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Maar liefst 35.000 bezoekers kwa-
men vorig jaar op een daardoor
uitverkocht Dutch Valley af. Ook
nu gaan de kaarten als warme
broodjes over de toonbank voor de
editie van aanstaande zaterdag.
Meer dan honderd Nederlandse
artiesten treden 20 augustus tussen
13.00 en 23.00 uur op in Spaarn-
woude. Ieder genre heeft zijn eigen
podium. Van hiphop tot Jordaanre-
pertoire, van rock tot apres-ski-

deuntjes. Ook zijn er diverse cover-
bands aanwezig. 

Het Lab
In de laatste week van de zomerva-
kantie opent Teylers Museum aan
het Spaarne weer het Lab. Kinderen
tussen 8 en 12 jaar kunnen daar van
23 tot en met 26 augustus onder
meer onderzoeken wat de hoogste
en de laagste toon is die je nog
kunt horen, ze kunnen een wel
heel oud plaatje draaien op een

fonograaf, zichzelf omhoog hijsen
met katrollen, stroomkringen
aanleggen, de werking van lenzen
ontdekken of het licht breken met
een prisma tot een waaier van
kleuren. Aanmelden voor het Lab
kan in het museum in de hal ach-
ter het café. 

Mozaïekworkshop
Ook geschikt voor kinderen is de
mozaïekworkshop die 24 augustus
van 14 tot 16 uur gegeven wordt op

het marktplein van het Historisch
Museum Haarlemmermeer. Onder
leiding van Rita Meyer van Mimo-
ni maken kinderen vanaf 6 jaar de
mooiste kleurige creaties met glas
en keramiek in vormen die verwij-
zen naar de Haarlemmermeer.
Kosten workshop 10 euro per kind
(incl. entree museum en limonade).
Inschrijven kan via aanmel-
den@shmdc.nl. Kinderen kunnen
onder begeleiding van hun ouders
deze middag ook een kijkje in het

museum nemen, de museumkoe
melken of de verkeerstoren be-
klimmen.

Koorzang
De Anglican Singers is een koor
van ongeveer twintig zangers is
opgericht in 1975 om de Engelse
kerkmuziek onder de aandacht te
brengen. Zondag 21 augustus
wordt in de Grote of St. Bavokerk
tussen 19.00 en 20.00 uur een An-
glicaanse evensong gehouden door

The Anglican Singers met het koor
van de Engelse Kerk Haarlem.
Werken van bekende Engelse com-
ponisten worden uitgevoerd. Toe-
gang vrij.

Antiek
Zaterdag is er weer antiekmarkt op
de Dreef in Haarlem. Tussen 09.00
en 16.30 uur staan daar tientallen
kraampjes gevuld met antiek,
brocante en curiosa. Kijken, kijken
en vooral kopen als het bevalt.

A genda

Drukte tijdens de vorige editie van Dutch Valley FOTO ANP KIPPA

Er is ook een app, waarmee je die
dag én het hele jaar door kennis en
inspiratie kunt opdoen over dit
intrigerende natuurgebied. 
Marianne Narold en Tineke Feijen
hebben een spannend programma
in elkaar gezet in opdracht van de
eigenaren van het nationaal park.
Het doet denken aan Oerol op
Terschelling, maar is volledig ge-
schoeid op het terrein tussen Duin
& Kruidberg en het Koevlak bij
Bezoekerscentrum De Kennemer-
duinen.
Op beide plekken kun je beginnen.
Daar staan mensen die je het ge-
bied in leiden. Neem een foldertje
mee, dat helpt. Ook de app doet
wonderen. Zet het geluid op je
oren en de rest gaat vanzelf. 
Je hoort bijvoorbeeld bij een water-

put spannende herinneringen van
een boswachter aan een ontmoe-
ting met een bosuil. 
Het is een technologisch hoog-
standje. De gps-verbinding in je
app maakt dat je op de juiste plek
het bijbehorende geluid hoort.
Narold en Feijen verzamelden

