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VOORWOORD
Wat een creativiteit, passie en aanstekelijk enthousiasme! Lezend in het boek KunstKlank 15 jaar ervaar
je de ontwikkeling van de pioniersfase – met Herma van Piekeren en Daniël Tavenier als de inspirators –
naar een volwassen culturele organisatie. Met vallen en opstaan, met successen en ook teleurstellingen
en bovenal om met plezier lerend – met de vele vrienden en vrijwilligers – tot mooie voorstellingen
te komen. Steeds nieuw, creatief, anders en op andere locaties. Zo lees en leer je hoe ook culturele en
creatieve organisaties tot optimale inzet van talenten en capaciteiten komen, met resultaat.
In KunstKlank 15 jaar ligt de stevige onderbouwing voor de toekomst: Kunst naast Klank, innoverend
en kwaliteitsgericht, community art, in verbinding met Noordwijk, de inwoners, de bezoekers en
de andere cultuur- en kunstuitingen. Daarmee wordt aan de Noordwijkse gemeenschap (en de
toenemende bezoekers van buiten) een mooi palet aan kunst en cultuur geboden en worden de hoge
verwachtingen ingelost. Ook dat vraagt de creativiteit, passie en het aanstekelijk enthousiasme waar
het boek KunstKlank 15 jaar vol van staat; van initiators en professionals tot de vele vrijwilligers en
bezoekers.
Dit jubileumboek is een initiatief van Koene Vegter. Het zal hem zeker goed doen dat de inhoud een
mooie weerspiegeling is van wat hij graag voorleefde: laat anderen – met hun talenten en dromen –
maar schitteren, zo komt de bloei van KunstKlank het best tot zijn recht. Mooi gedaan, en dank voor je
inhoudelijke en materiële bijdrage.
Het zal jullie niet ontgaan zijn: ik las KunstKlank 15 jaar met veel plezier. Dat wens ik jullie ook.
En graag tot ziens bij een van onze voorstellingen.
Koos Samsom
Voorzitter
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INLEIDING
SCÈNE 1 – HET CULTUURCAFÉ – 19.00 UUR – Het is een frisse vrijdagavond in augustus als een groep
bekende en onbekende mensen zich verzamelt aan het Vuurtorenplein. De sfeer is verwachtingsvol
en geanimeerd, als bij een schoolreisje. Een hartelijke begroeting hier, een onverwachts weerzien daar,
terwijl de groep aanzwelt tot zo’n zestig man. Drie mensen, gehuld in een appelgroen vest, vormen de
spil – zij nemen de kaartjes in en delen plastic muntjes uit. Dan klimt een van hen op een verhoging om
een ‘fikse wandeling’ en een ‘voorstelling van drie kwartier’ aan te kondigen, waarna de mensen in twee
groepen uiteen gaan. De locaties zijn nog onbekend, het betreft hier een avond van Verborgen Klanken
– met een culturele rondleiding naar een verborgen podium.
SCÈNE 2 – EEN VILLA AAN DE BOSWEG – 19.30 UUR – Een lange sliert mensen loopt via een kleine
omweg naar een huis aan het eind van de Bosweg: bestemming bereikt. Via de veranda belanden zij
in een knusse achtertuin, waar hen een theateropstelling wacht. Een rij klapstoelen biedt uitzicht op
het lager gelegen grasveld dat is uitgerust met microfoons, een keyboard en belichting. De artiesten
maken hun entree vanuit het zomerhuisje. Muzikanten en publiek bekijken elkaar wat onwennig in
deze intieme setting, maar al snel worden zij verbonden door romantische Italiaanse zang, begeleid
door gitaar, elektrische sax, trompet en toetsen. Terwijl de muziek zich vermengt met het ruisen van
de bomen, worden de artiesten uitgelicht door een spontaan doorbrekende zon. Tussendoor licht de
zanger zijn poëtische teksten toe met een charmant accent. In Amore da un altro mondo droomt hij
van een komeet die in het voorbijgaan de nodige liefde laat schijnen op onze aarde. De bezoekers
worden door het bijzondere samengaan van plek, poëzie en muziek even uit hun eigen wereldje getild.
SCÈNE 3 – EEN BUNKER IN HET ATLANTIKWALL MUSEUM – 20.30 UUR – Via een ondergronds
gangenstelsel stappen de bezoekers de Noordwijkse geschiedenis binnen ten tijde van de Tweede
Wereldoorlog. Eens verdedigingsplaats voor Duitse soldaten, nu een onderkomen voor overwinterende
vleermuizen en rijpende Noordwijkse bunkerkaas.
SCÈNE 4 – CAFÉ HARBOUR LIGHTS – 22.00 UUR – Een Oudhollandse meezinger waait de bezoekers op
de drempel van een café tegemoet. Voor de derde keer deze avond stappen ze een wereld binnen waar
de meesten van hen niet snel verzeild raken. De artistiek leider laat het gastenboek rondgaan, terwijl
ze uitlegt hoe ze de zanger Tenedle vond dankzij een oproep op Facebook: ‘Italiaanse muziek gezocht,
geen opera’. Bezoekers begeven zich met hun groene muntje richting bar, waar belevingen en drankjes
worden gedeeld. Een beginnende en een ervaren theatermaker wisselen van visitekaartje.

Met één kaartje betreden de bezoekers deze avond drie verschillende werelden. Cultuur, omgeving
en ontmoeting staat telkens centraal. Zo lanceert KunstKlank al vijftien jaar een variëteit aan
vernieuwende voorstellingen in Noordwijk rond drie pijlers: een samenspel van kunst en klank, theater
op bijzondere locaties en samenwerking tussen getalenteerde inwoners en beroepskunstenaars. Ter
ere van het vijftienjarige jubileum biedt dit boek een blik achter de schermen om de bijzondere aanpak
van deze Noordwijkse stichting vast te leggen. Een aantal betrokkenen komen aan het woord om hun
aspiraties te delen. Zij maken de betekenis duidelijk van vijftien jaar KunstKlank voor iedereen die
‘verbaasd stond bij het onmogelijke van gisteren, ging geloven in de droom van morgen en helpen bij
de werkelijkheid van vandaag.’ 1
1 Dit motto van KunstKlank staat voor het eerst in het programmaboekje van Gestrand Verlangen – Dido & Aeneas (2001)
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‘Door beeldende kunst en muziek
te combineren, krijg je een
“totaalkunstwerk’’ ’
Daniël Tavenier
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DYNAMIEK IN KUNST EN DORP
KunstKlank is ontstaan uit het verlangen van twee mensen om verschillende kunstvormen samen te brengen. Herma van Piekeren en Daniël Tavenier
staan als musicus en beeldend kunstenaar aan de wieg van KunstKlank door
hun disciplines te combineren in een eerste project. Met deze samenwerking
willen ze de traditie doorbreken dat kunstdisciplines apart van elkaar werken.
Een ontmoeting tussen de werelden van muziek en kunst leidt tot wederzijdse versterking, waardoor producties winnen aan zeggingskracht en dynamiek.
Dit sluit aan bij hun gedeelde passie om kunst te maken die iets teweeg
brengt, die raakt.
Eind jaren negentig maken zij plannen voor een uitvoering van het
Requiem van Fauré in combinatie met een expositie in de Oude
Jeroenskerk. Muziek en beeldende kunst gaan in dit eerste project in 1999
een symbiose aan met de bijzondere locatie. Stichting KunstKlank Noordwijk
wordt een jaar eerder opgericht om de organisatorische en financiële kant
van deze productie in goede banen te leiden. Het volgende project dat vorm
krijgt onder de naam KunstKlank is het realiseren van een opera – de ultieme
vorm waarin kunst en muziek bij elkaar komen. In 2001 vindt de hertaalde
opera Gestrand Verlangen – Dido & Aeneas plaats in een duinpan van het Piet
Florisdal. Met deze uitvoering maakt KunstKlank definitief naam in Noordwijk
als organisatie die een nieuwe manier van kunst beleven mogelijk maakt.

Het creëren van een totaalbeleving
Van Piekeren en Tavenier zien verschillende voordelen aan hun samenwerking als musicus en kunstenaar. Het bundelen van de krachten van beide disciplines vergroot de zeggingskracht van een optreden. Van Piekeren: ‘Als je met elkaar mooie projecten maakt, wordt je uitstraling nog veel groter dan
wanneer je in je eentje een mooi concert brengt.’ Het brengt ook dynamiek in de doorgaans wat stijve
uitvoering van klassieke kunstvormen. Zo ontstaat een ‘totaalkunstwerk’, waarbij alle zintuigen geprikkeld worden. Tavenier:
‘Het idee ontstond om iets uit te voeren in muziek en dan niet alleen de muziek te beleven, maar
ook beeldende kunst. Als iemand in een keurig pakje staat te zingen en iedereen zit zo stijf op een
rij – dat is vrij saai. Of je kijkt alleen maar naar schilderijen – ook saai. Stel dat je daar dynamiek
in brengt door een combinatie van beeldende kunst en muziek, maar ook theater en dans. Dat je
een totaalkunstwerk krijgt, waar je helemaal in opgenomen wordt doordat al je zintuigen worden
aangesproken. Daarmee doorbreek je ook de traditie van het klassieke concept, zeker in die tijd en
in een dorp.’
Verschillende betrokkenen beschrijven voorstellingen van KunstKlank inderdaad als een ‘totaalbeleving’, met momenten waarin alles samen valt. Martine Zeeman spreekt als regisseur van een groot deel
van de muziektheaterproducties van ‘gouden momenten’:
‘Waar je als regisseur naar zoekt, is dat alles bij elkaar komt, de magie van het moment. Dat kun je
nooit plannen, je kunt alleen zorgen dat je alle onderdelen zo goed mogelijk bij elkaar brengt, om
dat te kunnen laten ontstaan. Je hebt momenten dat de natuur, het stuk, de plek, alles samenvalt.
Dat zijn gouden momenten die je met elkaar beleeft.’
Bij de muziektheatervoorstellingen worden muziek en beeldende kunst gecombineerd met verschillende theatrale kunsten. Acteurs, muzikanten, acrobaten, mimespelers, dansers en zangers…steeds meer
disciplines raken betrokken bij het maken van een voorstelling. Soms maken ook dieren deel uit van

In dit hoofdstuk blikken de oprichters terug op hun artistieke aspiraties om
kunstvormen samen te brengen in een project. Op welke manier versterken
de disciplines elkaar? En wanneer visies vanuit de verschillende vakgebieden
botsen, hoe wordt daar dan mee omgegaan? We nemen een kijkje achter de
schermen bij het tot stand komen van de eerste twee KunstKlank projecten.
Daarnaast onderzoeken we de betekenis van deze projecten voor Noordwijkse kunstenaars en het publiek.

Herma van Piekeren
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het verhaal, zoals het paard Amanda in Carmen. ‘Een mix van verschillende podiumkunsten geeft een
enorme dynamiek en versterking’, zo verklaart Zeeman. Daarnaast draagt ook achter de schermen een
keur aan creatieve mensen uit verschillende vakgebieden bij. Allen zijn van belang om tot een indrukwekkend geheel te komen. Zeeman:
‘Achter de schermen werk je, naast de vele vrijwilligers, in een creatief team van mensen. Het
begint met een intensieve samenwerking met de schrijver, die het verhaal heeft opgetekend. De
repetities worden begeleid door de productieleider, de regie- en muziekassistent. Dan is er de
belichting: een verhaal komt zo goed mogelijk tot zijn recht en spreekt tot de verbeelding wanneer
er prachtig licht op staat en de projecties zichtbaar zijn. De vele bijzondere kostuums vullen de
spelers en muzikanten aan in hun rollen en laten hen groeien in hun spel. Dat spel moet bovendien
verstaanbaar zijn onder alle omstandigheden.’

2007 – Moby Dick

2010 – St. Nicolas Cantata

Sociale betrokkenheid
Van Piekeren heeft met de oprichting van KunstKlank niet alleen de ambitie om vernieuwende kunst
te ontwikkelen. De combinatie van kunstvormen dient voor haar nog een ander doel: het toegankelijk
maken van klassieke muziek voor een breed publiek. De toevoeging van beeldende elementen kan daar
een bijdrage aan leveren. Een stuk is daarom pas een KunstKlank project als het ook beeldend interessant is om uit te voeren.

2004 – Requiem Campra & werken Purcell

2012 – Mozart Beweegt

Een uitgebreid programma van activiteiten rond de voorstellingen draagt verder bij aan een brede
beleving voor de bezoekers. Voorstellingen worden vooraf gegaan door een (theatrale) wandeling
naar het openlucht theater, een bezoek aan een heuse markt zoals bij Valle Tango, of gecombineerd
met een begeleidende expositie met voorwerpen uit de Brittenburg, zoals bij Onderstroom. Artistieke
workshops op het gebied van schilderen of tangodansen, voor zowel kinderen als volwassenen,
behoren ook tot de mogelijkheden. Doel is om bezoekers in de sfeer te brengen en hen op
verschillende manieren te prikkelen. Neem bijvoorbeeld de wandeling die bezoekers vooraf maken naar
het theater op het strand waar Onderstroom wordt opgevoerd. Zeeman daarover:
‘Die wandeling vooraf werd op een gegeven moment een handelsmerk. We lieten de mensen via
een bepaalde route naar de plek komen, dus niet zo maar rechttoe rechtaan. Op deze manier wilden
we een opbouw maken naar de voorstelling toe en het publiek iets laten beleven, in de sfeer laten
komen, het gevoel geven van: “Hier gaat iets gebeuren”.’
Bij elke KunstKlank voorstelling blijft het doel om nieuwe werelden bij elkaar te brengen en zo voor
beweging en verrassing te zorgen.
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‘Voor stukken heb ik een inspiratiemapje. Soms zit iets al jarenlang in de koker, zoals Misa Tango.
Dan beluister ik dat en ineens denk ik: dit is een KunstKlank project. Het moet iets zijn dat nog niet
zoveel is uitgevoerd. Daarnaast moet er ook een visuele uitdaging in zitten.’
Als voorbeeld van een stuk dat bij uitstek verhalend is, noemt zij de Saint Nicolas Cantata van Britten,
door KunstKlank uitgevoerd in 2010.
‘Het leek mij spannend om er echt een cantate voor St. Nicolaas van te maken, dat hij dan ook
daadwerkelijk binnenkomt en dat zijn verhaal wordt uitgebeeld. Zodat mensen ook snappen wat ze
horen. Het mooie is dat je het verhaal terughoort in de muziek, bijvoorbeeld hoe St. Nicolaas een
veldtocht maakt, terwijl er een storm plaatsvindt. Maar als luisteraar kom je daar vaak niet achter.
Ik vind het leuk om het zo laagdrempelig te maken, dat je als luisteraar denkt: ‘Wat leuk, dus dat
koortje dat daar boven staat, is de donder en de bliksem’. Dat hebben we toen met een verteller
verduidelijkt. Als je weet wat er gebeurt, wordt zo’n stuk ineens toegankelijk.’
Het lijkt er op dat KunstKlank met haar – vaak uitverkochte – voorstellingen inderdaad een breder
publiek weet aan te boren. Als voorbeeld noemt Van Piekeren het herdenkingsconcert Stil, waarbij het
publiek voor een aanzienlijk deel ook uit jongeren bestaat. Het bereiken van een jongere doelgroep
heeft altijd haar bijzondere aandacht. Door hen te betrekken kan een verbinding gemaakt worden tussen de verschillende generaties: ‘Klassieke muziek is niet alleen voor ouderen of geletterden.’
KunstKlank is er door de uitvoering van grote en multidisciplinaire projecten in geslaagd om een
Noordwijks publiek aan zich te binden, maar heeft ook iets kunnen betekenen voor lokale kunstenaars.

