kunst van het str and

de ultieme Boschplaatbeleving

Beleef het ontstaan en de verwondering
van het leggen van een krachtwiel
op het NoordzeeBoschplaatstrand op Terschelling
samen met Rob van Niekerk
zondagmiddag 18 april 2021 inchecken / vrijdag 23 april 2021 terugreis

Spelen met wat de natuur biedt
Scheermesschelpen worden mijn verf, het strand het doek en ik laat me leiden
door wat lijkt op de hand van God. Het is het oneindige en schoonheid van de zee,
haar golven op weg naar het strand en de rust van eb, wat mij inspireert voor mijn
kunstobjecten: Kunst van het Strand . Alles wat- en wie ik ben wordt geprojecteerd in
de krachtwielen die ontstaan. Alsof je in een labyrint van ongekende schoonheid en
verstilling terecht bent gekomen.
Historie krachtwiel
De oude indianen hadden bijzondere rituelen, één van deze rituelen was het
maken van krachtwielen. Een persoonlijk krachtwiel is een symbool dat staat
voor wie je bent en waarin je zieledoel zichtbaar wordt.
Met behulp van kristallen en andere natuurelementen maak je je eigen
krachtwiel. Een cadeautje voor jezelf.
Ontstaan van krachtwielen
Wanneer ik een krachtwiel maak, weet ik nooit van tevoren hoe het zal gaan.
Eerst laat ik mezelf versmelten met een plek op het strand.
Die plek wordt door m’n gevoel bepaald.
Op een gegeven moment is het hét moment om te beginnen.
Ook dat is telkens verrassend. Ik weet nooit waaraan en hoe ik zal beginnen.
Nadat de eerste schelpen gelegd zijn ontstaat een soort organisch ritme en is
het creëeren een spel tussen geest en natuur.
filosofie en drijfveer
Tijdens het maken van het krachtwiel laat ik m’n gedachten verdwalen en geef
alles wat ik aan liefde heb- of voel aan het strand.
Vaak worden hersenschimmen, ergenissen, zorgen, onuitgesproken
(lof)uitingen en liefdesverklaringen dan verwerkt.
Wanneer ik vind dat het zo goed is geef ik het krachtwiel, de liefde en/of mijn
zorgen en bezwaren aan de zee. Alles wordt dan lichter maar ook intenser.
De zee helpt mij m’n zwaartes dragen en de Zee verdeelt m’n liefde in de
kosmos. Tijd verdwijnt en ik besef dat er geen tijd is.

Hoe het begon:
Patronen leggen om patronen te doorbreken
In 2005 begon het met een lang weekend.
De laatste jaren is dat uitgegroeid tot 12 dagen
en soms 2x 12 dagen per jaar. Ik noem dat mijn
“time-out” Tijdens deze time-outs van 12 dagen
geef ik mezelf de gelegenheid om leeg te lopen en
laat ik de overweldigende zee en haar
allesomvattende schoonheid binnen om mijn geest
te verlossen van onrust en zwaarte.
Vaak rollen dan, direct of later, teksten en
gedachten binnen die ik dan opschrijf.
Naast gedachten en gedichten ontstaan er ook
beelden. Beelden met zand, water en schelpen,
die ik maak en de zee laat terugnemen.

Dit gevoel wil ik graag met mensen delen. Dat idee
ontstond tijdens Horizontoer 2013 waar ik een workshop
verzorgde.
Programma, wat gaat er gebeuren...
Er is geen vooraf vastgesteld programma. Er zijn diverse
bezigheden/activiteiten, echter, de waan van de dag, de stemming
en de behoefte bepalen samen wat de dag laat
gebeuren. Door de magie van het strand,
de zee, de zon en de wind kan iedereen een
weg vinden in de eigen bezigheden
en de rust ervaren.

