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Expositie op Texel.

Bij de opgang naar het strand, vlakbij Den Hoorn, bij Paal 9 staan in de maand juni een aantal
strandhuisjes met kunstwerken. Met als thema “Texel, 600 jaar Stad” (Stadsrechten zou je ook
kunnen zeggen. Uiteraard kan ieder kunstenaar dit vrij interpreteren.
In ‘mijn strandhuisje’ exposeer ik een aantal foto’s van ‘oer – Texel’, het land en de zee, van voor de
stad, van voor de stadsrechten. In mijn foto’s probeer ik aarde, zee, lucht en ruimte te fotograferen.
Als er ingrepen van de mens in beeld komen is dat klein, ver weg als symbool van menselijke
aanwezigheid. Ook mensen zelf zijn klein in beeld, als onderdeel van de natuur. In mijn fotografie
probeer ik zoveel mogelijk details weer te geven, zoveel mogelijk nuances om zo lang mogelijk te
kunnen genieten van alles wat op de foto is te zien. Ook ruimte vind ik prettig om lang in te kunnen
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dwalen met mijn geest, mijn gedachten, en om zodoende ook de toeschouwer de vrijheid te geven
om te dwalen, rond te scharrelen, te filosoferen en te genieten.
Daarnaast zijn er in ‘ons strandhuisje’ tekeningen te zien van Ria Zuidema en gedichten van Rob
Komen en Bernhard van Loon.
De gehele maand juni is iedereen welkom om te komen kijken en vooral te genieten van Texel, een
toegankelijk, prachtig eiland, vol oer - gevoelens.

Strandhuisje.
De expositie in het strandhuisje is zo ingericht dat de grote foto’s, met de tekeningen en gedichten
op ooghoogte hangen voor de volwassenen en er hangt een rij kleinere foto’s op ooghoogte voor
kinderen zodat die tegelijkertijd mee kunnen genieten.

Boek.
In oktober / november verschijnt mijn fotoboek over Texel, met gedichten. Een mooi en interessant
Sinterklaascadeau voor jezelf of voor andere Texel – liefhebbers, en er zijn veel Texel – liefhebbers
heb ik gemerkt.

De opbrengsten van de verkoop van tekeningen en foto’s, boeken en kaarten, wordt via mijn
stichting Dichterbij Beeld gedoneerd aan goede doelen voor kinderen en dieren.
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