15

HO O FDSTUK 1

Zo signaleert Tavenier dat de projecten bijdragen aan een collegiale sfeer, omdat er op zoveel verschillende terreinen gelegenheid is om iets bij te dragen:
‘Herma en ik zijn echt Noordwijkers, weliswaar van buitenaf, maar we richten ons voor onze carrière
op deze plek. Op de een of andere manier wonen er in Noordwijk veel artistieke mensen. Wij voelen
ons geen concurrenten, maar gunnen elkaar iets. Daar doet KunstKlank ook veel goeds in, want bijna
iedereen kan wel eens iets doen bij KunstKlank, op het gebied van theater, decors, of schrijven…’
Een van de kunstenaars die betrokken raakt is Hans Berkhout; als beeldend kunstenaar is hij verantwoordelijk voor het decor van de eerste openlucht voorstellingen, Gestrand Verlangen – Dido & Aeneas
(2001) en Onderstroom (2003). Op deze bijdragen blikt hij terug als een unieke ervaring, zowel vanwege de omvang van de projecten als de samenwerking tussen disciplines.
‘Ik had nog nooit eerder zo’n groots project gedaan als bij KunstKlank, en nadien eigenlijk ook
niet meer. Het was een geweldige ervaring. Je krijgt de gelegenheid om iets te maken waar zoveel
mensen van kunnen genieten. Daarnaast is het fantastisch als de verschillende disciplines die
daarbij betrokken zijn in de loop van het proces ook echt samenkomen. In het dagelijks leven ben ik
ook met kunst bezig, maar als ik een schilderij maak, staat het altijd op zichzelf. De mogelijkheid om
met meerdere disciplines samen te werken aan een groter geheel, dat is voor mij de meerwaarde
van KunstKlank.’
Hans Berkhout

MEERDERE KAPITEINS OP EEN SCHIP
Waar meerdere disciplines samen komen in een project, zullen visies vanuit de verschillende vakgebieden soms ook schuren. Bij KunstKlank producties gebeurt het wel dat de verschillende domeinen
zich teveel in elkaars vaarwater begeven, of juist langs elkaar heen werken. Tavenier ondervindt bij het
eerste project wat er gebeurt als andere partijen zich gaan bemoeien met de artistieke invulling. Het
oorspronkelijke idee kan dan verwateren, zoals bij het Requiem van Fauré gebeurde:
‘Een moeilijk punt aan de organisatie was dat veel mensen zich gingen bemoeien met het concept.
Sommigen gingen bijvoorbeeld mede bepalen welke kunstenaars er ook bij de expositie moesten.
Je kunt maar één kapitein op een schip hebben en in die tijd ging ik snel overstag. De expositie is
daardoor naar mijn mening minder mooi geworden dan had gekund. Ik vond dat toen heel erg, maar
achteraf is het goed dat het gebeurde. We hebben ervan geleerd hoe belangrijk het is dat je een
concept hebt en dat je daar trouw aan moet blijven.’
Op basis van deze vroege ervaring pleit hij ervoor dat mensen van verschillende disciplines zich niet op
elkaars terrein begeven: ‘Er moet respect zijn voor elkaars disciplines.’ Bij de muziektheaterproducties
die KunstKlank vervolgens ontwikkelt, komen verschillende vakgebieden als theater, muziek, dans en
decor samen in een voorstelling. Een verdergaande samenwerking ligt daar meer voor de hand. Het
wordt juist een probleem wanneer zij teveel afzonderlijk opereren. Hoe komen deze disciplines tot een
theatervoorstelling waarin zij elkaar versterken in plaats van afzwakken? Koene Vegter heeft als voorzitter jarenlang ervaren dat het inzetten van een coördinator geen overbodige luxe is. Zo iemand kan
helpen domeinen, die de neiging hebben solistisch op te treden, weer met elkaar in relatie te brengen.
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In de loop van de jaren wordt deze functie steeds professioneler opgepakt door het aantrekken van
een aparte locatiemanager en projectmanager.
‘Bij zo’n productie heb je verschillende domeinen, zoals de zangers, de artiesten, het koor, de solisten;
de mensen die de boel opbouwen, de geluidsinstallatie, het licht, de grime. Dat zijn allemaal aparte
domeinen, die de neiging hebben om zich als een koninkrijk te gedragen. En daar ontstaan wel eens
spanningen tussen. Dus de kunst is om daar een goede samenwerking in te vinden door coördinatie.
In het begin was dat vooral een organisch gebeuren – maar langzamerhand kwamen er meer mensen
die zich speciaal met de coördinatie bezighielden, met name op de werkvloer tijdens de productie.’
Van Piekeren en Zeeman werken als vertegenwoordigers van de twee belangrijkste domeinen, muziek
en regie, nauw samen bij vele muziektheaterproducties van KunstKlank. Zodoende raken zij op elkaar
ingespeeld – het wisselen van een blik is vaak al genoeg om te begrijpen waar het niet goed zit in een
stuk. Hoe lossen zij zo’n knelpunt vervolgens samen op? Zeeman verhaalt hoe zij elkaar als regisseur en
dirigent treffen in de nacht na menig generale repetitie:
‘De stap van generale naar première is een heel grote en Herma en ik zitten dan een hele nacht
tegenover elkaar. We zien alle punten die aangepakt moeten worden en dan gaan we met elkaar
onderhandelen. Want zij wil het muzikaal oplossen en ik theatraal. Dus dan zegt zij: “Kan die scène
niet wat korter?” Dan reageer ik: “Nee, natuurlijk niet, dat is juist de essentie van het hele gebeuren.
Maar dat lied met dat refrein dat zich alsmaar herhaalt, kan daar niet in geknipt?” “Nee, natuurlijk
niet. Als je daar een stuk uit gaat halen, trek je de hele compositie uit z’n verband”.’
Uiteindelijk komen zij door het nodige schuiven tot een stuk dat bij de première een verrassende
metamorfose heeft ondergaan tot een samenhangend geheel.
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Herma van Piekeren
Initiatiefnemer en artistiek leider
IN HET DAGELIJKS LEVEN Uitvoerend en docerend musicus,
ontwikkelaar van culturele concepten
WIE

ROL BIJ KUNSTKLANK

‘IK HEB EEN GROTE HANG NAAR HARMONIE’
‘Tijdens mijn studie blokfluit zat ik al in elk mogelijk
ensemble op het conservatorium. Ook bij mijn
studie koordirectie zong ik mee in elk mogelijk koor.
Ik heb een grote hang naar harmonie en samen
delen. Zelf vind ik het niet interessant om vijf of zes
dagen per week opgesloten in een kamertje te studeren om heel goed te worden in het bespelen van
een instrument – al bewonder ik het als mensen
dat kunnen. Ik wil delen en met elkaar mooie projecten maken. Zo bundel je krachten van mensen. Je
uitstraling wordt nog veel groter dan wanneer je in
je eentje een mooi concert brengt. Bovendien ben
jij dan de enige die input levert. Door als musicus
te werken met kunstenaars met een heel andere
visie, zetten zij jou aan het denken, en jij hen. Je
verbreedt elkaars visie. Ik vind het heel leuk dat uit
die gezamenlijke inbreng iets vernieuwends kan
ontstaan.’
De geboorte van KunstKlank
‘Het idee voor KunstKlank is ontstaan in de tijd
dat ik op hetzelfde erf woonde als Daniël Tavenier.
Hij was kunstenaar en ik was musicus en ik vond
het jammer dat we altijd zo op ons eigen terrein
bezig waren. Ik kreeg veel meer inzicht in wat een
kunstenaar moet doen voor zijn kunst; hij zag wat
ik moet doen als musicus. We wilden kijken of we
dat konden combineren in een project. Ons idee
was om een uitvoering te doen van het Requiem
van Fauré en dat te combineren met werk van
kunstenaars die zich door die muziek zouden laten
inspireren. Zo werd het eerste KunstKlank project
geboren. Dat was in die tijd echt iets nieuws in
Noordwijk, om kunst en muziek in één concert te
vatten. De reacties waren enthousiast. We besloten
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om er vervolg aan te geven door steeds opnieuw
te bekijken: welk stuk willen we doen, welke musici
horen daarbij en welke kunstvorm past erbij. Vanaf
die tijd zijn we elk jaar met andere kunstenaars en
musici gaan werken.’
Bijzondere herinnering: Dona Nobis Pacem (2006)
‘Een heel mooie samenwerking was met Dorothée
Meddens, een videokunstenaar. Wij gingen aan de
slag met Dona Nobis Pacem van Vaughan Williams.
In mijn optiek ging dat concert over het doorgeven
van de vrede aan de komende generaties. Dorothée
heeft het stuk vanuit haar visie omgezet door filmopnames van koorleden te maken, gecombineerd
met beelden van voorliggende generaties om hun
achtergrond weer te geven. Daar zijn pareltjes uit
ontstaan. Je hoorde de teksten die wij zongen, en
je zag daarbij live de beelden. Ik herinner me dat ik
bij de repetities zelf emotioneel was. Het was zo’n
prachtig samengaan van kunst en muziek. Op zo’n
moment ben ik trots dat we dat doen. Een aantal
van de mensen die je in de film ziet, leeft inmiddels
niet meer. Het is mooi dat we de film die we van het
project hebben gemaakt, kunnen doorgeven.’
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ACHTER DE
SCHERMEN Bij het eerste herdenkingsconcert

Daniël Tavenier blikt terug op het maken
van het Requiem van Fauré
‘Bij Herma en mij was het idee ontstaan om dodenherdenking te beleven vanuit het Requiem van
Fauré. De woorden Stilstaan, herdenken en beleven zijn toen gevallen. Je herdenkt de oorlog, maar kunt
tegelijkertijd stilstaan bij de meer algemene zoektocht naar vrede. Deze beleving kun je versterken met
muziek en daarnaast beeldende kunst. Als locatie voor de uitvoering kozen we de Oude Jeroenskerk.
Voor Herma bleek dit een heel interessante plek vanwege de geweldige akoestiek. Ik zag vooral een
prachtige ruimte met een spirituele lading, waarin je ontzettend veel soorten kunst kunt samenbrengen.
Herma kende veel mensen uit de muziekwereld die het Requiem van Fauré zijn gaan uitvoeren. Ik kende
zeker twintig kunstenaars die ik wilde uitnodigen om kunst te maken. Dat hoefden niet per se schilderijen te zijn, want dat is toch vrij traditioneel, maar juist ook graag moderne kunst zoals videoinstallaties. De presentatie van de kunst was daarbij belangrijk. Ik heb er twee bevriende kunstenaars
bijgehaald, André Groeneveld en Wies den Ouden, die beiden een passie hadden voor het inrichten van
een ruimte. Door de hele kerk hingen en stonden kunstwerken die als het ware werden opgenomen
door de ruimte, zodat ook daar een symbiose ontstond.
Het bijzondere van dat project was dat het voor ons de potentie van KunstKlank duidelijk maakte. En
in Noordwijk sloeg het in als een bom. Er waren toen nog geen social media, maar op de een of andere
manier kregen we die kerk helemaal vol. Het was echt een beleving, met topkunst en topsolisten. Er
werd al snel gezegd: ‘Dit moet elk jaar’. Herma zag toen in dat KunstKlank veel meer mogelijkheden
bood dan alleen requiems uitvoeren met dodenherdenking. Dat zou ook te zwaar worden, je wilt ook
luchtige thema’s. En Herma is een duizendpoot, dus zij kon in KunstKlank gelijk al haar projecten kwijt.’

1999 – Het eerste bestuur van KunstKlank, vlnr: Piet Passchier, Wies den Ouden, Herma van Piekeren, Mariëlle Ubink, Daniël Tavenier
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ACHTER DE Bij de eerste opera
SCHERMEN

Herma van Piekeren blikt terug op het maken
van Gestrand Verlangen – Dido & Aeneas
‘Ik zeg altijd: “KunstKlank maakt dromen waar”, en de droom na het Requiem van Fauré was de uitvoering van een opera. Opera is immers de ultieme vorm waarin kunst en muziek bij elkaar komen. We
hadden toen gelijk al het idee dat je een opera in de buitenlucht moet doen en dat gold zeker voor een
stuk dat zo over de natuur gaat als Dido & Aeneas. Dat verhaal gaat over de zee, het aanspoelen op een
eiland, in combinatie met de ultieme maar onbereikbare liefde. Het bevat ook een van de beroemdste
sterfaria’s uit de geschiedenis.
Rata Kloppenburg deed de regie en stelde voor om de opera in het Nederlands te vertalen en het
zo toegankelijk te maken voor een groter publiek. Zelf had ik zo mijn twijfels over dit idee, het is een
enorm Engels stuk met passages als “Remember me” die alom bekend zijn. Het Nederlandse resultaat
was echter heel mooi, met dank aan Alice Zwolschen die de vertaling schreef. In die tijd was het baanbrekend om een opera in het Nederlands te doen. Het verhaal werd op deze manier belangrijker, omdat
mensen het beter konden snappen. We hebben vervolgens een kunstenaar van hier gevraagd, Hans
Berkhout, die een decor heeft ontwikkeld met bollenkistjes. Het werd een van de mooiste decors die ik
bij een opera heb gezien, prachtig aangelicht in het bos.
Gestrand Verlangen was onze eerste grote productie in de buitenlucht en ook de eerste keer dat we
met cast en crew op locatie sliepen. Het project was een enorm leerproces, met alle kinderziektes van
dien. Zo waren mensen bezig de decors in elkaar te zetten, terwijl wij op dezelfde plek aan het repeteren waren. Maar de ontvangst in Noordwijk was goed en ik denk dat KunstKlank daarna al niet meer
weg te denken was. Mensen zagen dat het bijzonder was wat er gebeurde en het publiek werd steeds
groter. We zijn toen de afwisseling gaan maken, het ene jaar een herdenkingsconcert en het andere
jaar een muziektheatervoorstelling.’
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WIE

Daniël Tavenier

Initiatiefnemer, bestuurslid (1999)
en betrokken bij de kunst van diverse projecten
IN HET DAGELIJKS LEVEN Beeldend kunstenaar
ROL BIJ KUNSTKLANK

‘KUNST MET EEN BETEKENIS TREKT MIJ ENORM’
‘Het gaat er om dat kunst je raakt in de ziel. Zowel
Herma als ik zijn daar, ieder op ons eigen terrein,
altijd naar op zoek. Bij het eerste KunstKlank project werd een uitspraak van Schumann onze strijdkreet: ‘Het is de taak van de kunstenaar licht te
brengen in de diepten van het menselijke hart’. De
kreet is langzaamaan vergeten, maar de intentie is
niet verwaterd. Ik denk dat alle KunstKlank projecten daar nog steeds om draaien.’
Kruisbestuiving op het erf
‘Ik heb Herma leren kennen als een van onze eerste
huurders. Sinds 1994 woon ik in de Bronckhorststraat met mijn vrouw Carolien en onze kinderen.
We hebben een groot erf dat we delen met huurders van appartementen en ateliers. Als je artiest
bent, oefen je je vak niet alleen uit om geld te
verdienen, het is ook een manier van in het leven
staan. Door onze gemeenschappelijke visie hadden
Herma en ik leuk contact en voelden we ons vrij om
bij elkaar naar binnen te stormen als we weer eens
een goed idee hadden. Ook tussen onze vrienden
ontstond een spontane kruisbestuiving. Mensen
die voor Herma kwamen, toonden interesse in mijn
kunst. Mensen die bij mij kwamen om te schilderen,
waardeerden de muziek die op het erf klonk. Al
snel ontstond er samenwerking. Als mijn vrouw en
ik iets organiseerden op kunstgebied, versterkte
Herma dat bijvoorbeeld met zang en muziek. We
ontdekten dat één en één meer dan twee is. Het
was nog maar een kleine stap verder om onze disciplines te combineren in een gezamenlijk project.’
De essentie van kunst
‘Het was een grote wens van Herma om het
Requiem van Fauré uit te voeren, dat is zo ontzettend mooi. Voor mij ging met die muziek een
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nieuwe wereld open, waar ik echter gemakkelijk op
aan kon sluiten – het thema van leven en dood is
immers de essentie van heel veel kunst. Kunst die
niet alleen decoratief is, maar ook betekenis heeft,
trekt mij bovendien enorm. Ik wil mensen iets
geven door hen mee te nemen in een belevenis of
ervaring. Zo ontstond het idee voor de uitvoering
van het Requiem als herdenkingsconcert en was
het eerste KunstKlank project geboren.
Bij volgende projecten kwamen er steeds meer
mensen en kunstenaars in beeld. Zelf heb ik altijd
een draadje gehouden met KunstKlank. Soms heb
ik mee gedaan en soms ook niet. Omdat ik druk
ben met meerdere projecten op het gebied van
schilderkunst, heb ik veel balletjes in de lucht.
Maar als Herma een idee heeft, kan ze hier altijd
aankloppen.’
Bijzondere herinnering: Requiem van Fauré (1999)
‘De aanloop naar dat eerste project was op het
laatst heel intensief en spannend. Maar ik weet
nog goed dat ik voor het eerst soliste Heleen Koele
hoorde zingen tijdens de try-out. Herma had mij
van tevoren op haar geattendeerd: ‘Als zij zingt
moet je opletten, dan speelt ze met het gebouw en
vult ze die hele ruimte.’ Op het moment dat haar
solopartij klonk, met alle kunst er omheen…dat
was geweldig. Alles viel samen. Daar deden we het
voor, die totaalbeleving. Iets wat je voor het eerst
beleeft, heeft vaak de meeste impact. En er viel
ook iets van me af. Het is alsof je heel lang werkt
aan een groot kunstwerk, zoals een zevenluik, je
zet de laatste streek en het is af. En je weet: dit is
echt iets.’
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‘Het gaat erom dat je je eigen dorp
en omgeving bijzonder maakt’
Herma van Piekeren

THEATER
OP LOCATIE
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Niet alleen het samengaan van kunst en klank is een uitgangspunt bij de uitvoering van het Requiem van Fauré. Ook het samenspel van deze elementen
met de ruimte is een belangrijk principe. Voor de oprichters van KunstKlank
ligt een symbiose tussen kunst en omgeving vanaf het begin voor de hand.
Het sluit immers naadloos aan bij het concept om meerdere disciplines te
combineren.
De samenhang tussen omgeving en voorstelling wordt nog prominenter bij de
KunstKlank producties die een plek vinden in de natuur. Zo vindt de bewerking
van de opera Dido & Aeneas in 2001 niet plaats in een theater of kerk, maar
in het duin. In die tijd is het fenomeen openluchttheater nog vrij onbekend in
Noordwijk, wat deze uitvoering extra bijzonder maakt. Voor het zelf ontwikkelde muziektheaterstuk Onderstroom in 2003 wordt met het Zuiderstrand
opnieuw gekozen voor een locatie in de buitenlucht.
Bij Onderstroom komt Martine Zeeman in beeld als regisseur. Samen met
Herma van Piekeren vormt zij het creatieve brein achter vele muziektheaterstukken. Samen besluiten zij welk stuk het volgende project gaat worden. Een
tweede belangrijke vraag in hun gezamenlijke brainstormsessies is telkens: op
welke locatie gaan we het stuk ontwikkelen en spelen? Het doel is om een plek
in de natuur te vinden die de zeggingskracht van het betreffende stuk verder
kan versterken.
Vanaf 2006 start Kunstklank met Verborgen Klanken, een serie intieme concerten of voorstellingen die gehouden worden op bijzondere locaties in Noordwijk.
Zo wil KunstKlank dorpsgenoten attent maken op plekken waar ze nog niet eerder geweest zijn, of locaties die ze al kennen een andere betekenis geven.
De locatievoorstellingen vragen om een nieuwe aanpak, zowel op artistiek als
organisatorisch vlak. Tijdelijke theaters worden ontwikkeld en opgebouwd,
kostuums ontworpen en genaaid. Spelers en musici moeten bereid zijn om
onder alle weersomstandigheden op te gaan en hun spel waar nodig aan te
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passen. Daarnaast zijn er veel vrijwilligers in touw om zo’n groots opgezette
productie mogelijk te maken. Tientallen Noordwijkers raken betrokken, zodat
er sprake is van community art. Beppie Honders wordt als vrijwilligerscoördinator gevraagd om deze processen in goede banen te leiden.
We blikken terug op de magie van theater maken in de buitenlucht. Daarbij
kijken we naar de uitdagingen waar spelers, musici en vrijwillige opbouwers
zich voor gesteld zien bij de eerste openlucht producties van KunstKlank. Wat
zijn de lessen die geleerd worden? Tot slot gaan we na hoe het publiek steeds
meer betrokken raakt bij de opvallende bouwwerken die in het Noordwijkse
landschap verrijzen ten behoeve van de energieke producties.

