmegen en bedenkt leuke dingen voor de mensen: van boekhoek tot leesproef

en van lawaaiwoord tot verkeerdbord. Richtte uit onvrede met de carrièremakers in de

politiek de Enige Echte Splinterpartij op en veranderde Nijmegens lelijkste plein in een

groen Park. Kijk op www.jacsplinter.nl voor meer ideeën. 

Jac.Splinter Ontwerper 2D3D4D

atelier:

De Vasim

Winselingseweg 41

6541 AH Nijmegen

024 3231581 (atelier)

06 17 49 28 24 (mobiel)

&
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Anne Vegter 
Dichter

Van Anne Vegter (Delfzijl, 1958) verschenen eerst enkele kinderboeken, zoals De dame en

de neushoorn en Verse bekken!, voordat zij in 1991 haar eerste gedichtenbundel publi-

ceert, Het veerde. Uit die kinderboeken nam zij de wonderlijke taal mee naar de poëzie,

waarmee vaak vreemde en verrassende wendingen worden bereikt. Haar meest recente

bundel is Aandelen en obligaties (2002). 

Naast gedichten en kinderboeken schrijft Anne Vegter ook proza- en toneelteksten. De

scheidslijnen tussen de verschillende genres houdt zij zo vloeiend mogelijk. Haar gedich-

ten veranderen dan ook soms in proza of sprookjes waarin toneelmatige elementen niet

worden geschuwd. Ze publiceerde in De Revisor, Maatstaf, Tirade, Lust & Gratie en

Optima.

Onlangs verscheen van haar Sprookjes van planeet aarde, een sprookjesboek voor kinde-

ren en volwassenen. Hoewel de ingrediënten van de sprookjes vertrouwd zijn - heksen,

prinsessen, reuzen - word je als lezer keer op keer verrast door onverwachte gebeurtenis-

sen en eigen toonzetting. Op www.literatuurplein.nl kunt u een interview door Annemiek

Neefjes met de auteur lezen over dit boek. Onderaan de tekst vindt u verschillende links

naar haar andere werk. 

Deze zomer wordt er een serie radioboeken uitgezonden waarvan ook Anne Vegter er een

heeft opgenomen. U kunt dit beluisteren op www.deburen.eu. 

In het zomernummer van het poëzietijdschrift Het Liegend Konijn (Joseph Deleu) staan

nieuwe gedichten van haar hand.

&
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Thomas Verbogt
Schrijver

Thomas Verbogt (Nijmegen, 1952) debuteerde in 1981 met de verhalenbundel De

Feestavond. Sindsdien schreef hij zestien boeken: romans en verhalenbundels. Recente

titels: Onze dagen (2001), Het ongeluk (2003) en Zo gaan die dingen (2005). Hij schreef

twee boeken over popmuziek My Generation (2000) en een monografie over de rockband

De Dijk, Hart van De Dijk (2006).

Zijn debuut als toneelschrijver maakte hij in 1985 met Heden Christine. In opdracht/op

verzoek van diverse grote en kleine gezelschappen schreef hij inmiddels meer dan dertig

stukken. Enkele titels: Ooit Sakahama! (1987), Grote Drama’s (1991) dat ook in het Frans

vertaald en gespeeld is, De feestwinkel (2000) en recentelijk Champagne! (2005). Ook

regisseerde hij een aantal voorstellingen.

Hij is vaste medewerker van de VPRO-radio, van de programma’s Music Hall en De

Droomhandel. Hij is columnist van dagblad De Gelderlander en redacteur van het literaire

poptijdschrift WahWah.

Thomas Verbogt verblijft regelmatig in Bergen aan Zee. Zijn volgende roman Eindelijk de

zee, speelt zich gedeeltelijk af in dit kustgebied.

Foto: Jacqueline Dulith

&
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Elly de Waard
Dichter

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 gedichten.

In 1978 verscheen haar eerste bundel, Afstand, bij uitgeverij De Harmonie in Amsterdam.

Sedertdien kwamen er vijftien bundels van haar uit, de laatste, Proeven van Moord, in het

najaar van 2005. Onlangs verscheen bij de Eerste Bergensche Boekhandel de bibliofiele

uitgave Zeereep, waarin een gelijknamig gedicht van Elly de Waard is opgenomen en drie

linosneden van Dorian Hiethaar.

HET dringen van de wereld

achter de bossen aan de horizon

en aan de randen

van het krimpend luchtruim

drenzende sirenen

Een enkel mens ben ik -

gerukt uit zijn gewoonte 

van getweeën zijn

en hebben afgezien 

van een te zijn 

van velen

Een enkel mens

tussen zijn struiken

en zijn stenen

Een koning in zijn eigen 

koninkrijk - voorpost

en achterhoede tegelijk

Uit Van cadmium lekken de bossen, Amsterdam 2002

&
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Kunst & Koningsduin kwam mede tot stand dankzij bijdrage van:

&

Heeft u een kunstwerk, maar heeft u hier (tijdelijk) geen plek voor? 

Kennemer Duincamping Bakkum in Castricum komt met een oplossing. Er wordt een

nieuwe bestemming voor ‘afgeschreven’ kunstwerken gecreëerd door het campingter-

rein ter beschikking te stellen als Weeshuis voor de Kunst. Op deze manier wordt het

park een aangename en inspirerende plek en komt een breed publiek in contact met

beeldende kunst. 

Met vragen over het Weeshuis voor de Kunst  kunt u bellen met: 

Mascha Dammers, tel. 023 531 91 39.
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Ingang Noorderstraat
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