ervaren artiesten om zich heen,
sommigen ontmoetten ze tijdens
Oerol, waar al decennia lang spec-
taculaire verbanden met de natuur
worden gelegd. Ze noemen zich
’De Regisseuses’, de regeltantes,
zeg maar.
Verwonderd Duin gaat verder dan
kunst. Schoonheid van de perfor-
mances draagt bij aan de overrom-
peling door het duinlandschap: het
ruisen van de bladeren, het geluid
van waterhoentjes en de geuren
van struiken.
De moderne mens verloor de na-
tuur een beetje uit het oog, de
eigenaren vinden het tijd gewor-
den dat we ons de bos- en duinge-
bieden weer wat komen toe-eige-
nen. Dat we naar de plekken terug-
keren waar we vroeger speelden en
die we in ons hart meedragen.
Duinfans baalden toen hier een
gebied werd afgesloten vanwege de
aanwezigheid van wisenten. ,,Ze
waren teleurgesteld, ze verloren
daardoor hun plekjes.’’ Een van de
kunstenaars verzamelt persoonlij-
ke ’monumentjes’ van bezoekers
en plaatst daartoe heliumballon-
nen op een imaginaire plattegrond.
Hier vertellen vermoedelijk ook
boswachters over hun natuurerva-
ringen.

Vernuftig 
Bij bank 53 in het Gaaienbos krijg
je de uitnodiging het bos in de

lopen richting twee stenen oorlogs-
monumenten. Narold: ,,Je loopt
het pad in, op je oren hoor je het
geroffel van een specht. Je belandt
dan in een prachtig verhaal van
Shanti Straub over een jongen en
een boom. Even verderop worden
de namen genoemd van alle plan-
ten die er voorkomen. Wat mij
kippenvel bezorgt, is dat de vertel-
ling naadloos overgaat in het op-
noemen van namen van mannen
die daar tijdens de Tweede Wereld-
oorlog zijn gefusilleerd, een repre-
saillemaatregel van de bezetter
voor een gepleegde aanslag door
het verzet.’’
Tineke Feijen heeft het gevoel ’het
wiel’ te hebben uitgevonden samen
met Marianne. Ze beschikten over
een flink budget, bijeengebracht
door omliggende lokale en provin-
ciale overheden, publieke en priva-
te terreinbeheerders en -eigenaren,
IVN en Prins Bernhard Cultuur-
fonds. Feijen en Narold onderstre-
pen dat het programma past in een
nieuwe visionaire blik op de na-
tuur en natuurliefde. Feijen: ,,We
hopen natuurlijk op mooi weer. De
app werkt minder goed bij een
dicht wolkendek.’’ 
Ook onder bomen is het bereik
soms slecht. Ze vragen bezoekers
geduld te hebben als de app een
beetje hapert. 

Jaap Timmers

Vertellingen
en kunst in

duinen

Ludy Feyen bij
de ’Berkenman-

tel’ FOTO NATASCHA
VAN DEN BOSCH.

Geen mooiere kunst dan
de echte natuur. Maar

aangevuld met verhalen van de
boswachter, de dichter en toneel-
speler komt er ook magie om de
hoek kijken. Aan Verwonderd Duin
nemen 28 augustus vijftien kunste-
naars en gezelschappen deel die je
op een fietstocht in het Nationaal
Park Zuid-Kennemerland tegen-
komt.

N atuur en
kunst

Fietstocht langs verhalen in
de duinen, ontmoetingen
met kunstenaars en perfor-
mers die aan het werk zijn
langs de route, Zondag 28
augustus, startplekken koets-
huis op landgoed Duin &
Kruidberg (Duin- en Kruid-
bergerweg 60, Santpoort-
Noord) en Bezoekerscen-
trum Kennemerduinen
(Zeeweg 12, Overveen), 10-17
uur. Beschikbare app ’Ver-
wonderd duin’. 
np-zuidkennemerland.nl

Beiden zijn geen onbekenden
van het centrum aan de Ge-
dempte Oude Gracht. 
In de jaren 70 werd Sander van
Walsum toegelaten tot de Ko-
ninklijke Academie voor de
Beeldende Kunsten in Den
Haag, maar hij koos voor een
studie geschiedenis aan de
Universiteit van Utrecht. Na
zijn afstuderen belandde hij in
de journalistiek. Sinds een paar
jaar geleden schildert Van Wal-
sum weer. Zoals het ‘Strandje
van Parnassia’, waarin hij een
zomers tafereel neerzet en dat
onderdeel is van de expositie op
de benedenverdieping van het
Kunst centrum waar meer re-
cent werk van de schilder te
zien is.