29

HO O FDSTUK 2

SPELEN MET LOCATIES

op het strand. Hij wordt door KunstKlank gevraagd om een decor te ontwerpen voor de eerste openlucht voorstelling Gestrand Verlangen – Dido & Aeneas. Hij vertelt:
‘Ik houd van locatiegebonden installaties en bouwwerken. Bij Dido & Aeneas zag ik door het verhaal
en de setting gelijk mogelijkheden hiervoor. De duinvallei in het Piet Florisdal bevindt zich tussen
de geestgronden en de kustlijn. Ik bedacht een decor waarin zowel iets van land als van zee moest
terugkomen. Voor een verwijzing naar de zee maakte ik een boot van gejut materiaal. Het landelement heb ik verwerkt door het kasteel op te bouwen uit gaasbakken, oftewel bollenkistjes. Toen
alle elementen uiteindelijk als een puzzel in elkaar vielen, was dat een prachtig moment.’

Van Piekeren en Zeeman stellen zich bij hun ontmoeting aan elkaar voor als respectievelijk musicus en
theatermaker. Na een eerste kennismaking gaan ze met elkaar in zee om ideeën te ontwikkelen voor
gezamenlijke muziektheaterproducties. Aan de hand van een eerste idee schetsen ze de contouren van
een nieuw project: wat wordt het verhaal, welke muziek past daarbij en waar gaat het plaatsvinden?
De ene keer gaat het om een bestaand stuk dat opnieuw wordt bewerkt, door bijvoorbeeld hertaling,
nieuwe arrangementen of een toegevoegde verhaallijn. Andere jaren kiezen zij voor het ontwikkelen
van een geheel nieuwe voorstelling die verband houdt met de historie van Noordwijk als zeedorp. Bij
Onderstroom is een directe aanleiding een wetenschappelijke avond over de Brittenburg, bij Vloed:
In het spoor van Adriana het verschijnen van de gelijknamige historische roman over Noordwijk, van
Susan Smit. Het idee voor Moby Dick is afkomstig van eigenaar Wim Baalbergen van het gelijknamige
antiquariaat. Soms is een voorstelling geheel geïnspireerd op eigen ervaringen, zoals Valle Tango.

SPELEN MET DE ELEMENTEN

2009 – Valle Tango markt

Beppie Honders

2009 – Valle Tango

2007 – Repetities Moby Dick

Waar het om gaat is dat de makers gegrepen worden door een idee, zodat zij de mogelijkheden voor
een productie voor zich zien. Het vinden van de juiste locatie maakt een belangrijk onderdeel uit van
dit creatieve proces. Bij een theaterstuk als Onderstroom, dat verhaalt over de Brittenburg, past een
situering op het strand. Het uitzicht op de zee, waarin deze verzonken ruïne zich zou bevinden, versterkt de zeggingskracht van het script. Voor Valle Tango ligt een connectie tussen het verhaal en een
bepaalde Noordwijkse locatie wellicht minder voor de hand. Toch vinden de muziektheatermakers in
een verlaten hotelcomplex in de Zuidduinen volop mogelijkheden om deze om te toveren tot een
Latijns-Amerikaans decor, inclusief markt en tangosalon.

Of de beelden die Zeeman en Van Piekeren als makers tijdens het ontwikkelingsproces hebben ook
samen komen in de praktijk, moet blijken tijdens de zogenaamde ‘maakweek’. In deze dagen, voorafgaand aan elke theaterproductie, komen alle disciplines voor het eerst samen op de betreffende plek
om te repeteren. Acteurs, zangers, musici en andere betrokkenen leren dan in te spelen op elkaar, maar
ook op de bijzondere condities waar natuur en weer hen voor stellen. Spelen in de buitenlucht vraagt
om het doen van aanpassingen, maar juist in die zoektocht ontstaat creativiteit en vernieuwing. Dat is
de reden waarom Zeeman als regisseur houdt van de spanning die hoort bij het omgaan met de
elementen.

Bij elke gevonden locatie is de artistieke aankleding een belangrijke volgende stap. Net als eerder het
geval was bij het Requiem van Fauré, wordt ook voor het inrichten van een buitenlocatie gezocht naar
kunstenaars die een verbinding leggen tussen kunst en de natuurlijke omgeving. Beeldend kunstenaar
Hans Berkhout heeft al de nodige ervaring met buitenkunst door een project met gejutte materialen

‘Bij onze muziektheaterproducties spelen we met de natuur en de elementen. Het is iets heel
moois om daarbinnen je verhaal te maken, omdat je dan op zoveel niveaus de mogelijkheden moet
onderzoeken.’
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Als jonge organisatie met vernieuwende projecten, moet KunstKlank geregeld ‘het wiel uitvinden’.
Wind, regen, zand en omgevingsgeluiden dienen zich aan in allerlei verschijningsvormen. Organisatoren, kunstenaars, spelers en musici onderzoeken ieder op hun eigen gebied hoe om te gaan met deze
natuurkrachten. Geleerde lessen worden in latere producties meegenomen. Al brengt elke nieuwe plek
natuurlijk eigen charmes en obstakels mee.

Zand, zee en vliegtuigen
Producties die op het strand worden uitgevoerd, leveren de grootste uitdagingen op. Dat begint al bij
de opbouw van het theater. Berkhout over het bouwproces van ‘de Brittenburg’, een door hem ontworpen theater van steigermateriaal en winddoek:
‘Waar het maken van het theater in het Piet Florisdal een feestje was, werd het bouwen van het
theater voor Onderstroom een opgave. Op het strand kom je de elementen nog eens harder tegen:
je staat vol in de wind. Ook het slepen van staal door het mulle zand was zwaar. We zaten niet bij
een strandafgang, waardoor alles over het strand moest worden aangevoerd. Dat deed een groot
beroep op de vrijwilligers en mijzelf – achteraf gezien was het plan een maatje te groot. Al was het
eindresultaat wel erg mooi.’
2005 – Carmen

Voor de spelers doet het geluid van de zee het grootste beroep op hun uithoudingsvermogen tijdens
de repetities op het strand. Zeeman vertelt over haar ervaringen bij het maken van de eerste muziektheatervoorstelling aan zee:
‘Het was mega spannend om op het strand te werken. Je hebt regen, wind, de continue branding…
Het geluid van de zee put je heel erg uit, ik vind het de zwaarste conditie om in te werken. We
werkten toen nog niet versterkt. We vielen zo af en toe zelf neer in het zand: “Allemachtig nog aan
toe, wat een proces om dit te doen!”’
Een element waar op iedere locatie rekening mee gehouden moet worden, is de regen. Vanaf het
moment dat de voorstellingen van start gaan, wordt de terugkomende vraag: houden we het droog
vanavond? Als regisseur ontwikkelt Zeeman verschillende scenario’s, van poncho’s tot stil leggen.
Zij herinnert zich nog goed hoe zij bij sommige voorstellingen niet alleen het spel in de gaten houdt,
maar ook de lucht.

2003 – Onderstroom

Ook de vrijwilligers moeten inspelen op de condities van het terrein. Vrijwilligerscoördinator Honders
herinnert zich, net als Berkhout, de logistieke uitdaging van een theaterlocatie in het zand. Een voorbeeld dat haar bij staat is het stuk Carmen, dat plaatsvindt in een duinvallei:
‘De locatie van Carmen was prachtig, maar het was wel zwaar werken. Je moest steeds door dat
losse zand heen sjouwen met de spullen. De rekwisieten moesten bijvoorbeeld naar het theater
gebracht worden, maar ze moesten ook elke avond weer terug naar de container. En dat was nog
best een eind lopen!’
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‘Als regisseur kijk ik naar het stuk, maar ik zit ook veel naar boven te kijken. Voorheen hadden we
contact met Meteo Consult Schiphol, dus ik wist: om 21.00 uur komt er een bui aan en die duurt
viereneenhalve minuut. Met het spelen van Onderstroom zag je soms een enorme dreiging uit zee
aankomen, dan moet je allerlei backups hebben. Spelers krijgen een poncho, maar een poncho
maakt zoveel lawaai. Kunnen we de speelvloer overkappen? Nee, dat kan niet. Dan leggen we het
spel bij een grote bui stil. Zo leer je steeds meer wat voor scenario’s je moet ontwikkelen om die
weersomstandigheden te lijf te gaan.’
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Soms zijn er ook onaangekondigde verstoringen tijdens een voorstelling, toevalligheden waar geen
scenario’s voor bestaan. Er moet dan ter plekke een manier gevonden worden om ook daarmee te
dealen. Zeeman:
‘Bij Carmen en Avondland hadden we een aantal keren dat vliegtuigen een andere route vlogen en
laag over het Piet Florisdal scheerden. Omdat we in die duinpan zaten, hadden we ervoor gekozen
om akoestisch te werken. Dus bij die vliegtuigen zat ik te hopen, “als het maar niet gebeurt tijdens
die ene mooie solo, in dat lied of die scène”. Dat gebeurt soms toch, maar daar moet je met elkaar
mee leren dealen.’

De regen als inspiratiebron
Voor professionele spelers en musici is het meedoen aan een KunstKlank voorstelling vaak de eerste
kennismaking met optreden in de openlucht. De samenwerking met de elementen geeft een extra
dimensie aan hun performance. Vervolgens kijken zij daar op terug als ‘een unieke ervaring’. Marjolein
Niels is solist in de eerste openlucht voorstelling Gestrand Verlangen – Dido & Aeneas en vertelt hoe de
regen juist een inspiratiebron kan zijn voor haar spel:
‘Ik ben vooral gewend om op traditionele concertpodia en in theaters te staan. Bij deze KunstKlank
voorstelling vond ik het samenspel met de elementen heel leuk. Je moet wel met ze samenwerken,
ook als ze je tegenwerken. Bij de stortbui op de première van Dido & Aeneas, vreesde ik wel voor
mijn stem en dacht: “Ik moet nog vijf keer!” Toch kunnen de elementen mij juist ook inspireren en
een scène versterken. Als er regen valt terwijl jij aan het sterven bent, zijn dat je tranen.’

‘Het is een uitdaging om op locatie te spelen, omdat de muziek meestal vervliegt door de
weersomstandigheden. Dan is het de kunst om met de akoestiek van de natuur te werken. Als je aan
zee speelt, zoals bij Moby Dick of Onderstroom, kun je nog zo versterkt zijn, maar de wind en de zee
spelen toch mee. Die condities zijn ook van invloed op je instrument. Door de vochtigheid verstemt
je instrument vaak en de haren op je strijkstok worden vochtig waardoor het geluid niet aanspreekt.’
Toch is ook zij van mening dat juist het samenspel met de natuur de voorstellingen van KunstKlank tot
onvergetelijke projecten maakt:
‘Uiteindelijk zijn het unieke projecten, die vergeet je nooit meer. De locatie bij Carmen in het bos
was bijvoorbeeld prachtig, de bomen leverden een goede akoestiek op. Als je dan de maan door de
bomen ziet en de muziek hoort, denk je: “Zo moet het eigenlijk zijn”.’

Het temmen van de elementen
Wijs geworden door ervaring raakt de organisatie van KunstKlank steeds meer bedreven in het inspelen
op de natuurkrachten. Bij de decorbouw wordt bijvoorbeeld meer rekening gehouden met het comfort
van publiek en muzikanten, door hen waar mogelijk te beschutten tegen wind en regen. Jongerman ziet
hoe er in de loop van de jaren minder risico wordt genomen ten aanzien van de elementen.
‘In het begin was de houding bij de vraag “Wat als het regent?”: dat zien we dan wel weer. Dan
reageerden wij als orkestleden geschrokken: “Maar dat kan toch niet, met die viool in de regen”.
Bij KunstKlank werd ervan uitgegaan dat het eenvoudigweg niet zou gaan regenen - dat ging het
natuurlijk wel. Dan werd er met plastic overkappingen geïmproviseerd. Nu de producties gegroeid
zijn, hoef je het als muzikant nergens meer over te hebben. Dan is er al een prachtige locatie voor
het orkestje geregeld, beschermd tegen wind en regen.’
Ook Zeeman kijkt terug op de lessen van die eerste producties aan het strand:
‘In het begin moet je alles uitvinden. Dat zijn eenmalige dingen waar je tegenaan loopt en waar
je lering uit haalt voor de volgende keer dat je op het strand of in de duinen staat. Een voorbeeld:
je kunt niet op het strand werken en repeteren zonder dat je versterkt wordt – dat is een
uitputtingsslag. Je moet zorgen dat je het script ergens anders goed instudeert. En als je overgaat
naar het strand, moet je gelijk technisch ondersteund worden – dat scheelt je ontzettend veel
energie.’

2001 – Dido & Aeneas verregent

Inge Jongerman

Een andere artiest vanaf het begin is Inge Jongerman, eerste violist en samensteller van het orkest bij
de meeste KunstKlank producties. Spelen in een natuurlijke omgeving stelt de muzikanten voor extra
uitdagingen wat betreft akoestiek en de toonvastheid van de instrumenten.
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Het creëren van uitloopmogelijkheden in de programmering is een andere praktische maatregel die
wordt ingebouwd om de weersomstandigheden op te vangen. Voorstellingen die vanwege het weer
geannuleerd moeten worden, kunnen nu na afloop van de reeks worden ingehaald. Al zijn er natuurlijk
nooit garanties, ook niet als je al een paar producties hebt neergezet, zo concluderen Zeeman en
Van Piekeren. Als je werelden bij elkaar brengt en naar vernieuwing streeft, ontstaan er altijd spannende situaties waarvoor een oplossing gevonden moet worden. Dat is ook de kracht van KunstKlank
producties.
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GEMEENSCHAPSKUNST IN NOORDWIJK

2005 – Carmen

2005 – Carmen

2005 – Carmen

Naar een culturele badplaats

Veel vrijwillige handen

Het verbinden van theatervoorstellingen aan bepaalde plekken in en om het dorp heeft naast een
artistiek belang nog een ander doel: het bijzonder maken van de eigen omgeving. Van Piekeren:
‘Een belangrijke pijler van de muziektheaterproducties is dat ze altijd verbinding moeten hebben met
de locatie waar je speelt. Het gaat erom dat je je eigen dorp en omgeving bijzonder maakt. Dus als
je nu in het Piet Florisdal komt, dat je dan niet alleen een picknickplek ziet, maar zegt: “Weet je nog,
daar kwam de koningin vandaan.” Of dat je op het strand bij Beach End loopt en denkt: “Hier stond
dat theater van Onderstroom”. Het theater voor Carmen was gewoon een plek midden in het bos,
maar als je daar nu komt zie je dat paard nog door het bos lopen. Je maakt herinneringen met elkaar.’

Bij het produceren van voorstellingen op bijzondere Noordwijkse locaties wordt de lokale en regionale
bevolking volop uitgenodigd om deel te nemen en bij te dragen. Het feit dat bij de producties veel
dorpsbewoners betrokken raken, zorgt voor een culturele beleving die verder gaat dan de doorsnee
voorstelling die je bijwoont als toehoorder, vindt Tavenier:
‘Als je bij KunstKlank mee wilt helpen is er al snel iets voor je te doen. Daar zit ook een sociale kant
aan, het is zo leuk om kinderen iets mee te geven op het gebied van muziek en hen te laten groeien
in hun talent. Volwassenen wordt iets geboden waar ze hun creativiteit in kwijt kunnen, bijvoorbeeld
dat ze samen gaan zingen onder leiding van Herma en in combinatie met professionele mensen. Zij
worden echt onderdeel van zo’n requiem. Normaal luister je naar een beroemde solist en ga je weer
naar huis. Deze producties bieden meer, het is voor en door Noordwijk.’