Het gaat er immers om om leeg te lopen, te ontspannen, los te
komen van de “normale” dagelijks ritmes en patronen.
Een krachtwiel creëren
op het strand, met behulp van wat je maar kunt bedenken of
vinden. Heerlijk om te creëren met de wind om je hoofd,
de symphonie van de golven en het verdwijnen van jezelf op een
paar vierkante meter strand.
De voldoening en het mooie van het (terug) geven van jouw
energie aan de golven en het ontvangen van de energie van de zee...
z

patronen leggen en patronen doorbreken

Tijdens deze Boschplaatbeleving krijg je de
gelegenheid om je te laten
meenemen in mijn wereld.
Ik neem je mee, vertel over
eerdere belevingen en laat je
zien hoe een krachtwiel tot
stand komt. Een persoonlijk
proces die voor iedereen
anders is. Middels een
workshop-moment laat ik je

technieken zien en geef
aanwijzingen hoe je de
creaties tot stand kan laten
komen. Je zult meemaken dat
wanneer je ècht even los van
alle verplichtingen bent, er
ruimte in je hoofd komt die
je soms op prachtige ideeën
brengt. Een kwestie van laten
gaan en ontvangen.

Het verblijf: Elisabeth Stout

De ultieme Boschplaatbeleving
van 18- t/m 23 april 2021 maak je de Boschplaatbeleving mee in een volledig verzorgd luxueus verblijf:
Boerderij Elizabeth Stout.
Klik op de homepage van de
Elisabeth Stout, rechtsonder
op: verhuur achterhuis klikken.
Je krijgt dan een goed beeld van
dit prachtige huis!
•inclusief ontbijt, lunch en diner bereid met zoveel
mogelijk Terschellinger biologische producten,
(een chef-kok verzorgt de diners)
•koffie/thee, tussendoortje
•overtocht Harlingen-Terschelling vv
•Fiets met versnellingen*
•Alcoholische consumpties zijn aanwezig en worden
tegen vriendelijke tarieven aangeboden.

Afvaart Harlingen: zondag 18 april 15.05* uur
Aankomst Terschelling ± 16.50 uur.
Aankomst in Boerderij Elizabeth Stout ± 17.15 uur.
Ontvangst met (Terschellinger) borrel of fris,
met aansluitend het eerste diner
Afvaart Terschelling: vrijdag 23 april
12.30 uur.*
*aankomst- en vertrektijden onder voorbehoud
en naar wens. vanaf 10.00 uur moet de boerderij
leeg worden opgeleverd.
Je kunt er natuurlijk nog een dagje van maken door
nog even het strand op te gaan.

•6 dagen
•incl. ontbijt - lunch en diner
•incl. koffie- thee
•incl. overtocht Harlingen-Terschelling VV
•incl. fiets
€ 795,-

conform coronamaatregelen

ammerzodenseweg 40, 5321 gb hedel
+31 (0)6 4356 7378 / +31 (0)73 599 72 90
rob@frogfriends.eu
poezeebosplaat
www.robvanniekerk.nl

Zo reserveer je je deelname
Mail, bel of via de website “Boschplaatbeleving”
rob@frogfriends.eu
+31 (0)6 43567378
www.robvanniekerk.nl

Het onvolprezen brede strand

Strandopgang +
Strandpaviljoen de
Heartbreak Hotel

Verblijf Elisabeth Stout

Het NoordzeeBoschplaatstrand
10 minuten fietsen, 40 minuten lopen vanaf Elisabeth Stout

1e Poëzee verdwijn-in-jezelf-beleving tijdens Horizontoer 2013

De Schelpenbanken
soms tientallen meters breed

De zee neemt het krachtwiel mee

Voordat ik nog een stap zet richt ik me nog één keer op.
Laat de branding me raken, laat m’n vleugels de golven strelen,
laat m’n hoofd verdwijnen in het bruisend zilte nat.
Dan verdwijn ik van het strand, laat de golven me niet meer raken,
geniet ik van het purple blauw en zweef,
zo hoog ik kan boven de zee.
uit bundel: Tussen Hemel en Zee

Deze tekst uit de bundel Aan De Andere Kant,
is vereeuwigd op dit bankje.
Het bankje staat op het duin achter het monument
van Kaptein Rob ter hoogte van paal 19