Posthuma de Boer
Werk van fotografe Tessa Post-
huma de Boer behoort tot de
vaste collectie van Kunst cen-
trum Haarlem. Haar serie ’Lost’
is vrijwel permanent uitge-
leend. Van Posthuma de Boer
(dochter van fotograaf Eddy
Posthuma de Boer) is op de
eerste verdieping de serie
’Zwaantje’ te zien, foto’s zowel
in kleur als zwart-wit.
De fotografe nam haar eigen
dochter als model en liet haar
poseren in situaties die doen
denken aan 17e-eeuwse schilde-
rijen van Rembrandt, Vermeer
en andere grote namen uit de
kunstgeschiedenis. 
Het vervreemdende in de foto-
grafie van Tessa Posthuma de
Boer zit in de enscenering. De
eerder genoemde serie ‘Lost’
toont vervreemdende beelden
en ook in de serie zwart-wit
foto’s van ’Zwaantje’ laat Tessa
haar fantasie de vrije loop en
vervagen de grenzen van de
zichtbare werkelijkheid, zoals
hier bij ’Zwaantje op de fiets’.

Leontien van Engelen

Kunst centrum Haarlem geeft
vanaf zaterdag Sander van
Walsum en Tessa Posthuma de
Boer de ruimte om hun werk te
exposeren. 

Exposities Van Walsum
en Posthuma de Boer 

E xpo

Werk van Sander van
Walsum en Tessa Posthu-
ma de Boer. 20 augustus
t/m 11 september in Kunst
centrum Haarlem, Ge-
dempte Oude Gracht
117-121. Open: di, wo 11-17,
do, vr, za 11-18 uur.

’Zwaantje op de fiets in de wolken’ TESSA POSTHUMA DE BOER

Regisseuses Marianne Narold en Tineke Feijen in de duinen. FOTO UNITED PHOTOS/PAUL VREEKER

Het publiek krijgt tij-
dens ’Verwonderd Duin’
verschillende acts voor-
geschoteld in de Kenne-
merduinen. Startpunten
zijn het bezoekerscen-
trum aan de Zeeweg en
Duin & Kruidberg. Vanaf
laatstgenoemde locatie
zijn dat onder meer:
1. Poëzie. Marten Janse,
Heemsteedse dichter,
speelt een natuurwoor-
denspel. 
2. Toponiemen. Simone
de Groot (Haarlemse)
maakt een plattegrond
waarop bezoekers hun
favoriete plekken in de
natuur markeren. 
3. Mime. Performance
over tijdsbeleving. ’Denk
aan het verschil tussen
de levens van een een-
dagsvlieg en een boom
die hier 150 jaar staat.’
4. Koor. In een dennen-
bos improviseren zan-

gers en zangeressen, die
je uitnodigen tussen de
bomen te gaan staan en
te luisteren naar de ge-
luiden van de natuur.
5. Ludy Feyen, beeldend
kunstenaar te Haarlem,
bouwt een mier.
6. Sandra Schouten,
Alkmaar, proeft vruchten
in een duinpan. (opge-
ven vooraf of op de dag
zelf)
7. Natascha van den
Bosch, fotografe, gaat op
expeditie met groepen.
(opgeven vooraf of op de
dag zelf).

App
8. App met teksten,
geluiden, filosofie en
verhalen van boswach-
ters. De techniek werkt
met gps, waardoor je van
het ene geluid naar het
andere reist. www.np-
zuidkennemerland.nl

Greep uit aanbod op
Verwonderd Duin

’Strandje van Parnassia’ SANDER VAN WALSUM