Door het creëren van herinneringen aan zoveel voorstellingen op locatie, maakt Noordwijk steeds meer
naam op cultuurgebied. Van een ‘bloemenbadplaats’ wordt het dorp langzaam maar zeker ook een
culturele badplaats. Van Piekeren:
‘Het is mooi dat Noordwijk mee ging in de plannen van KunstKlank. Ze zeggen altijd dat Bergen
en Egmond de kunstenaarsplaatsen zijn; maar eigenlijk gebeurt er in Noordwijk, zeker op
muziektheatergebied, zo veel. Noordwijk gaat steeds meer toe naar een culturele uitstraling.’
Ook medeoprichter Daniël Tavenier ziet hoe Noordwijk mede dankzij KunstKlank een culturele ontwikkeling doormaakt. De intensieve samenwerking met de lokale bevolking, iets wat KunstKlank producties
kenmerkt, speelt volgens hem een belangrijke rol.

De laatste vijf jaar gebruikt KunstKlank de term community art om deze ‘voor en door Noordwijk’ doelstelling te omschrijven. Er is sprake van gemeenschapskunst, waarbij de lokale en regionale bevolking,
ondernemers en gelieerde organisaties meehelpen om de KunstKlank producties te realiseren. Het
aantal vrijwilligers dat bijdraagt is met de groots opgezette muziektheatervoorstellingen op locatie
steeds verder gegroeid. Waar er bij een herdenkingsconcert ten hoogste acht mensen nodig zijn om te
helpen, tellen de intensievere projecten op locatie zoals Carmen en Vloed in totaal zo’n tachtig mensen
die hun steentje bijdragen om alles in goede banen te leiden. In 2012 wordt deze lokale inzet beloond
met de toekenning van een vrijwilligersprijs aan KunstKlank voor de projecten Nachtlichtfestival en
Verborgen Klanken.

‘Op een gegeven moment werd er in de lokale politiek gezegd: Noordwijk moet een culturele
badplaats zijn. Alle badplaatsen hebben een speerpunt, maar ons speerpunt is kunst en cultuur!
Zonder KunstKlank was dat nooit gebeurd. Je had wel Opera aan Zee en het Schilderfestival, maar
dat zijn meer culturele pieken in het jaar. KunstKlank is naar mijn mening meer dan dat, het hele
dorp kan er een plek in krijgen.’
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Verborgen Klanken
Sinds de uitvoering van het Requiem van Fauré in 1999 is in de programmering een afwisseling ontstaan van een muziektheaterproductie in het ene jaar, en een herdenkingsconcert gecombineerd met
kunst onder het motto Stilstaan Herdenken Beleven in het andere jaar. Omdat deze herdenkingsconcerten begin mei plaatsvinden, ontstaat de wens om in de zomers van dat jaar een variëteit aan
voorstellingen te bieden. Vanaf 2006 presenteert KunstKlank om het jaar een serie Verborgen Klanken
– wekelijkse voorstellingen in juli en augustus met muziek, theater, dans, literatuur of andere kunst
uitingen op een bijzondere, vooraf geheime locatie. Elke voorstelling wordt gecombineerd met een
cultuurhistorische wandeling of fietstocht en eindigt in een plaatselijke kroeg. Inspirator Van Piekeren
over het ontstaan van deze bijzondere opzet:
‘Wij zijn gaan samenwerken met het Genootschap Oud-Noordwijk, een vereniging voor behoud van
het Noordwijks erfgoed. Zij organiseren al jaren rondwandelingen in Noordwijk Binnen, maar die
zaten een beetje op een dood spoor – de inspiratie raakte op. In die tijd heb ik Verborgen Klanken
daarbij bedacht. Je doet die rondwandeling door historisch Noordwijk, maar je eindigt met een
voorstelling op een plek waar je normaal nooit zou komen. Vaak bellen wij bij mensen aan om te
vragen of zo’n voorstelling bij hen in de tuin of de huiskamer zou mogen. De afsluitende borrel
vindt plaats in een plaatselijk café. Zo worden allerlei plekken vanuit het dorp bij de activiteiten
betrokken.’
2012 – Verborgen Klanken: Maria Blaisse met ‘Moving Meshes’

2012 – Nachtdichtfestival: ‘Bachtherapie!’ door Jacqueline Hamelink

De intentie om kunst met bijzondere locaties in Noordwijk te verbinden, blijft een rode draad bij deze
voorstellingen, maar met de kleinschalige opzet als belangrijk uitgangspunt slaat KunstKlank met
Verborgen Klanken een nieuwe weg in. De rondleidingen vinden plaats in kleine groepen, met voorstellingen die plaats vinden op een intieme locatie. Deze opzet maakt direct contact mogelijk tussen
artiest, toeschouwer en organisator. Van Piekeren:
‘Onze locatietheatervoorstellingen zijn groot, dat kun je niet elk jaar doet. Wat ik heel leuk vind
aan Verborgen Klanken, is dat het knus is. Je komt bij iemand thuis en krijgt een heel persoonlijke
voorstelling. Uit de samenwerking tussen artiest, vrijwilliger en huiseigenaar zijn ook wel
vriendschappen ontstaan tussen mensen die elkaar nog steeds zien.’
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Martine Zeeman
Regisseur van muziektheaterproducties
IN HET DAGELIJKS LEVEN Theatermaker
WIE

ROL BIJ KUNSTKLANK

‘DOOR JE OP GRENZEN TE BEGEVEN
ONTSTAAT IETS MOOIS’
‘Locatietheater maken past bij mij. Ik houd er van
om te spelen met de natuur en de elementen en
daarbinnen een verhaal te maken. Het gaat dan
niet alleen om de opbouw van je karakters, maar
ook om het leren samenwerken met wat de natuur
je biedt, zeker aan zee. Onze producties zijn niet
overdekt, dus het weer is altijd een hot item. Wat
moeten we doen als het regent? Dat is een soort
spanning waar ik ook wel van houd. Ik begeef me
graag op grenzen, omdat daar vaak iets wordt ontdekt, iets wordt geboren. Daarvoor is het nodig om
een stukje risico te durven nemen.’
Ontmoeting in de bus naar Noordwijk
‘Ik heb Herma ontmoet in de bus van Leiden naar
Noordwijk. Zij kwam uit Rotterdam waar ze gedirigeerd had; ik kwam uit Amsterdam waar ik een
theateropleiding volgde. Dat was een interessante
combinatie, zij uit de muziekwereld en ik uit de
theaterwereld. We leerden elkaar kennen en besloten te gaan samenwerken. Dat heeft geleid tot de
oprichting van ZeeP – een samenwerkingsverband
tussen Zeeman en Van Piekeren. Onder ZeeP zijn
wij de muziektheaterproducties voor KunstKlank
gaan ontwikkelen. Iedere twee jaar gingen Herma
en ik weer een bijzonder proces aan. Alles was
nieuw voor ons – grote theaters bouwen op het
strand: we hadden het nog nooit gedaan.’
Dromen najagen
‘KunstKlank heeft mij mede de mogelijkheid gegeven om mij te ontwikkelen als regisseur van zulke
grote producties. En ik heb de kans gekregen om
dromen na te jagen, samen met Herma. Ik had eerder wel regieassistentie gedaan in theaters, maar dit
was echt maken: in het begin was er nog niks, alleen
een idee. Daar is ook vertrouwen voor nodig van je
omgeving, want je bent soms onbegrijpelijk voor de
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mensen om je heen. Het bestuur moet wel gedacht
hebben: ‘We laten die rooie honden weer los, maar
waar gaat dit heen? De teugels ontglippen ons.’
Bijzondere herinnering: Moby Dick (2007)
‘Iedereen houdt natuurlijk van de mooie zonsondergangen, waarbij je er lekker bij zit in zomerkleding, niks aan de hand. Toch staan grillige omstandigheden garant voor spektakel, omdat die natuur
dan nog eens extra mee gaat doen. We hebben bij
Moby Dick een avond gehad dat de wind enorm
toenam. De techniek had al gezegd dat het niet
door kon gaan, het was één grote zandverstuiving.
We konden niet eens het projectiezeil op de boot
laten opgaan, alles klapperde. De voorspelling was
wel dat de wind zou afnemen van windkracht zes
naar vijf. Dan sta je daar met 250 man publiek,
helemaal ingepakt en er klaar voor. We hebben
toen de situatie uitgelegd: “Het is momenteel
slecht op deze plek, maar er wordt beterschap verwacht met het weer. Bent u bereid om zo’n avond
aan te gaan?” Het publiek wilde het doen, dus wij
wilden het ook doen.
De spelers hadden tijdens de voorstelling iets
minder last van de wind dan het publiek, dat zo
recht uit zee alles op z’n bakkes kreeg. En het werd
niet windkracht vijf, het werd windkracht zeven.
Mensen waren helemaal ingepakt, je zag alleen
nog spleetoogjes. Het werd een soort hoorspel,
want door het zand kon je vaak niet kijken, terwijl
het geluid nog goed was. Na afloop hadden we een
soort survival theateravond achter de rug. We zeiden tegen het publiek: “We gaan eerst iets drinken,
want dit hebben we wel mooi gedaan!” En dat geeft
natuurlijk iets extra’s. Jaren later kom je mensen
tegen die zeggen: “Ik was erbij hoor, op die avond
met die verschrikkelijke storm”. Het schept een
band dat je dat traject met elkaar hebt afgelegd.’
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ACHTER DE
SCHERMEN bij het eerste muziektheaterproject

Martine Zeeman blikt terug op het maken
van Onderstroom (2003)
‘Bij het bedenken van een nieuw project gaat het er om dat je gegrepen wordt door een idee. Soms is
er al een aanleiding. Zo hoorden we over de Brittenburg omdat er in Leiden een bijeenkomst was over
dit onderwerp. Het was een naam die ook op andere plekken opdook: Huis te Britten, Britten, Brittenburg… En dan denk je: wat is dat dan? Dan hoor je dat het een verzonken ruïne in de zee is. Dat is al zo’n
mooi beeld! Vervolgens ontdek je dat het tussen Katwijk en Noordwijk ligt, maar dat niemand precies
weet waar het ligt. De Katwijkers beschouwen het als hun gebied, terwijl Noordwijk zegt: “De Brittenburg was van ons”. Dan denk je: dat is prachtig! Er zit strijd in, het heeft mysterie, er zit een verhaal
achter… Genoeg redenen voor ons om te zeggen: we moeten een verhaal schrijven over de Brittenburg,
we moeten dit mysterie tot leven laten komen. En dat moet plaatsvinden op het strand, waar we uitzicht hebben op de zee die deze plek in zich draagt.’
Ontwikkelen op de eilanden
‘Herma en ik gaan ieder jaar een nachtje weg naar een van de Waddeneilanden om te ontwikkelen,
met een wijntje en een hapje erbij. Ik ben erg visueel ingesteld, dus ik zie gelijk allerlei beelden voor me.
“We moeten die zee in”, denk ik dan. En zo begint het rijpen. Herma gaat op haar beurt bezig met haar
muzieklijn. Wat voor soort muziek past daarbij… onderwatermuziek. En dan denk je: “Ja, dit is iets, dit
heeft potentie.” Ik voel het zelf heel sterk als ik gegrepen word. We konden aan dit verhaal onze eigen
twist geven, maar wel gebaseerd op historische feiten. Om dat te combineren in je eigen dorp, niks is
leuker dan dat.
Wat ik een fantastisch proces vind, is de research. We zijn naar die avond over de Brittenburg in Leiden
geweest, waar wij als de twee roodharigen temidden van de wetenschappers aankondigden: “Wij gaan
een voorstelling maken over de Brittenburg.” En al die mannen kwamen met kaarten, feiten en verhalen. Voor de Katwijkse radio hebben we een oproep gedaan naar mensen met volksverhalen over de
Brittenburg. Zo vergaarden we informatie uit allerlei bronnen.’
Een kracht van buitenaf
‘Daar zochten we vervolgens een schrijver bij, Eric Went, met wie we ook daarna vele producties hebben ontwikkeld. Samen bedachten we dat het een liefdesverhaal moest worden, over een jongen die
terechtkwam in die Brittenburg – die daar in een stroom naar toe werd gezogen en daar het meisje
van zijn dromen aantrof. Zij werd gevangen gehouden door een kracht van buitenaf, die getrotseerd
moest worden. In dat opzicht had het ook wel Griekse elementen in zich. Herma ging stoeien met de
muziek die daarbij paste: mysterieus, met momenten van onheil, maar ook geluk en liefde. Wij namen
Bart Akkerhuis en Thijs de Ruiter in de arm, twee veelbelovende architecten die net klaar waren aan de
TU Delft. Zij hebben het decor doorberekend dat door Hans Berkhout was ontworpen aan de hand van
een bestaande bouwtekening van de Brittenburg. Op het strand verrees een heel groot theater, een
enorm bouwwerk met gaten, waardoor je de zee moest kunnen zien, de horizon en de ondergaande
zon. Dat gaf veel aanloop van mensen die zich afvroegen: wat is dit hier aan de branding? Zo is de Brittenburg opnieuw opgebouwd door kunstenaars.’
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ACHTER DE
SCHERMEN bij de vrijwilligers

Beppie Honders blikt terug op de coördinatie
‘Ik ben mij er altijd bewust van geweest dat er zonder vrijwilligers geen voorstelling bestaat. We zijn
afhankelijk van mensen die ons willen helpen, anders wordt het ook veel te kostbaar. Ik vond het dan
ook belangrijk om hen een goed gevoel te geven door gastvrij te zijn en hen te laten merken dat ik blij
met ze was. ’s Avonds fietste ik vaak nog even aan met thermoskannen koffie of een krat bier.’
Van catering tot opbouw…
‘In het begin was het lastig om helder te krijgen welke taken vervuld moesten worden en met hoeveel
mensen. Tot een week voor het spelen veranderde er nog van alles. Herma en Martha wisten wel vrij
goed wat er nodig was, en later had ik zelf natuurlijk ook de nodige ervaring. Voor de catering kon
ik het dan bijvoorbeeld goed inschatten, maar de benodigde mankracht bij het opbouwen van het
theater verschilde van keer tot keer. Het opblaasbare theater van Moby Dick had niet veel menskracht
nodig, maar bij Valle Tango was er veel werk voor vrijwilligers. Daar werd een markt opgebouwd, een
heel terras aangelegd, er kwam een muur met grafstenen die ook moest kunnen zakken… Je kon het zo
gek niet bedenken.’
…van grime tot oppas
‘Tijdens de voorstellingen zijn er vrijwilligers nodig voor bewaking. Zowel van het theater, zodat wandelaars niet dwars door het speelveld heen lopen, als van het kampement, waar de spelers logeren
en de plek waar auto’s en fietsen staan. De hoeveelheid mensen die nodig is, hangt sterk af van de
compactheid van de locatie. Bij Carmen, waar alles verspreid lag, had ik wel veertien mensen per avond
nodig voor deze klus. Verder hebben we vrijwilligers die eten koken voor de cast. Vaak koken ze thuis
en komen dan aan met een auto vol grote pannen en potten die op tafel worden gezet. Door de spelers
wordt dit erg gewaardeerd. Ook grime en kleding worden mede door vrijwilligers verzorgd. Daarnaast
kan er van alles op je pad komen. Zo hebben we op een avond met acht dames, gewapend met plastic
handschoenen en emmers, het DPO gebouw gesopt waar de spelers zouden logeren. Ook kreeg ik eens
een telefoontje of ik voor oppas kon zorgen voor de kleine kinderen van de hoofdrolspelers van Vloed.
Die vond ik toen nog ook!’
De Heren van Noordwijk
‘De Heren van Noordwijk zijn altijd veel met de opbouw bezig geweest. Dat is een club vrijwilligers die
elkaar heeft leren kennen bij Onderstroom en het heel gezellig had met elkaar. Na afloop zei een van
hen: “Nu heb ik allemaal leuke mannen leren kennen, en straks zien we elkaar nooit meer.” Ze besloten
om te blijven afspreken en sindsdien zitten ze elke woensdagavond met elkaar in de kroeg! De Heren
worden bij elk nieuw project weer benaderd, het is fijn dat we altijd op hen kunnen rekenen. Het zijn
handige mannen die we bijvoorbeeld kunnen vragen voor het bouwen van een dansvloer of het even
heen en weer rijden met een aanhanger. Pas later is dat hotel gekomen dat nu de Heeren van Noort
wijck heet, maar onze heren waren er het eerst!’
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WIE

Beppie Honders

Vrijwilligerscoördinator (2003-2013)
IN HET DAGELIJKS LEVEN Begeleider van kinderen met een
verstandelijke beperking
ROL BIJ KUNSTKLANK

