
Festival krijgt bezoekers stil 

REGIO | 02 juli 2012 | reageer | Door de dichtbijredactie (Witte Weekblad)  

NOORDWIJK ZH - Stichting KunstKlank heeft met behulp van tientallen vrijwilligers, bereidwillige huiseigenaren 
en fantastische uitvoerende kunstenaars een onvergetelijk Nachtdichtfestival in Noordwijk-Binnen neergezet. 
Op vrijdag 29 en zaterdag 30 juni was de oude kern een groot kloppend hart waar vele belangstellenden uit de 
wijde omgeving in rond waarden. Middelpunt was het Lindenplein waar ... 

De vier voorstellingen van een half uur begonnen om 19.00 uur en vonden plaats door heel Noordwijk-Binnen. Soms op 
bekende plaatsen, bijvoorbeeld de tuin van het prachtige huis 'De Lindenhof', soms in verrassende onbekende plekken, 
zoals een middeleeuwse kelder. Overal spatte de creativiteit er vanaf, waar de omgeving uiteraard aan mee hielp. Zoals 
bij het optreden van de bekende musicalster Marleen van der Loo op de veranda in een huis aan de Bronckhorststraat. 
Het beroemde gedicht 'De zachte krachten zullen zeker winnen?' van de Noordwijkse Henriette Roland Holst (1869-
1952) was haar inspiratie voor een persoonlijk, herkenbaar en ontroerend theaterprogramma. 'Wij zijn speciaal naar 
Noordwijk gekomen voor Marleen. Vorig jaar waren we er bij 'Vloed' ook, toen zij de rol van Henriette vertolkte', aldus 
vier vrouwelijke fans die voor dit optreden uit Capelle, Arnhem en Hengelo waren gekomen. Terwijl de gierzwaluwen met 
hun karakteristieke geluid overvlogen, luisterden de toeschouwers ademloos naar haar ode aan het leven en de dood.  
 
Of het optreden van ZEEP aan ZEE Theater met inwoners van Noordwijk. Ook hier werd diezelfde Henriette geroemd, 
maar dan als klein meisje in haar 'eigen' tuin middels een poëtische toer waar teksten werden gebruikt uit haar biografie. 
Je kon je al kijkende en luisterend helemaal voorstellen hoe de kleine Jetje eind 1800 daar rondliep.  
 
Intrigerend was ook het optreden van 'De Wandelaar'. Een kunstwerk van vier meter lang dat deze zomer zwerft door 
Noordwijk en ook Kunst in Duin (29 augustus-2 september) zal aandoen. De gedachten van de wandelaar werden door 
Marion Steur verwoord in het gedicht 'KOM' dat op prachtige wijze werd voorgedragen onder het balkon van een huis op 
het Westeinde terwijl de regen zachtjes neerdaalde.  
 
Om 22.00 uur werden de lichtkunstwerken 'Nachtdichten' ontstoken. Hiervoor zijn de winnende gedichten gebruikt van 
de wedstrijd van KunstKlank én beroemde gedichten van Noordwijkse dichters. 'Ik ben erg onder de indruk hoe Diana 
Lepelaar mijn gedicht heeft vormgegeven. Ik moet er even van slikken en ben er stil van, aldus Mark Sijlmans (2de 
prijs). De nachtdichtroute is nog tot eind augustus te lopen. Kijk voor info op: www.kunstklank.nl. 
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