Mijn zijn staat in dienst van mijn geest. Gedachten worden gedragen over onbegaanbare wegen.
28 april 2011 / uit bundel: Aan De Andere Kant

Onderstaande tekst van filosoof en schrijver Joke Hermsen kwam
ik tegen in de Volkskrant. Tekst: Pieta Verhoeven
De tijd heeft twee gezichten, Chronos en Kairos. In de Griekse
mythologie is Chronos de kloktijd. Chronos had een kleinzoon
die weleens wordt vergeten: Kairos, de god van het juiste
ogenblik en de goede gelegenheid.
Hij persofinieert de tijd van rust, inspiratie en creativiteit.
Als er geen goed evenwicht is tusen Chronos en Kairos,
raakt de mens en dus de samenleving uit balans.
Vroeger zorgden rituelen, sociale en religieuze praktijken voor
dit precaire evenwicht.
Tegenwoordig kan de kunst ons daarbij helpen.
Het is van belang af en toe een kairotisch intermezzo in te lassen
door een pauze te nemen van je verplichtingen.
Een tussentijd waarmee je de gewone gang van zaken
onderbreekt, tot rust komt en je aandacht slechts op één ding
richt. Eén vraag, één situatie, gedachte of handeling.
Het is het tegenovergestelde van multitasken, eerder een
pleidooi voor monotasken. Zoals je een boek leest, een
wandeling maakt of opgaat in een film. Alleen met rust en de
juiste aandacht kun je een Kairosmoment scheppen.

Gun jezelf een Kairotisch intermezzo, vergeet je dagelijkse veplichtingen,
onderbreek de dingen van de dag, richt je op één ding.

Vergeet de tijd en lééf.

Alleen maar zonder de maan in de zee, zwervend over het natte strand. Zo eenzaam maar niet verlaten, zo’n pijn zonder gewond te zijn.
Zo fijn te wachten op de vloed, te verlangen naar haar omarming, te vrezen voor dat moment, die hartstocht, die pijn, die vreugde, dat verdriet, dat besef.
Dat verlangen naar leven, naar intense liefde. Dat je mag kijken, dat je mag zien verblind door de maan die er wel of niet is.
5 februari 2018 / uit bundel: Aan De Andere Kant

Met de laatste afdruk achter je op het strand,
laat je de zwaartekracht voor wat het is
en drijf je mee,
ver van land,
van leven
van nemen
en geven.
Wat je voelt
is de zee,
is de zee,
is de zee.
uit bundel: Om daar te blijven,
in de armen van de zee

zonsopkomst 29 april 2017, 05.40 uur

Om te verdrinken in de totale machteloosheid is de zon in de donkere nacht genoeg
om de sterren te zien en te lachen naar de maan.
Gezien worden in de duisternis, verdwijnen in het licht.
Wakker worden in de weelde van de immer voortdurende schoonheid van de liefde.
21 april 2012 / uit bundel: Aan De Andere Kant

om schoonheid te zien hoef je alleen maar te kijken

zo klein was het strand nog nooit,
zo groot is het verlangen te vliegen
naar de spiegel van het blauw,
naar de zon,
naar de maan,
naar de sterren tussen hemel en zee
uit: Tussen Hemel en Zee

Voor goede vrienden Gerdie en Jos,
opgedragen aan hun goede vriend Hugo die het aardse leven verliet.
Handen Los
Dicht zijn je zachte ogen.
Weg je mooie lach, geborgen in mijn geheugen,
dan kan ik genieten wanneer ik wil en denken aan jouw mooie woorden,
je wijze van leven, jouw aandacht,
jouw zijn.
Ik mag dan aan jou denken.
Zo blijf je bij me.
uit: Tussen Hemel en Zee

Morgen ga ik vliegen,
hoog, heel hoog.
De wereld is dan klein,
heel klein.
Dan zie ik alles
of niets,
helemaal niets.
Ik ben dan alleen,
helemaal alleen.
Het vliegen gaat snel,
heel snel.
Ik vlieg hoog,
te hoog.
Duiken is nog wat ik kan,
naar de diepte,
naar de hoge laagte
naar de zee van liefde
naar de golven van geluk
naar vandaag
naar nu

naar jezelf.
uit: Tussen Hemel en Zee

Gedichten/foto-bundels sinds de eerste uitgave in 2008

4.