‘HET SAMEN DINGEN VOOR ELKAAR KRIJGEN’
‘Mijn dochter Anne speelde mee in Onderstroom en
zong op het Kleijnkoor, waarvan Herma oprichter
en dirigent is. Bij dit jongerenkoor fungeerde ik als
“hulpmoeder” en bestuurslid, toen Herma mij vroeg
of ik wilde helpen met het zoeken en begeleiden
van vrijwilligers voor Onderstroom. Ik had geen
idee wat deze functie van “coördinator” inhield en
ben maar gewoon begonnen met wat op mijn pad
kwam. Het begin was gelijk heftig. Op het strand
werd een theater van steigerbuizen gebouwd, wat
veel werk bleek en niet helemaal goed doordacht
was qua tijd. Het laatste stoeltje werd uiteindelijk
een kwartier voor de eerste voorstelling aan de tribune vastgeschroefd!’
Het ontstaan van een gemeenschap
‘De eerste groep vrijwilligers die kwam helpen om
mee te bouwen, bestond uit vaders van de jonge
meiden die mee deden aan de voorstelling. Toen
kwamen de jongelui met hun gettoblasters, waaronder mijn twee zoons die ik nog een kratje bier
heb moeten beloven. Zij namen hun vrienden mee,
die op hun beurt weer vaders meebrachten. Mijn
man hielp ook mee, dus ik was daar met het hele
gezin. ’s Avonds aan tafel werd er gediscussieerd
over hoe het verder moest.
Dat het balletje zo ging rollen en er een hele
gemeenschap ontstond, is een van de leukste dingen die ik al die jaren heb mee gemaakt. Mijn zoon
en een vriend leerden alle liedjes, omdat Herma op
de locatie met de spelers op de grond zat te zingen. Nog altijd gaat mijn zoon met die vriend van
toen surfen en dan zingen ze: “Heel diep in de zee”,
een liedje van Onderstroom dat je uit volle borst
moet zingen!’
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Rust in de hectiek
‘Na die eerste keer was het van beide kanten goed
bevallen en werd ik al snel gevraagd om te blijven
als vrijwilligerscoördinator. Het lukte mij goed om
knelpunten te signaleren en bijvoorbeeld te zien
waar meer mensen nodig waren. Herma zei altijd:
“Ik ben zo blij als ik jou zie, want jij straalt zoveel
rust uit”. Het gaf haar vertrouwen: als Beppie er is,
komt het wel goed. Ik had er inderdaad geen moeite mee de rust en het overzicht te bewaren. Ik vond
het ook leuk en daarom ben ik het tien jaar blijven
doen. Voor mij zat het plezier vooral in het met
elkaar dingen voor elkaar krijgen. Het enthousiasme van de mensen om me heen speelde een grote
rol en ook de voldoening van “we hebben het weer
gered met elkaar”. Bovendien was het bijzonder
om betrokken te zijn bij het proces: je ziet zo’n stuk
groeien, je leert van de muziek houden, midden in
de duinen zie je een prachtig decor ontstaan… Dat
is gewoon genieten.’
Verschil toen en nu
‘In de begintijd was het heel gemakkelijk om vrijwilligers te krijgen, iedereen was enthousiast. Dat
werd later minder. Daarom zijn we op een andere
manier gaan werven. Mensen vinden ons via de
website of lezen een oproep in de krant. Het zijn
mensen die elkaar niet kennen, ze komen gewoon
om hun ding te doen en zijn daarna ook weer weg.
Er is niet meer het “grote familie” gevoel van het
begin. Dat was voor mij ook een reden om te stoppen en de taak door te geven aan iemand anders.
Ik ben nu “gewoon” vrijwilliger, ze mogen me altijd
vragen. Laat mij maar een avond kaartjes scheuren!
Al vond ik het bij het afgelopen Nachtlichtfestival
veel te leuk om gewoon met een kaartje als toeschouwer te gaan. Lekker een avondje naar theater
zonder verplichtingen.’

op die mannen reageren. Er was er eentje bij die
dat heel geraffineerd deed, dat was mijn dochter.
Toen dacht ik, “Anne, zo!” De dag erna waren het er
twee of drie en na twee dagen liepen ze allemaal
uitdagend met die rokken te zwaaien.’

Bijzondere herinnering: Carmen (2005)
‘Een voorstelling die ik heel mooi vond was Carmen.
Het decor, de muziek en de plek midden in de duinen, vond ik heel bijzonder. Je ziet zo’n voorstelling
groeien, het wordt steeds beter. Zo zie ik nog voor
me hoe de dames voorbij de mannen moesten
lopen. In de eerste voorstelling deden ze dat op z’n
Hollands, maar ze moesten natuurlijk flaneren en
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GROEI VOOR AMATEURS
KunstKlank gaat niet alleen over de verbinding tussen muziek, kunst,
theater en locatie. De derde pijler die in elke productie gestalte krijgt,
is een creatieve samenwerking tussen bevlogen amateurs en ervaren
professionals. Ook hier is de opzet om verschillende werelden samen te
brengen, met als doel een unieke kruisbestuiving waarbij amateurs en
ervaren vakmensen elkaar inspireren en uitdagen.
Ieder project brengt een mix van amateurs en professionals samen,
waarbij zowel jong en oud zijn vertegenwoordigd. De musici, solisten en
kunstenaars bestaan vooral uit professionals: mensen uit het vak die al
langer aan de weg timmeren, of aanstormend talent van de academie.
Het koor wordt juist samengesteld uit getalenteerde en gemotiveerde
amateurs, met zowel jonge als oudere zangers. Ook opbouw, grime en
techniek worden hoofdzakelijk verzorgd door lokale vrijwilligers met
een passie. Deze liefde voor het vak is een verbindende factor tussen
mensen die elkaar vanuit verschillende achtergronden treffen bij het
maken van een voorstelling of concert. Het is ook een belangrijke voorwaarde om mee te doen aan KunstKlank.
Welke betekenis heeft KunstKlank gehad voor de vele Noordwijkse
amateurs die een plek kregen in een productie? En hoe hebben artiesten deze onconventionele samenwerking bij KunstKlank ervaren? Ook
bekijken we hoe de organisatie erin slaagt om deze diverse partijen
samen te brengen in een voorstelling en hoe de samenwerking vervolgens uitpakt op artistiek gebied.

Olga Passchier

2010 – Muziek uit Theresienstadt

Met professionals op een podium
Voor Herma van Piekeren is het een aandachtspunt om jonge mensen een plek te bieden binnen
KunstKlank. Haar werk als dirigent voor Jeugdtheater Hofplein in Rotterdam en later voor het
Kleijnkoor voor jongeren in Noordwijk, bevordert een doorstroom van jong talent naar de projectkoren
voor KunstKlank. Zij waardeert de bijdrage van jongeren vanwege hun verfrissende inbreng.
‘Ik kom graag in contact met jonge, gedreven mensen. Zij hebben zulke andere ideeën, een heel
andere gedachtenwereld. Daar moet plaats voor zijn en blijven binnen KunstKlank.’
Zowel jonge als oudere amateurs moeten auditie doen om deel te nemen aan een projectkoor bij
KunstKlank. Het doen van een auditie stimuleert hen om op een hoog niveau te functioneren. Vervolgens krijgen zij door hun ontmoeting met professionele musici en spelers bij KunstKlank een unieke
kans om te groeien. Van Piekeren kijkt met plezier terug op gelegenheden waarbij gevestigde namen
en jong talent samen het podium deelden en zo de mogelijkheid hadden om elkaar te inspireren. Een
voorbeeld is het herdenkingsconcert Stil uit 2014.
‘Als solist hadden we Amaryllis Dieltiens, een waanzinnig goede Belgische sopraan. Daarnaast was
er in dat programma ook een meisje dat solo zong en nu in het eerste jaar van het conservatorium
zit. Ik vind het mooi dat dit samen in een concert past.’
In de promotie van het Nachtlichtfestival in 2014 wordt de afwisseling van professionele gevestigde
namen met (lokale) aanstormende talenten zelfs expliciet als doel vermeld. Deze variatie vindt soms
binnen eenzelfde voorstelling plaats. Zo staat de beginnende, zeventienjarige dichteres Emma van
Hooff in de Poëzietuin geprogrammeerd samen met Nederlands slam poetry kampioen Daniël Vis.
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Olga Passchier begon als amateur koorlid bij KunstKlank. Zij onderstreept dat juist dit contact met
professionals haar binnen KunstKlank verder heeft gebracht. Zij maakt daarbij een onderscheid met
eerdere ervaringen bij een amateurvereniging:
‘Ik ben ooit begonnen als amateurspeler bij toneelvereniging Louis Bouwmeester in Noordwijk.
Dat was een fantastische ervaring – maar het is en blijft een amateurvereniging. Doordat je bij
KunstKlank met professionals werkt, word je als amateur uitgedaagd om te groeien. Of dat nou
op het gebied is van dans, zang of spel. Door dat contact met mensen die het vak professioneel
uitoefenen, krijg je verdieping.’
De samenwerking met professionele solisten bij de requiems en de theatervoorstellingen heeft indruk
op haar gemaakt. Na een aantal jaren besluit zij zelf naar het conservatorium te gaan om de studie
Muziektheater doen. Terugkijkend is zij blij met de kans die zij kreeg om als jonge sopraan mee te doen
aan de KunstKlank uitvoering van het Requiem van Fauré: ‘Ik was 21 en kon geen noot lezen, maar ik
had wel een stem.’ Zij is niet de enige die na een start bij KunstKlank is doorgestroomd naar een vakopleiding. Mensen die bij KunstKlank hebben meegedaan, gaan met enige regelmaat door naar het conservatorium of de artistieke kant op. Ook Chantal van der Klugt is begonnen als koorlid bij KunstKlank
en vervolgens de opleiding tot muziektheaterdocent aan het conservatorium gaan doen. Daarna is zij
de theaterschool OnStage Noordwijk begonnen.
Rens Tienstra

Inge Jongerman

‘Noortje Herlaar speelde en zong een van de hoofdrollen in Onderstroom. Zij is nu een rising star die
te zien is in diverse Nederlandse televisieseries, films, toneelstukken en musicals. Justus van Dillen
deed als amateur mee in Dido & Aneas en Onderstroom, en speelde later als professional een van
de hoofdrollen in Vloed. Ook Hanneke Last speelde net als Noortje en Justus in Onderstroom. Zij
studeerde aan de toneelschool en de kleinkunstacademie en was te zien in de musical Hij gelooft in
mij. Dat zijn dus alle drie mensen die door gegaan zijn in het vak. Ik denk dat het een verdienste is
van Herma om te zien waar talent zit en dat aan te spreken.’

2003 – Onderstroom

2001 – Dido & Aeneas

Rijzende sterren
KunstKlank biedt niet alleen amateurs een kans op een eerste optreden in een professionele voorstelling. Ook talent dat aan het begin van een professionele loopbaan staat, krijgt een plek in producties.
Een aantal van de solisten die vers van het conservatorium bij KunstKlank een eerste grote rol vervulden, is later doorgebroken naar een (inter)nationale carrière. Mezzosopraan Marjolein Niels en bariton
Henk Neven vertolkten Dido en Aeneas in de door KunstKlank uitgevoerde opera Gestrand Verlangen.
Inmiddels zingt Niels regelmatig in het Concertgebouw en is Neven een veelgevraagd operazanger in
binnen- en buitenland. Actrice en zangeres Noortje Herlaar begon haar carrière op haar achttiende
met een hoofdrol in Onderstroom. Passchier:
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De jonge Noordwijkse componist en dirigent Rens Tienstra (1988) kreeg tijdens en vlak na zijn studie
aan het Conservatorium van Amsterdam de gelegenheid om bij KunstKlank eigen werken te componeren en uit te voeren. In 2014 werd hij door Van Piekeren gevraagd om speciaal voor het herdenkingsconcert Stil een stuk te schrijven. Dat werd Still, een moderne bijdrage met vooral elektronica.
Tienstra over zijn samenwerking met KunstKlank:
‘De uitvoeringen van KunstKlank sloten naadloos aan bij het doel dat een componist en musicus
voor ogen heeft: op een andere manier naar dingen (laten) kijken en luisteren. KunstKlank heeft
mij als studerend en pas afgestudeerd componist de mogelijkheid geboden om eigen werk uit te
voeren. Voor mij is dat een bijzonder waardevolle uiting van vertrouwen geweest.’

‘ STI L – STI LSTA A N
H ER D ENK EN
B ELEV EN’ –
CO M PI L ATI E
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Bewaken van de balans
KunstKlank slaat met de inzet van beginnend talent in professioneel opgezette producties bewust
nieuwe wegen in. Daarbij is het wel zoeken naar een goede balans om een professionele kwaliteit te
kunnen waarborgen. Concertmeester Inge Jongerman:
‘Herma is altijd erg voor het stimuleren van talent en het werken met jeugd. Als je dat wilt
combineren met een professionele voorstelling, moet je op zoek naar een goede formule. Bij
het mixen van amateurs en professionals, of van mensen met veel en weinig ervaring, is er
soms niveauverschil. De opzet met een orkest van beroepsmusici en een koor van amateurs is dan
een goede combinatie.’
Ook Van Piekeren pleit ervoor dat bepaalde posities door professionele krachten worden ingevuld.
Ingegeven door de ambitie om de kwaliteit van voorstellingen steeds te verhogen, heeft KunstKlank de
afgelopen vijftien jaar een proces van professionalisering doorgemaakt. Steeds meer taken zijn overgenomen door professionele krachten. Van Piekeren:
‘Je wilt altijd een hoger niveau, en daarom ook meer professionals. Zo vragen we bij de
muziektheaterprogramma’s die we helemaal zelf maken wel een professionele componist
voor het schrijven van de muziek. We kiezen ook voor goede acteurs. Je wilt niet dat het een
amateurvoorstelling wordt. Dat is ook prima, maar die zijn er al zoveel.’

2002 – Vanuit het duister naar het licht. Requiem van Rutter

Marjolein Niels

Van passie naar vernieuwing
STIL – STILSTA A N
H E RDE N KE N
BE LEVE N –
CO MPIL ATIE
2014

Passie voor het vak is een belangrijke voorwaarde om mee te kunnen doen aan KunstKlank. Niet alleen
amateurs doen auditie, ook professionals moeten laten zien dat zij passen bij de verbindende werkwijze van KunstKlank. Het gaat erom dat zij gemotiveerd zijn om samen een vernieuwende voorstelling te
maken. Van Piekeren:
‘Bij KunstKlank zoeken we altijd de verbinding tussen amateurs en professionals. Voor beiden moet
passie voor het vak en de wil om samen te werken bovenaan staan. Daarom moet je ook goed kijken
welke professionals je aantrekt. Als een solist alleen zijn pak aantrekt, gaat zingen en weer vertrekt,
dan is het niet iemand die echt bij KunstKlank past, hoe goed ‘ie ook is. Zo moet er op muzikaal
gebied sprake zijn van een interactie tussen dirigent, solisten, orkest en koor.’
Ook in voorbereiding op de repetities stimuleert Van Piekeren de verschillende partijen om zich met
elkaar te verbinden.
‘Ik stuur aan de orkest- en koorleden die hier professioneel komen altijd een inspiratiebrief. Daarin
vermeld ik de achtergrondinformatie van het stuk, zodat ze op de hoogte zijn van het grotere
geheel. Ik geef ook aan dat ik het belangrijk vind dat ze zich mengen met de andere deelnemers om
samen tot een uniek evenement te komen.’
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Heeft de samenwerking met amateurs omgekeerd ook betekenis voor mensen die het vak professioneel beoefenen? ‘Voor de professional kan het inspirerend zijn om met jonge, bevlogen amateurs te
werken, omdat het hen herinnert aan hun eigen motivatie om destijds voor het vak te kiezen’, zo verklaart Van Piekeren. Ook Martine Zeeman ziet als regisseur de voordelen van deze uitwisseling. ‘Wat de
amateur aan drive en enthousiasme meebrengt, daar wordt de professional weleens stil van.’
Marjolein Niels vervulde als klassiek geschoold solist een belangrijke rol bij een aantal KunstKlank
producties. Zij beschouwt de inbreng van amateurs als een waardevolle impuls voor de vernieuwing die
zo eigen is aan KunstKlank. Professionals zijn juist eerder geneigd om vast te houden aan het bekende,
zo is haar ervaring.
‘De samenwerking met amateurs vind ik heel waardevol, want zij gaan sneller mee met nieuwe,
grensverleggende ideeën. Het helpt als iemand dat in hen wakker maakt en dat doet Herma
natuurlijk als geen ander. Beroepsmusici, zeker de klassiek geschoolden zoals wij, houden eerder
vast aan tradities. Die neiging wordt bij KunstKlank helemaal overhoop gehaald, juist door de
samenwerking met amateurs en jongeren.’
De combinatie van de frisse inbreng van beginnend talent met het ervaren vakmanschap van de
artiest, dient naast het meer sociale doel van wederzijdse inspiratie dus ook een artistiek doel: het
bevorderen van een vernieuwende en grensverleggende voorstelling.

Gastvrijheid in Noordwijk
Een gastvrij onthaal en het bieden van persoonlijke aandacht helpen verder om mensen van verschillende disciplines en achtergronden met elkaar te verbinden. Voor professionele krachten is deze bijzondere sfeer bij KunstKlank een van de redenen waarom zij graag naar Noordwijk afreizen. Jongerman
is als concertmeester en organisator van de grotere orkesten bij vrijwel alle KunstKlank projecten een
belangrijke spil. Door de jaren heen is volgens haar een ‘familiegevoel’ ontstaan, dat bij andere optredens waar zij als musicus aantreedt niet vanzelfsprekend is.
‘Het sociale aspect is belangrijk bij KunstKlank. Bij andere clubs heb ik vaak genoeg optredens
waarbij ik word gebeld, “kun je dan en dan”, en dan kom je en ga je weer – zo is het hier niet. Zowel
voor Herma als voor mij is het belangrijk om te spelen met mensen waar je een band mee hebt.
Orkestleden Thirza van Driel en Bas Egberts doen bijvoorbeeld vanaf het begin mee. Bij KunstKlank
is er daardoor een soort familiegevoel. Je wordt goed verzorgd en iedereen van het orkest en het
koor kent elkaar. Ook het samen logeren schept een band.’
Volgens Van Piekeren is samen voorstellingen maken alleen mogelijk als die persoonlijke aanpak ook in
de toekomst bewaard blijft.
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Gezamelijk eten tijdens maakweek Carmen

‘Bij ons staat gastvrijheid bovenaan. Er zijn vrijwilligers die de mensen opvangen en er wordt voor
eten en drinken gezorgd. Ook overnachten is mogelijk. Dat zorgt ervoor dat de mensen die wij
uitnodigen het leuk vinden om in Noordwijk te komen spelen. Ze weten: als we daar gaan spelen,
gebeurt er iets bijzonders. Dan willen mensen het ook nog wel voor wat minder budget doen. Die
persoonlijke aandacht is het allerbelangrijkst. Als producties te groot worden en je kunt dat niet
meer bieden, dan moeten we ons achter de oren gaan krabben en ons afvragen of dat nog wel bij
KunstKlank past. Want de basis blijft: het samen maken.’
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Olga Passchier

ROL BIJ KUNSTKLANK

Vast koorlid en regieassistent

bij Moby Dick
IN HET DAGELIJKS LEVEN

‘Bij KunstKlank ga je als amateur met professionele
mensen aan de slag. Dat vind ik nog steeds het
bijzondere aan KunstKlank, dat die twee werelden
samenkomen. Het gaat dus niet alleen om de vermenging van kunst en muziek, maar vooral ook
om de mogelijkheid die je als amateur krijgt om te
leren van gevestigde acteurs die al in het vak zitten.
Om met hen op één podium te staan, werkt enorm
motiverend.’
Van jonge sopraan tot regieassistent
‘Ik heb Herma en Martine leren kennen bij het
Louis Bouwmeester amateurtoneel. Ik besloot om
bij Herma op zangles te gaan en al snel werd ik
gevraagd om mee te zingen in het eerste KunstKlank project. Ik was net twintig jaar toen ik als jonge sopraan meedeed aan het Requiem van Fauré.
Ik had nog nooit bladmuziek in mijn handen gehad,
kon geen noot lezen en zong alles op gehoor, maar
ik genoot! Heleen Koele deed mee als solist en dat
was zo indrukwekkend. Het was het begin van een
lange reeks concerten en muziektheaterproducties
waaraan ik vol enthousiasme meedeed en nog
steeds doe.
Zes jaar later begon ik mijn studie Muziektheater
aan het Rotterdams Conservatorium Codarts en
in mijn derde jaar liep ik stage als regieassistent
bij Moby Dick. Zo heb ik ervaren hoe het is om als
maker aan de slag te zijn. Het werken achter de
schermen, het maken en organiseren, bleek naast
het zelf optreden een tweede grote liefde van mij.’
Tussen twee werelden
‘Als regieassistent was ik de rechterhand van Martine. Ik was verantwoordelijk voor het opstellen van
het draaiboek en noteerde iedere afspraak die op
het toneel werd gemaakt, zoals elke op- en afgang.
Ik heb veel geleerd, zowel als maker als performer,
omdat je beide werelden zo goed snapt. Ik vormde
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Muziektheatermaker en vocal coach

de vertaalslag tussen Martine en het koor. Martine
en Herma barsten van de ideeën, spelers en koorleden kunnen zich soms wat verloren voelen en
denken: wat moet dit worden? Vaak werd pas in de
maakweek voorafgaand aan de voorstellingen duidelijk wat er van het koor en de spelers gevraagd
werd, dan kwam alles samen. Door mijn ervaring
als regieassistent heb ik geleerd dat je nooit in het
creatieve brein van een regisseur kunt kijken. Die
is vaak al veel verder in het maakproces in zijn of
haar hoofd. Als speler of zanger moet je je durven
overgeven en erop vertrouwen dat het goed komt.
Dat is een uitdaging, zowel voor de spelers als voor
de regisseur en muzikaal leider.
Uiteindelijk werd ik zo enthousiast dat ik nu zelf
maak en regisseer. Ik verzorg de vocal coaching bij
de kerstconcerten van het Kleijnkoor en maak voor
hen ook muziektheatervoorstellingen op locatie.
Veel mensen die het vak zijn ingegaan, blijven meezingen bij de projecten van KunstKlank en dat geldt
ook voor mij. Bij KunstKlank kom ik steeds weer in
aanraking met onbekende muziek en instrumenten
(zoals de bandoneon in Misa Tango) en ook met
nieuw talent.’
Bijzondere herinnering: Misa Tango (2009)
‘Misa Tango was een waanzinnig project. We waren
dit keer met een groot koor van wel zeventig man,
dus dat heeft een enorme impact. De muziek van
Misa Tango is vol passie en staat zo ver van ons
nuchtere Hollanders af. Het heeft een enorme
bezieling in zich en moet ook met bezieling gezongen worden. Tijdens het proces er naar toe moest
die swing er bij de koorleden echt in komen. Een
Requiem van Fauré is klassieke muziek, daar kun je
je nog iets bij voorstellen. Maar een mis met een
swing erin vond ik iets bijzonders.’

‘IK VORMDE DE VERTAALSLAG TUSSEN
DE REGISSEUR EN HET KOOR’
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ACHTER DE
SCHERMEN bij amateurs en professionals

Olga Passchier blikt terug op het naar elkaar
toe groeien van twee werelden
‘Het mooie is dat de twee groepen van amateurs en professionals bij KunstKlank vermengen. In de eerste jaren moest dit nog groeien. Bij Dido & Aeneas was het best lastig om tot een echte samenwerking
te komen. De cast bestond uit een heel gemêleerd gezelschap met aan de ene kant klassiek geschoolde
zangers, aan de andere kant amateurkoorleden die niet zoveel ervaring hadden en daarnaast leerlingen van het Jeugdtheater Hofplein in Rotterdam die wel bakken aan ervaring hadden. Ik weet nog dat
Herma er op hamerde: “Het moet samen komen.” Maar dat was achter de schermen nog niet vanzelfsprekend, het leek of de twee werelden daarvoor te ver uit elkaar lagen. In de voorstellingen kwam het
uiteindelijk wel bij elkaar, dus het resultaat was geslaagd.
In de loop van de jaren zijn de twee groepen wel verder naar elkaar toe gegroeid. De professionals
gingen zich steeds meer mengen met de amateurs, waardoor het een hechte groep werd. Vanaf Moby
Dick in 2007 was er bijna geen verschil meer in de omgang, er heerste een echt wij-gevoel. Bij die productie kwamen alle werelden ultiem samen, misschien wel omdat we bij die voorstelling zo intiem in
de buik van een walvis zaten! Er was een groep ontstaan waarvan veel mensen al meerdere jaren met
elkaar hadden gewerkt. Als koorleden kenden wij een groot gedeelte van het orkest al jaren. Bekende
gezichten keerden terug en zo ontstond een band. “Oh, daar heb je Bas Egberts weer van het orkest, en
Thirza van Driel en Inge Jongerman.” De orkestleden vormden weer een verbinding naar de solisten met
wie zij nauw samenwerken. Dus zodra het orkest meer met het koor bezig was, merkte je ook dat de
solisten zich meer met ons gingen vermengen. De verschillende groepen komen dan niet alleen maar
samen in de voorstelling, maar ook al in de aanloop van het repetitieproces. Het resultaat is een mooiere voorstelling, waarin alle disciplines echt een eenheid vormen.’

2007 – Moby Dick

2005 – Carmen: repetitie orkest
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Marjolein Niels

Solist bij Gestrand verlangen –
Dido & Aeneas (2001), Misa Tango (2009) en het vijftienjarig
jubileumconcert (2014)
IN HET DAGELIJKS LEVEN Mezzosopraan en liedzangeres
ROL BIJ KUNSTKLANK

‘DIDO WAS EEN VAN MIJN MOOISTE ROLLEN’
‘Mijn eerste kennismaking was als toehoorder bij
het Requiem van Fauré, waarin mijn man Henk
Neven mee zong. Ik was meteen gegrepen door het
samengaan van kunsten door de prachtige schilderijen aan de muur. Zo ben ik iedere keer onder
de indruk van de creativiteit en inzet die kenmerkend zijn voor KunstKlank. Bij de producties denk
ik altijd: hoe is het toch mogelijk dat het allemaal
weer kan. Toen ik Dido deed in Gestrand Verlangen,
weet ik nog dat we voor het eerst op locatie gingen
repeteren. Daar in de duinpan was een prachtig
decor verrezen, alsof een hele gemeenschap bezig
was geweest. In zekere zin was dat ook zo! Ik kan
mij daarom vinden in het motto van KunstKlank: het
onmogelijke wordt mogelijk gemaakt.’

Bijzondere herinnering: Dido & Aeneas (2001)
‘In de tijd van Dido & Aeneas was ik net klaar met
het conservatorium en stond op het punt om naar
de Opera Akademie te gaan voor mijn masteropleiding. Dido was mijn eerste volledige operarol.
Het was bijzonder om met mijn eigen man en veel
vrienden samen te werken. Ik ben bevriend met
Inge Jongerman die het orkest regelde, waardoor
ik veel mensen kende. We hebben een heel mooie
productie gemaakt, waarvan mijn ouders nu nog
steeds zeggen dat het een van mijn mooiste rollen
is geweest. Omdat het buiten was, met prachtige
muziek en zo sfeervol in de natuur met die mooie
decors van kistjes. De kracht van de eenvoud denk
ik. Ik zou het graag nog een keer doen!’

Van chaos naar vernieuwing
‘De werkwijze bij KunstKlank producties heeft een
wat chaotisch karakter. Vanuit deze “chaos” ontstaat in de loop van het repetitieproces de vorm.
Het mooie van KunstKlank is dat er altijd vanuit
mogelijkheden wordt gedacht, niet vanuit beperkingen. Die zijn er wel degelijk natuurlijk, maar
dat is niet de basis van het creatieve proces. Als
solisten vragen we ons bij KunstKlank wel eens af:
“moet dat nou”. Dan verzinnen ze weer iets geks,
zoals het zingen van een opera in het Nederlands,
een schare kinderen die meedoet, of samenwerking met jazzmusici in een klassiek stuk. Uiteindelijk
doe je het en kom je er achter: “ja, dat moet dus”.
Want het is vernieuwend, anders haal je de ziel van
KunstKlank eruit.’
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‘KunstKlank gaat steeds weer
op een ander spoor verder’
Daniël Tavenier

DE KRACHT
VAN
KUNSTKLANK

Vlinderkunst, Ira van der Valk
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‘Iedereen die verbaasd stond bij het
onmogelijke van gisteren,
Ging geloven in de droom van morgen.
En helpen bij de werkelijkheid van vandaag’

EEN BETROKKEN BESTUUR

Dit motto siert het programmaboekje van Gestrand Verlangen –
Dido & Aeneas (2001), het eerste grote openluchttheaterproject van
KunstKlank. Sinds de oprichting in 1998 heeft de organisatie zich steeds
aan nieuwe uitdagingen gewaagd. De oorspronkelijke uitgangspunten –
om meerdere disciplines te verbinden, met een combinatie van amateurs
en professionals en in samenspel met de omgeving – zijn op zichzelf al
uitdagend en vernieuwend. Maar ook binnen deze bestaande richtlijnen
blijft KunstKlank zich ontwikkelen door telkens de eigen artistieke impulsen te volgen.
Zo worden in de muziektheaterproducties iedere keer nieuwe invalshoeken uitgeprobeerd op nieuwe, onverwachte plekken. Daarbij groeien
de producties, zowel in omvang als in aantal. Om deze groei in goede
banen te leiden, neemt de inzet van professionele krachten toe. Ondertussen worden concepten zoals Verborgen Klanken, Amuze op Zee en het
Nachtlichtfestival ontwikkeld en aan het bestaande programma toegevoegd. Zo worden gedurende vijftien jaar gebaande paden vermeden en
blijft het motto actueel dat bij KunstKlank het ‘onmogelijke van gisteren’
wordt waargemaakt. Als thema voor het afgelopen jubileumjaar koos de
artistieke leiding daarom voor het vergelijkbare credo: ‘KunstKlank maakt
dromen zichtbaar’.
Hoe is het KunstKlank gelukt om steeds nieuwe dromen te realiseren?
Hoe slaagt zij erin om daarbij een groeiend publiek te trekken en te
boeien en zo een bijdrage te leveren aan het Noordwijkse culturele leven?
We blikken terug op de succesfactoren achter vijftien jaar KunstKlank.
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Het bestuur, vlnr: Koos Samsom, Berend Bosch, Hugo van den Berg, Koene Vegter, Anita de Roos, Martha Baalbergen, Ron Korbee,
Herma van Piekeren, Hans van der Hoeven

Zodra het plan van Herma van Piekeren en Daniël Tavenier rond een gezamenlijke uitvoering van het
Requiem van Fauré vaste vormen aanneemt, wordt de stichting KunstKlank opgericht. Om de artistieke
aspiraties van de musicus en de kunstenaar te realiseren in een groter project, is een betrokken bestuur
nodig dat kan ondersteunen bij het regelen van de organisatorische en financiële zaken. Van Piekeren:
‘Kunstenaars en musici willen mooie dingen maken, maar het is eng om te zien dat met zulke
projecten heel veel geld is gemoeid. Daar heb je een vorm voor nodig. Zo is de stichting ontstaan,
met een bestuur van mensen die meedenken, het idee ondersteunen en ook gezorgd hebben dat
KunstKlank kon groeien. Vanaf het begin hebben we de organisatie met goede amateurs bezet. Veel
van de eerste mensen die betrokken raakten, waren mensen aan wie ik zangles gaf en via via is het
verder gaan rollen.’
Ook Tavenier onderstreept het belang van organisatorische ondersteuning om grootse artistieke
plannen te kunnen waarmaken.
‘Van een artiest die allerlei grote ideeën heeft, kun je niet verwachten dat die alle andere dingen
ook goed doet. KunstKlank heeft dat heel goed opgepakt door meer mensen bij de ondersteuning
te betrekken en zaken als de organisatie en sponsoring uit te besteden.’
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Koene Vegter is eind 1999 een van de mensen die wordt gevraagd om als ‘algemeen bestuurder’ het
bestuur te versterken, dat tot dan toe hoofdzakelijk bestaat uit mensen uit de artistieke hoek.

DRANG OM TE VERNIEUWEN

‘KunstKlank was opgericht door een aantal kunstenaars, met Herma van Piekeren als eerste
voorzitter. De eerste voorstelling was heel succesvol, het was een club met veel artistieke impulsen.
Op financieel gebied was er echter minder orde. Ze wilden daarom toe naar een nieuw bestuur dat
voor de helft uit artistieke mensen en voor de andere helft uit meer algemene bestuurders zou
bestaan. Op dat laatste vlak werd ik dus aangetrokken.’
Het bestuur versterkt de organisatie rond de projecten door middel van projectplannen schrijven,
subsidies aanvragen, sponsors werven en het organiseren van PR. Mede dankzij deze hulp kan KunstKlank verder groeien. Voorstellingen raken uitverkocht, wat aanleiding geeft om het aantal avonden en
beschikbare plaatsen bij volgende producties uit te breiden. Martha Baalbergen, eveneens algemeen
bestuurslid, heeft dit groeiproces vanaf het begin meegemaakt en ondersteund.
‘In de afgelopen vijftien jaar heb ik KunstKlank steeds groter en groter zien groeien. Voorstellingen
raakten uitverkocht en dan vroegen we ons af: moeten we de volgende keer een podium voor
honderd, tweehonderd of vierhonderd toeschouwers maken? De uitgangspunten bleven hetzelfde,
maar de lat kwam wel steeds hoger te liggen.’
Een groeiend budget maakt ook een toename van het aantal projecten per jaar mogelijk. Oud-voorzitter Vegter constateert een sterke stijging van het aantal producties tijdens de verschillende lustrumperiodes. De eerste lustrumperiode (1999-2004) telde een vijftal producties, tijdens de tweede
lustrumperiode (2005-2009) waren dat er al tien. In de derde periode (2010-2014) zijn er zelfs vijftien
producties gerealiseerd.
Om in te spelen op deze uitbreidingen komen er meer professionele krachten op de werkvloer tijdens
de producties. Een locatiemanager en een projectmanager worden aangetrokken om te zorgen voor
een goede coördinatie van de groeiende groep deelnemers. ‘Je wilt professioneel zijn, zowel op artistiek als organisatorisch vlak’, licht Van Piekeren deze ontwikkeling toe. Aan de basis van deze groei op
organisatorisch gebied ligt echter een artistieke grondslag. Leidend is altijd het streven naar kwaliteit
en vernieuwing, zodat de makers zowel zichzelf als het publiek blijven verrassen.
2009 – Valle Tango

In een profielschets van de stichting uit 2004 staat:
‘Het streven van KunstKlank is om elk jaar weer met een vernieuwend project te komen. Niet door
het herhalen van een succesformule, maar door binnen de mogelijkheden van onze omgeving te
zoeken naar nieuwe invalshoeken en locaties.’
Het streven blijft om telkens nieuwe werelden bij elkaar te brengen: nieuwe verhalen met andere
artiesten op onbekende locaties. Daardoor blijft ieder project nieuw en spannend, ook naarmate
KunstKlank langer bestaat en de makers meer ervaring hebben. Een voorbeeld is Valle Tango. Voor
deze voorstelling, ter ere van het tienjarig jubileum in 2009, wordt als locatie voor het eerst een oud
en verlaten hotel uitgekozen. Speciaal voor het project komen dansers en muzikanten over uit Buenos
Aires, waardoor een vermenging ontstaat tussen Nederlandse en Zuid-Amerikaanse tangomuzikanten.
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Martine Zeeman over het ontstaan van deze bijzondere samenwerking:
‘Valle Tango heb ik gemaakt en geregisseerd in het oude hotel Duin en Dal. Voor dat project heb
ik mijn eigen reisavonturen door Zuid-Amerika teruggebracht tot een voorstelling. Na thuiskomst
kwam ik in de Amsterdamse tangoscene een meisje tegen dat zo bloedmooi danste, dat ik dacht: die
moet in Valle Tango. Hoewel zij de volgende dag terug vloog naar Buenos Aires, heb ik gevraagd of
ze toch mee wilde doen. Het jaar erna is ze inderdaad voor een paar maanden terug gekomen voor
de voorstelling.’