Titel / uitgavedatum / formaat

1.

2.

Lana & de Zee / juni 2008 (bundel 1)
foto’s en 9 gedichten 18 pagina’s
selfcover / geniet / 19 x 14 cm (hxb)

Zo Zee / 1 januari 2010 (bundel 2)

foto’s en 10 gedichten 44 pagina’s
selfcover / ringbandje / 13 x 14 cm (hxb)

3.

nog 6x beschikbaar € 6,95

(bundel 4 )
foto’s en 12 gedichten 28 pagina’s
selfcover / ringbandje / 18 x 27 (hxb)

laatste exemplaren
volgt geen herdruk

nog 11x beschikbaar € 8,95

Om daar te blijven
in de armen van de zee / 1 januari 2014

5.

laatste exemplaren
volgt geen herdruk

Tussen Hemel en Zee / 7 juli 2016
(bundel 5)
foto’s en 12 gedichten 28 pagina’s
selfcover / ringbandje / 26 x 18 cm (hxb)

laatste exemplaren
volgt geen herdruk

nog 18x beschikbaar € 12,95

nog 1x beschikbaar € 16,95
laatste exemplaren
volgt geen herdruk

Golf van Hartstocht
en telkens komt de vloed / 1 januari 2013 (bundel 3) nog 3x beschikbaar € 16,95
foto’s en 12 gedichten 28 pagina’s
selfcover / ringbandje / 18 x 27 (hxb)

laatste exemplaren
volgt geen herdruk

6.

Zo Zee / augustus 2016 (overzichtsbundel) nog 55x beschikbaar € 14,50*
gebonden / harde kaft / 64 pagina’s / 15,5 x 22,5 cm (hxb)
foto’s en 30 gedichten, sommigen niet eerder gepubliceerd
sommigen uit de eerder verschenen bundels. Nieuwe foto’s,
elke foto beslaat 2 pagina’s + één gedicht.
*Staatsbosbeheer krijgt € 2,50 per verkocht exemplaar.

7.

Aan De Andere Kant
voor altijd / 5 mei 2018 + november 2019

nog 18x beschikbaar € 18,50

9.

laatste exemplaren

volgt geen herdruk
(bundel 6)
gebonden / harde kaft / 40 pagina’s / 21,5 x 30 cm (hxb)
foto’s en 17 gedichten / elke foto beslaat 2 pagina’s + één gedicht.

8.

foto’s en 13 gedichten + avondzang +
volgt geen herdruk
kijkje in de Petit gallerie.
40 pagina’s / softcover / gebonden / 21 x 29,5 cm (hxb)

Aan De Andere Kant voor altijd /
5 mei 2018 (bundel 6 breed formaat)
10x beschikbaar €
foto’s en 15 gedichten + introductie HartraH, laatste exemplaren
sprookjesboek over de wereldelfen, met foto’s volgt geen herdruk
van elfen op het Boschplaatstrand
38 pagina’s / selfcover / ringbandje / 15 x 44 cm (hxb)

Tussen wanhoop en weelde
DE ZEE IS ZO GROOT / 1 augustus 2019 nog 19x beschikbaar € 15,95
(bundel 7) nog 19x beschikbaar € 15,95
laatste exemplaren

Kunst van het strand krachtwielen op het Noordzeestrand Bosplaat Terschelling
		
nog 4x beschikbaar € 39,50
10.