‘Na een aantal grote projecten kwam het idee om kleine projecten te doen bij mensen in de
tuin. De gedachte was: “We moeten weer de intimiteit zoeken”. Zo ontstond in 2006 Verborgen
Klanken. KunstKlank gaat steeds weer op een ander spoor verder. We blijven niet op ons eigen
succes voortborduren, maar gaan op een gegeven moment ook het tegenovergestelde doen om
verrassend te blijven. Dat verraadt een creatieve geest. Als kunstenaar wil je niet blijven hangen in
iets, je blijft nieuwsgierig. Je zoekt een nieuwe uitdaging, waarbij je het oude niet weggooit, maar
verschuift.’
Het motto uit de begintijd van KunstKlank is nog altijd een leidraad, waardoor KunstKlank niet vervalt in
het herhalen van een succesformule, concludeert Tavenier. ‘Het adagium van Herma blijft: kunst moet
je raken.’

VERTROUWEN IN HET CONCEPT
Een ander uitgangspunt vanaf het begin is om trouw te blijven aan het artistieke concept. Zowel Van
Piekeren als Zeeman houden als artistiek leider en regisseur zoveel mogelijk vast aan hun visie achter
de projecten die zij gestalte geven. Koorzanger en regieassistent Olga Passchier signaleert dat daar wel
de nodige moed voor nodig is. Bij het uitvoeren van oorspronkelijke ideeën achter gewaagde KunstKlank producties komt de artistieke leiding wel eens weerstand tegen.

2013 – Avondland

2009 – Valle Tango: tangoworkshop uit nevenprogramma

Ook in andere voorstellingen wordt geëxperimenteerd met het samengaan van verschillende muziekstijlen. Avondland, het zelf ontwikkelde stuk over de roaring twenties en het kubisme, is in 2013 een
spannende mix van toneel, opera en jazzmuzikanten. In Carmen, Dama de Noche (2005) vindt al eerder
een unieke samenwerking plaats tussen verschillende muziekstijlen, ditmaal klassieke muziek en
flamenco. Concertmeester Inge Jongerman is verantwoordelijk voor het organiseren van deze Spaanse
inbreng.

‘KunstKlank blijft vernieuwen. Het herdenkingsconcert Stil vind ik daar een voorbeeld van: klassieke
muziek, maar dan alle stoelen de kerk uit en zitzakken erin. Ik weet wat een gevecht dat van tevoren
is, je stuit vaak op weerstand. Er zijn altijd mensen die zeggen: “Dat kan niet.” Als zangeres in het
koor hoor ik dan reacties als: “Mijn oma van negentig komt vanavond en die kan niet in een zitzak”.
2014 – Stil

‘Bij Carmen heb ik naast het klassieke orkest ook de flamenco musici en danseres geregeld,
aangezien ik in mijn vrije tijd graag flamenco dans. Als klassiek getrainde muzikant was het heel
lastig om dichter bij die muziek te komen. Flamenco werkt zo vanuit eigen wetten en ook vanuit
improvisatie, terwijl wij gewend zijn om bladmuziek voor onze neus te krijgen. Uiteindelijk kwamen
deze stijlen toch best dicht bij elkaar. Klassiek en flamenco wisselden elkaar af, maar vormden een
eenheid in de voorstelling. De scène waarin ik als violist naar het flamenco ensemble toe mocht
lopen, is voor mij een onvergetelijk moment.’
Ook het ontwikkelen van nieuwe concepten past bij de drive van KunstKlank om te blijven vernieuwen.
Volgens Tavenier is dat kenmerkend voor een creatieve geest.
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Het moge duidelijk zijn dat deze aanpak het nodige vertrouwen vraagt van de deelnemers, en ook van
het bestuur dat aan de zijlijn meekijkt. Zeeman over de generale repetities:
‘De KunstKlank generales zijn beroemd. Het hele bestuur komt dan kijken. Achteraf proberen ze
hun schrik niet te laten merken, maar ze kunnen bijna niet anders dan reageren als bij een enorme
schok. “Ik kon het niet verstaan”. “Ik kon het niet zien”. “Ik snapte het helemaal niet”. Er heerst dus
grote verslagenheid: “Komt dit wel goed, morgen is de première.” Herma en ik weten dan dat het
goed komt, maar ga het maar uitleggen. Wij kunnen de potentie van de voorstelling zien en weten
hoeveel werk we nog moeten doen de komende dag en nacht.’

VERBINDING IN NOORDWIJK
2013 – Avondland. Herma en Martine: ‘Het is weer gelukt!’

Dan denk ik: ga er maar aan staan. Terwijl uiteindelijk iedereen zegt: “Wat was het prachtig”. Ik vind
het knap dat Herma op de weg er naar toe voet bij stuk houdt, haar creatieve uitspattingen durft te
volgen. Daar leer ik als maker ook nog steeds van.’
Bij de uitvoering waren ook stoelen aanwezig voor de oudere bezoekers, maar het beleven van het
concert vanuit zitzakken bleef het uitgangspunt. Hoe lukt het om trouw te durven blijven aan het eigen
creatieve plan? Zeeman over wat haar als maker helpt om voor het hoogste doel te gaan:
‘Als ik iets in mijn kop heb, dan is dat er niet zo maar uit. Ook het stuk natuur bij een productie
moet bijvoorbeeld kloppen. Dus ik ga niet voor landje B als ik A heb gezien en geproefd. Dan zijn er
bekende bezwaren: “nee, dat kan niet”. Maar het kan wel! Als het echt niet kan, kan het ook echt
niet. Maar je moet wel die ladder op, en die ga ik op tot het hoogste, ik strijd voor het beste. Omdat
ik het beeld van de voorstelling voor me zie.’
Eiric Went en Susan Smit

Door de beelden voor zich te zien en er in te geloven, lukt het ook Van Piekeren om projecten waar te
maken die van tevoren onhaalbaar lijken (‘het onmogelijke van gisteren’). Daarbij is het van belang om
andere mensen te enthousiasmeren (‘iedereen die ging geloven in de droom van morgen’) en mee te
krijgen aan boord (‘en helpen bij de werkelijkheid van vandaag’). Deze drie elementen komen terug in
de intensieve ‘maakweek’ die aan het realiseren van de muziektheatervoorstellingen vooraf gaat.
Zeeman licht toe waarom het lukt om in deze relatief korte tijd toch tot een voorstelling te komen:
‘Als we uiteindelijk op de speelplek komen, hebben we een week waarin we dag en nacht met alle
medewerkers in touw zijn om alles bij elkaar te brengen. Ik noem het ons eigen niemandsland.
Met alle musici, acteurs, zangers, kunstenaars en de techniek kijken we wat werkt. Dat is een
megaproces en eigenlijk kan het niet. In het theater bereid ik een voorstelling voor door twee
maanden dagelijks te repeteren. Toch kan het, omdat je er in gelooft. En doordat je allemaal mensen
treft die er ook in geloven.’
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Martha Baalbergen

Hoe slaagt KunstKlank erin om de juiste mensen aan te trekken die deze bevlogen projecten mede
willen dragen? Gevraagd naar de achtergrond van het succes van KunstKlank, noemen betrokkenen
op de eerste plaats het samenbindend vermogen van Van Piekeren als inspirator en artistiek leider.
Zij bezit een talent om de juiste mensen te vragen en ook te enthousiasmeren. Tavenier merkt op:
‘Herma kan heel goed verbindend werken. Zij ziet mogelijkheden: die kan dit en die kan dat. Daarbij
kan ze mensen enthousiast maken. Bij KunstKlank kom je in een warm bad. Mensen gaan er voor
en worden boven hun eigen kunnen uitgetild. Ze zetten met elkaar een project neer dat niet alleen
maar een concertje of expositie is, maar een totaalgebeuren.’
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Ook Baalbergen, jarenlang bestuurslid van KunstKlank, roemt het vermogen van Van Piekeren om zowel
professionals als amateurs aan zich te binden. Dat zoveel Noordwijkse amateurs betrokken raken, heeft
tevens een stimulerend effect op het bezoek van de voorstellingen, signaleert zij. ‘Iedereen neemt
vrienden en familie mee. Als je een koor hebt van vijftig mensen, heb je al gauw honderd kaarten
verkocht.’
Ook de keuze voor producties met een link naar de Noordwijkse geschiedenis heeft bijgedragen aan
het succes in Noordwijk. Baalbergen:
‘Het feit dat producties als Moby Dick en Vloed zo Noordwijks zijn, heeft er ook voor gezorgd dat we
echt geland zijn in Noordwijk. Iedere Noordwijker weet wel wat KunstKlank is.’

TOT SLOT: DROMEN VOOR DE TOEKOMST

KunstKlank is er op deze manier in geslaagd om een lokaal en regionaal publiek aan zich te binden. Ook
vanuit de gemeente volgt steeds meer betrokkenheid en waardering, met name voor voorstellingen die
verweven zijn met de lokale geschiedenis, zoals Vloed. Deze productie is gebaseerd op het gelijknamige
boek van Susan Smit. Dat verhaalt over de geschiedenis van Noordwijk en dan vooral de ontwikkeling
van Noordwijk aan Zee van vissersdorp tot badplaats. Oud-voorzitter Vegter kijkt terug op de ontvangst
van deze KunstKlank productie bij de gemeente:
‘Wij nodigen de gemeente en de ambtelijke staf altijd uit voor onze voorstellingen. In 2011 hadden
wij op basis van het boek Vloed een gedramatiseerde muziektheater versie gemaakt, die ook nog
verweven was met de in Noordwijk geboren schrijfster Henriëtte Roland Holst. Daarvoor was een
heel groot theater op het strand gebouwd waar tien avonden lang steeds zo’n 350 tot 400 mensen
kwamen. Daar waren ook een heleboel mensen bij die niet zozeer met theater opgegroeid waren,
maar die het mooi vonden om eens iets beeldends te zien van de geschiedenis van Noordwijk. Daar
was de gemeente, in de persoon van burgemeester en wethouders, heel tevreden over.’
Van Piekeren herinnert zich dat politieke steun voor KunstKlank in de beginjaren nog niet vanzelfsprekend was. Regelmatig ging zij met andere bestuursleden naar raadsvergaderingen om in te spreken. Zij
trof dan soms een wat ongeïnteresseerd gehoor van raadsleden die ondertussen bezig waren met de
voorbereiding van het volgende onderwerp. Toch heeft zij vooral ervaren dat KunstKlank altijd is ondersteund vanuit de politiek, zeker in de loop van de jaren.
‘Toen we begonnen was hier nog niet zo veel, en wat we deden met KunstKlank was betrekkelijk
nieuw. Er zijn altijd mensen bij de gemeente die oog en oor hebben voor cultuur, en het ook
belangrijk vinden dat dit in het eigen dorp ontwikkeld wordt. Zo heeft de wethouder van Cultuur
in die begintijd, Ton van Rijnberk, veel voor ons betekend door echt zijn nek uit te steken. De
toenmalige burgemeester Harry Groen vond het ook heel belangrijk en kwam altijd naar de
voorstellingen.’
Zij concludeert: ‘Tegenwoordig is KunstKlank een begrip in Noordwijk. Al moet je toch iedere keer waarmaken waar KunstKlank voor staat: toegankelijkheid voor een breed publiek, maar wel op een hoog
niveau.’

2014 – Sea Pictures door Lotte Bovi, Marieke van der Lippe, Rens Tienstra

KunstKlank heeft in de afgelopen vijftien jaar weten uit te groeien tot een gevestigde naam. De voorstellingen worden beloond met de waardering van een groeiend publiek en de toekenning van een
meerjarige subsidie vanuit de politiek. Van Piekeren: ‘Het krijgen van een structurele subsidie, was voor
mij wel een bevestiging dat we goed bezig zijn.’ Binnen die opgebouwde reputatie en kaders wil ze wel
de vrijheid behouden om te kunnen blijven ontwikkelen en vernieuwen.
‘We dienen nu ook meerjarenbegrotingen in, waarbij je getallen vastlegt waar je aan moet voldoen:
zoveel concerten in het voorjaar, zoveel voorstellingen in de zomer en het najaar… Daar krijg ik het
benauwd van. Ik wil niet dat die cijfers beperkend zijn, doordat je nu moet bedenken wat je over vijf
jaar gaat doen. Binnen de structuur van een beleidsplan moet je als kunstenaar de vrijheid houden
om iets te kunnen ontwikkelen dat nieuw is.’
Deze wens is vertaald in het beleidsplan van KunstKlank voor 2015 tot 2018. Het accent ligt de komende periode op vernieuwing en een bredere variatie aan voorstellingen. Het tweesporenbeleid dat vanaf
de oprichting kenmerkend is voor de programmering, zal meer worden losgelaten. Herdenkingsconcerten en Verborgen Klanken worden dus niet meer automatisch afgewisseld met grote muziek
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theaterproducties. De ontwikkeling van de afgelopen jaren om steeds groter te groeien, past eigenlijk
niet zo bij de waarden die voor KunstKlank belangrijk zijn. Denk aan de aandacht voor verbinding met
de omgeving en elkaar. Deze kracht van KunstKlank komt juist in kleinschalige projecten goed tot zijn
recht. Baalbergen bevestigt dat KunstKlank nieuwe wegen wil inslaan.
‘We gaan niet nog eens vijftien jaar hetzelfde doen. Nu KunstKlank aan alle kanten gegroeid is, rijst
de vraag: tot hoe ver? Haast ongemerkt groeien we steeds groter, maar we willen daar ook een rem
op. Het kleinschalige blijft altijd belangrijk, dat is onze kracht. Grote festivals zijn ook leuk, maar die
zijn er al in overvloed.’
Ze geeft aan dat een bewuste keuze voor kleinere projecten niet altijd vanzelfsprekend is binnen een
club waar men graag groots denkt.
‘We neigen er naar om projecten wat kleiner te maken, maar dat blijkt moeilijk beheersbaar. Elk
klein project groeit bij KunstKlank door de artistieke ambities toch weer uit tot een groot project.
Zo was Sea Pictures bij Verborgen Klanken afgelopen zomer een prachtige voorstelling op de vijver
in het Leeuwenhorstbos. De technische voorbereidingen namen dagen in beslag en op locatie
ontstond de voorstelling; het leek wel een zomerproject. Het resultaat was wel prachtig!’
De grote muziektheaterproducties oogsten bovendien veel waardering en respect, vanwege de eigen
creativiteit die er aan ten grondslag ligt. Tavenier merkt bijvoorbeeld op: ‘Bij een project op het strand
als Onderstroom is alles zelf gemaakt – een eigen verhaal, een eigen script, een eigen decor… Alles
komt uit eigen koker, dat is creëren.’ Vegter spreekt om dezelfde reden de wens uit dat KunstKlank het
creëren van eigen muziektheatervoorstellingen niet helemaal los laat. Deze producties zijn een spannende onderneming, waarbij KunstKlank hoge eisen stelt aan de eigen creativiteit. Valle Tango is zo’n
voorbeeld. ‘Dat verhaal is uit eigen ervaringen ontstaan en de gedanste tango op het dak van het hotel
vormt een onvergetelijk slot.’
De wens naar kleinere, intieme voorstellingen kan natuurlijk prima samengaan met de intentie om de
eigen creativiteit uit te dagen. De komende periode legt KunstKlank juist de nadruk op de ontwikkeling
van eigen producties, zo onthult het beleidsplan. Het verlangen waaruit KunstKlank ontstaan is, de
uitwisseling van verschillende kunstdisciplines in gezamenlijke projecten, blijft daarbij steeds de grondslag. Van Piekeren besluit:
‘Mijn droom is dat we altijd het uitgangspunt, verbreding van kunstvormen, kunnen blijven volgen.
Dat we op zo’n manier groeien en ontwikkelen, dat het verlangen om iets moois te willen maken de
basis blijft. Daarom ga ik alleen door met KunstKlank zolang ik inspiratie heb. Gelukkig heb ik nog
voldoende ideeën om jaren vooruit te kunnen.’
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ACHTER DE
SCHERMEN bij de financiën

Koene Vegter blikt terug op het verwerven
van de benodigde inkomsten
‘Elk jaar is het spannend om te kijken of we de financiën voldoende voor elkaar kunnen krijgen. Ons
jaarbudget is gegroeid van een ton in guldens in het begin, naar tussen de een en anderhalve ton in
euro’s nu. We moeten telkens weer voldoende inkomsten zien te realiseren voor wat we willen opzetten. Dat begint met het formuleren van de doelstellingen voor het komende jaar: welke projecten willen
we realiseren. De voorzitter schrijft een projectplan waarin staat wat we precies gaan doen. Vervolgens
gaat de voorzitter samen met de penningmeester en de artistiek leider met het projectplan de boer op
om subsidies aan te vragen.’
Op bezoek bij de gemeente
‘In de loop van de tijd hebben we de nodige contacten opgebouwd bij de subsidiefondsen en de
gemeente. Er zijn nu net weer gemeenteraadsverkiezingen geweest – dan is er een nieuwe raad, maar
er is ook een nieuwe Wethouder van Cultuur. Daar maken we dan vrij snel een afspraak mee om toe te
lichten wat we willen gaan doen. In het begin moesten wij ons nog bewijzen en kregen we met enige
moeite een projectsubsidie. Later kregen we een subsidie voor een heel jaar, dus voor meerdere producties. Tegenwoordig krijgen wij een meerjarige subsidie. Wij waren de eerste culturele club die erin
slaagde dat voor vier jaar gerealiseerd te krijgen. Hieruit blijkt dat KunstKlank in het begin een nieuw
fenomeen was dat zich nog moest settelen en bekendheid krijgen, terwijl het nu een instituut is waar
de gemeente waardering voor heeft omdat het bijdraagt aan het culturele leven in Noordwijk.’
Sponsoring en kaartverkoop
‘Een bedrag aan gemeentesubsidie van rond de € 30.000 op jaarbasis is voor ons natuurlijk een heel
mooi startkapitaal. Vervolgens moet je een voorstelling uit de grond zien te stampen en zorgen dat je
voldoende publiciteit genereert, zodat je ook genoeg bezoekers krijgt. Want naast de gemeente en
fondsen die subsidiëren, halen we ongeveer een derde uit de toegangsprijzen. Tot slot komt nog een
derde uit sponsoring. Tegen het eind van de rit moeten de opbrengsten opwegen tegen de investeringen. Dat is iets wat de penningmeester volgt in nauw overleg met de voorzitter en de artistiek leider.
Hebben we het idee dat de inkomsten lopen zoals verwacht, dan kunnen we ook de uitgaven doen
zoals gepland. Het uiteindelijke doel is dat we erin slagen om een productie neer te zetten die artistiek
verantwoord is en voldoende waardering krijgt bij het publiek.’
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Koene Vegter

Bestuurslid (vanaf 1999) en
voorzitter (2002 - augustus 2014)
IN HET DAGELIJKS LEVEN Klinisch psycholoog / zorgmanager
en operaliefhebber
ROL BIJ KUNSTKLANK

‘Vanaf mijn studententijd in Amsterdam ging ik veel
naar musea zoals het Stedelijk Museum en naar
concerten – eerst jazz, daarna pop en later veel
klassiek. Toen mijn kinderen wat groter waren, gingen wij weer vaker vanuit Noordwijk naar Amsterdam voor theater en muziek. Het was nieuw om
ook in Noordwijk culturele activiteiten te bezoeken.
Ik was bij de allereerste voorstelling van KunstKlank
in mei 1999, het Requiem van Fauré in de Oude
Jeroenskerk in Noordwijk Binnen. Tegelijkertijd was
daar een expositie van het werk van kunstenaars
uit Noordwijk en omgeving. Normaal bezoek ik een
concert en ga ik weer naar huis. Ik vond het bijzonder om na afloop van de voorstelling rond te lopen
en de schilderijen te bekijken. De voorstelling duurde ongeveer een uur, maar ik kan me herinneren
dat ik ook zeker een uur heb rondgelopen, waarbij
ik allerlei bekenden tegenkwam.’
Een rommelig begin
‘In de loop van dat jaar werd ik in Boekhandel Van
der Meer benaderd door Martha Baalbergen, die
de publiciteit coördineerde voor KunstKlank. Zij
wist dat ik van opera hield en vroeg of ik belangstelling had om bestuurslid te worden. Ik werkte
toen nog, maar kon met vervroegd pensioen. Het
sprak mij aan om bestuurlijk betrokken te raken
bij een Noordwijkse club, met name op artistiek
gebied. Ik was daar dus gelijk toe bereid, in ieder
geval om eens een vergadering bij te wonen. Die
eerste vergadering had voor mij een nogal rommelig maar ook intrigerend verloop, waarbij de ideeën
over de toekomst van KunstKlank alle kanten opgingen. Ik ben toen in eerste instantie vicevoorzitter
geworden. Daarna ben ik achtereenvolgens waarnemend penningmeester en secretaris geweest.
Toen voorzitter Henk van Ophuizen er mee ophield
in 2002, ben ik aangetreden als voorzitter.’
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Acht keer naar een voorstelling
‘Ik vond het een enerverende baan. Elk jaar begonnen we weer op nul, zowel qua ideeën als financiën. In de loop van zo’n jaar moesten we een heel
project gerealiseerd zien te krijgen. Als we het dan
voor elkaar hadden gekregen en de voorstellingen
begonnen, vond ik het altijd wel buitengewoon
boeiende voorstellingen. Als voorzitter werd ik
geacht niet alleen naar de première te gaan, maar
om alle voorstellingen bij te wonen. In het begin
denk je, acht keer naar één voorstelling? Maar dat
bleek een genoegen te zijn, je ziet steeds weer
andere dingen.
Aan de andere kant was het ook een energievretend
en bij tijd en wijle erg spannend gebeuren. Nu ik
het vijftien jaar heb gedaan en zeventig ben, vind ik
het tijd dat een ander het gaat doen die met eigen
ideeën voor een nieuwe dynamiek kan zorgen. Koos
Samsom heeft per 1 september het voorzitterschap
van mij overgenomen.’

‘IN ELKE
VOORSTELLING
ZIE JE NIEUWE
DINGEN’

Bijzondere herinnering: Dido & Aeneas (2001)
‘De eerste voorstelling waarbij ik in functie was –
Dido & Aeneas – vond plaats in het duin. Terwijl ik
een inleidend welkom uitsprak, werd de lucht steeds
donkerder. Op het moment dat de bezoekers over
het duinpad naar het dal toeliepen voor de voorstelling, barstte er een wolkbreukachtige regen los.
We konden echt niet spelen en de meeste mensen
gingen weer naar huis. Rond half elf braken de wolken weer open en terwijl het maanlicht er zo doorheen scheen, hebben we een beknopte a capella
uitvoering gedaan. De spelers stonden in een cirkel
en de toeschouwers die er nog waren stonden daar
in een cirkel omheen. Het was een van mijn mooiste
voorstellingen, hoewel die eigenlijk in het water
leek te vallen.’
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Martha Baalbergen
Bestuurslid (vanaf 1999);
projectcoördinator (voorjaar en zomer 2014)
IN HET DAGELIJKS LEVEN Eigenaar van Libris Boekhandel
Van der Meer, initiatiefnemer van Het Cultuurcafé
WIE

ROL BIJ KUNSTKLANK

‘DE DYNAMIEK BIJ KUNSTKLANK GEEFT ENERGIE’
‘Mijn voorliefde voor cultuur zie je terug in mijn
werk met boeken. De essentie van lezen is dat je je
verplaatst in andere werelden. Dit geldt natuurlijk
ook voor theater en kunst. Je komt ergens waar
je alleen niet zou komen, je eigen bestaan is maar
beperkt. Het kennis maken met andere ideeën
geeft een rijkere wereld en zorgt ook voor
empathie.
Herma kende ik omdat wij allebei zingen bij de
MeerMinnen, een Noordwijks ensemble van zeven
zangeressen. Zodoende raakte ik betrokken bij het
Requiem van Fauré dat zij samen met Daniël organiseerde. Ik hielp in de organisatie en we verkochten de kaartjes bij Boekhandel Van der Meer. Zo
ontstonden er gelijk al dwarsverbanden. Niet veel
later ben ik in het bestuur gegaan van stichting
KunstKlank.’
Als een vriendenclub
‘Binnen het bestuur draag ik bij aan de praktische
invulling. Zo ben ik begonnen met het oppakken
van de PR en bij de voorstellingen ben ik altijd aanwezig om te helpen met het innemen van de kaartjes of het verwelkomen van het publiek. De eisen
aan de PR zijn intussen steeds hoger geworden.
Waar je eerst kon volstaan met eens in de zoveel
tijd een persbericht, werken we nu met borden
langs de weg, social media, een website die moet
worden bijgehouden... Gelukkig is Ron Korbee er nu
bij gekomen voor de PR. Zelf heb ik het afgelopen
jaar gefungeerd als projectcoördinator van KunstKlank. Dat betekent dat ik intensief heb samengewerkt met Herma aan het Nachtlichtfestival en
Verborgen Klanken. Uiteindelijk blijken deze activiteiten wel lastig te combineren met mijn werk in de
winkel. Ik ben een halve dag minder gaan werken,
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maar de bezigheden voor KunstKlank nemen meer
tijd in beslag.
We vormen een hecht bestuur bij KunstKlank, het
voelt als een vriendenclub. Doordat we elkaar zo
goed kennen, weten we wie waarin goed is en
waarin minder. Het is ook de enige club waarbij ik
geen hekel heb aan vergaderen. De bijeenkomsten
zijn altijd inspirerend. Op de meeste plekken wordt
er veel gepraat en gebeurt er vervolgens niets. Hier
is iets vaak al gebeurd voor je het bespreekt. Die
dynamiek zorgt ervoor dat het meer energie geeft
dan het kost.’
Bijzondere herinnering: Binnen de Poorten (2005)
‘Binnen de Poorten vond ik een heel ontroerende
voorstelling. Het is geïnspireerd op het gelijknamige boek van Jules Schelvis, die tijdens de Tweede
Wereldoorlog verschillende kampen waaronder
Sobibor heeft overleefd en vrijwel zijn hele familie
is verloren. Het boek heeft geleid tot een docudrama dat wordt verteld door Eric Borrias, in samenspel met muzikanten en zangers. Het werd in 2000
voor het eerst opgevoerd in Westerbork en is in
2005 door KunstKlank uitgevoerd. Jules Schelvis zat
zelf in de zaal. Zijn ervaringen kwamen indringend
over, zodat ik tot tranen toe geroerd was.’
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ACHTER DE
SCHERMEN Bij het jubileumboek

Laura Vegter blikt terug op
het maken van KunstKlank 15 jaar
Het afgelopen half jaar heb ik mij voor het schrijven van dit jubileumboek ondergedompeld in KunstKlank. En, zoals u na het lezen hopelijk zult begrijpen, het was een warm bad vol inspiratie. Ik keek dvd’s
van de voorstellingen en las de krantenknipsels en gastenboeken die mij in stapels werden toegestopt.
Ik werd van harte welkom geheten bij het Nachtlichtfestival, Verborgen Klanken en het Jubileumweekend, waar ik mij achtereenvolgens neerzette op een bollenkistje, een klapstoel en een gereserveerde
pluche plek op de voorste rij naast de wethouder van Cultuur. Maar vooral ontmoette en sprak ik met
een aantal van de inspirerende mensen die KunstKlank mogelijk maken. KunstKlank gaat over het
realiseren van dromen en ik voelde mij wakker geschud door de passie en levendigheid die daarmee
gepaard gaat. Het was een voorrecht om te luisteren naar de bevlogen verhalen over dromen en de
uitdagingen van de realiteit; over de kracht van samenwerking en geloof in de eigen creatie. Hopelijk
heeft deze bevlogenheid zich kunnen vertalen naar papier en wordt iets duidelijk van wat ik heb ervaren: KunstKlank leeft!
Laura Vegter is socioloog en schrijver. Zij werkt als onderzoeker en redacteur in de GGz bij de website
Ervaringswijzer en is daarnaast actief als freelance publicist.
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CHRONOLOGIE PROJECTEN 1999-2014
1999
Stilstaan Herdenken Beleven: Requiem van Fauré met beeldende kunst – Oude Jeroenskerk
2001
Gestrand Verlangen: Dido en Aeneas – Opera – Piet Florisdal
2002
Stilstaan Herdenken Beleven: Requiem van Rutter – Vanuit het duister naar het licht –
Oude Jeroenskerk
2003
Onderstroom: Een verdronken geschiedenis – Muziektheater – strand Noordwijk
2004
Stilstaan Herdenken Beleven: Requiem van Campra en werken van Purcell – Oude Jeroenskerk
2005
Stilstaan Herdenken Beleven: Binnen de poorten – De Muze
Amuze op zee – Muziektheater op zee
Carmen, Dama de Noche – Muziektheater, Piet Florisdal
2006
Stilstaan Herdenken Beleven: Dona Nobis Pacem van Vaughan Williams – Oude Jeroenskerk
Verborgen Klanken: Rondleidingen met voorstellingen op verborgen locaties
2007
Moby Dick: Hooglied voor een Walvis – Muziektheater – strand Noordwijk
2008
Stilstaan Herdenken Beleven: Film Dona Nobis Pacem – Atlantikwall Museum Noordwijk
Verborgen Klanken: Rondleidingen met voorstellingen op verborgen locaties
Zeeverhalen van Binnenuit: Historische Audiotour door Noordwijk
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2009 – Jubileumprogramma
Stilstaan Herdenken Beleven: Misa Tango van Bacalov en Expositie Silencio – Oude Jeroenskerk
Valle Tango – Muziektheater – sloophotels Zuidduinen
2010
Stilstaan Herdenken Beleven: Muziek uit Theresienstadt – Oude Jeroenskerk
Verborgen Klanken: Rondleidingen met voorstellingen op verborgen locaties
Saint Nicolas Cantata van Britten: Winterfamilieconcert – Oude Jeroenskerk
2011
Stilstaan Herdenken Beleven: De dag dat Tommy drie werd – De Muze
Vloed: In het spoor van Adriana – Muziektheater – strand Noordwijk
2012
Stilstaan Herdenken Beleven: Mozart Beweegt – Requiem – Oude Jeroenskerk
Nachtdichtfestival: Muziek/Poëzie/Beeldende kunst/Theater – Lindenplein/Noordwijk Binnen
Verborgen Klanken: Rondleidingen met voorstellingen op verborgen locaties
Stilstaan Herdenken Beleven: Mozart Moves – Theatrale dansuitvoering – Grand Hotel Huis ter Duin
2013
Stilstaan Herdenken Beleven: Celloconcert – Algemene Begraafplaats Noordwijk
Avondland: Een Moordgeschiedenis – Muziektheater – Piet Florisdal  
2014 – Jubileumprogramma
Stilstaan Herdenken Beleven: Stil – een Klank- en Kunstconcert – Oude Jeroenskerk
Nachtlichtfestival: Muziek/Theater/Poëzie/Licht/Film/Dans – Lindenplein/Noordwijk Binnen
Verborgen Klanken: Rondleidingen met voorstellingen op verborgen locaties
Jubileumweekend Drie dagen Kunst & Klank op diverse locaties  

Voor een uitgebreid overzicht van projecten en foto’s zie www.kunstklank.nl

125

COLOFON
Concept, interviews en tekst Laura Vegter
Eindredactie Eric Went
Tekstcorrectie Babs Cassee
Beeldconcept en vormgeving Biskaje ontwerpt, Leiden
Beeldredactie archieffoto’s Ron Korbee en John Stelck
Archieffoto’s Wim Kersbergen, Marcel Verheggen, Joost Bouwmeester,
Koene Vegter, Willem Krol, Ron Korbee, Els Bax
Portretfoto’s Wim Kersbergen
Ontwerp KunstKlank affiches Peter Minnee,
(Verborgen Klanken 2014: Nanda Alderliefste)
Camera en montage compilatiefilmpjes Marieke van der Lippe
Druk Puntgaaf drukwerk
Oplage 500
Deze uitgave werd mede mogelijk gemaakt door:
• donaties van Dorine Putman, De Engel van Jan/Ka Foundation, Koene Vegter
• subsidies van de gemeente Noordwijk en de Stichting Baalbergen Fonds
Uitgave
Stichting Kunstklank Noordwijk
december 2014
www.kunstklank.nl
ISBN/EAN: 978-90-9028746-1

Kinderworkshop
Jubileumweekend
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