18,50

herdruk volgt

december 2017 (overzicht van 15 jaar krachtwielen maken) gebonden / harde kaft / 102 ....
pagina’s / 29,5 x 29,5 cm (hxb) Veel foto’s en gedicht bij begin- en eind

deel 2 verzamelde gedichten in navolging van verzamelbundel “Zo Zee” verschijnt in 2021
verzamelde gedichten “hoog en laag” uitgevoerd met harde kaft A4-formaat,
60 pagina’s € 23,50.
Met gedichten uit: Golf van Hartstocht, Om Daar Te Blijven,
Tussen Hemel en Zee, Aan De Andere Kant en Tussen Wanhoop en Weelde.
+ enkele nog niet uitgebrachte gedichten. Rijk geïlustreerd met nieuwe foto’s

alle vermelde prijzen zijn exclusief verzendkosten

uit: Lana & de Zee

uit: Zo Zee (vierkante uitgave 13 x 14 cm)

uit: Golf van Hartstocht

uit: Om Daar te Blijven

Kijk naar de zee,

Wordt nu maar weer wakker

Ik geef me over.

Ik ben de minnaar van de zee

Laten we slapen,

liefhebben, samen gaan.
Koester mij in jouw armen,
laat me verdrinken

verdiep je gedachten

naar een volle leegte,
laat de branding zonder aarzelen,
je de schoonheid van de grens
in jouw intense gedachten.

sta nu maar weer op.

vrijen tot diep in de nacht.
‘s-Ochtends vers brood van de bakker,
kruimels in bed,
jouw warme lach.
Samen lui gapen,

wordt nu maar weer wakker
want alleen
kan ik niet slapen.

Laten we trouwen,

op jouw matras van eeuwigheid.
Neem me.

Neem me mee

in je bruisende hartstocht,
naar de bodem van je hart

naar je overvloed van leven
naar jouw diepte
naar jouw zee

naar jouw zee
		
naar jouw zee.

(in de armen van de zee)

maar kan haar niet omarmen.
Te groot,
te veel,
te diep.
Zij speelt met mijn zijn,
neemt me volledig mee,
laat geen twijfel.
Geeft me hoop,
liefde.

Drijft me van het strand
naar de golven
verder in haar armen
om daar te blijven.

uit: Tussen Hemel en Zee

uit: Zo Zee (gebonden uitgave)

uit: Aan de Andere kant

uit: Tussen Wanhoop en Weelde

Zo stil is de wereld om me heen

Als je dan het leven op aarde

Zo mooi als het leven is,

er is geen gevaar
niets om voor te vrezen
daar zweef ik dan,
versmolten met waar ik ben.
Geen verlangen om te lopen
ik maak me klein en licht.

van de reden van bestaan.
Laat me steunen op jou.
Geef me de stille momenten,
geef me jouw zegen,
laat me van je houden.
Geef me nog een kus,
geef me...

Zo moet je dat (niet) zien.
Jij bent slechts mijn spiegeling,
mijn niet-bestaande ik.

zo zachtjes kruipt de zee
op het deken van kristallen

Hoog zwemmen de wolken
in het blauw.
Ik ga vliegen
om te zien waar ik was
om te vrijen met de wind,
de wolken te kussen,
te lachen naar de zon.

moet verlaten,
leef dan door in mijn beleving

en dan mag je gaan.

Jij ziet niets
maar laat alles zien.
Geen misdaad op je geweten
maar zag er veel.
Nooit verstrikt in het liefdesspel
altijd geduldig in geluk
en altijd eerlijk.

Zoet als een rijpe druif.
Mooier dan de mooiste.
Lichter dan alles.
Meestal aan de wand,
oprechter,
harder,
confronterend,
lekkerder.

Ik haat van je en ik hou je.
Je helpt me.

Dank je wel,
vergeef me,

het spijt me
ik hou van je,

spiegel van het leven.

zo mooi is het.

Zo donker als de nacht,
zo licht is het hart.
zo ver als de sterren
zo dichtbij het licht.
Zo’n afstand naar de horizon,
zo dichtbij de weg er naartoe.

Verdwijn in jezelf

Leeg de zee,
golvende gedachten komen op,
verdwijnen in de branding.
Verhalen komen, golven nemen mee
uit: Zo Zee, gebonden versie / Golf van Hartstocht

Rob van Niekerk
ammerzodenseweg 40, 5321 gb hedel
+31 (0)6 4356 7378
+31 (0)73 599 72 90
rob@frogfriends.eu
www.robvanniekerk.nl
https://www.facebook.com/poezeebosplaat

