
Beste Jan Broekkamp, 
 
Ik ben zo vrij om U een mailtje te sturen. In de mail hierbeneden van Jaap 
Velserboer wordt gesteld dat U half Heemskerk kent!:-) Met Uw goedkeuring 
wil Ik heel graag gebruik maken van Uw expertise? 
 
Voor het te realiseren kunstwerk; DE HANGENDE TUINEN VAN BABYLON naar een 
schilderij van Maarten van Heemskerck, bij de Schone Schijn Manifestatie ben 
ik op zoek naar verschillende beeldelementen die uit het dagelijkse leven 
komen. Door voor iedereen herkenbare elementen, objecten, bij elkaar te 
plaatsen ontstaat een vreemde 'tuin', binnen een groter geheel, het 
Noord-Hollands Duinreservaat. Een vreemde 'tuin' waar mensen worden 
uitgenodigd om tussendoor te wandelen en die tegelijk verleidt en vragen 
stelt. 
 
Het doel van dit werk, deze situatie zoals ik het liever noem is een 
verbinding aan te gaan met een omgeving en te kijken naar de voorwaarden van 
deze omgeving. 
 
Waar denk ik aan: 
 
Binnen de gestelde regels door PWN wil ik als basis een stuk grond afzetten 
met bouwhekken die voorzien zijn van zeil, je ziet daarbuiten niet wat er 
binnen te zien is, wat nieuwsgierigheid moet wekken. Bij de kleine ingang 
staat een onbemande kassa. 
 
Stilstaande elementen: 
 
Ik wil graag een aantal auto's in het werk plaatsen en te koop aanbieden, ik 
denk aan hedendaagse tuin cultuur die een plekje kan krijgen binnen het 
werk. Planten, bankjes, Tuin huisjes, afrikaantjes (te koop), speeltuin 
elementen. Een tent of partytent, caravan. Ik wil kijken of ik bijvoorbeeld 
bij de PRAXIS te Heemskerk sponsoring kan vinden voor hout om 2 
verkiezingsborden mee te maken. Ik denk aan de 'plastic heroes' campagne, de 
oranje bakken voor ons plastic rest afval. Een aantal gestapelde Kuubskisten 
die verwijzen naar de bloembollen bedrijven uit de omgeving etc. Verder zijn 
alle tips welkom! 
 
Bewegende elementen: 
 
Ik denk aan de mogelijkheid om je haar te laten knippen, of je voeten, 
handen te laten behandelen bij de opening in het werk, misschien een 
volleybal clinic in totale stilte, het fanfare orkest laten optreden zonder 
geluid. Wijnproeverij of de paalzit wedstrijden van weleer (tijdens de 
kermis) houden tijdens de opening. Dit soort dingen, wederom alle tips zijn 
welkom. 
 
Nu ben ik dringend opzoek naar elementen en participanten die samen het 
beeld vormen. Ik heb al veel ondernemers aangeschreven in heemskerk en 
inmiddels 1 reactie terug van automobiel bedrijf Thissen daar zal ik morgen 



verder contact mee hebben. 
 
Alles begint met het hebben van de juiste contacten, misschien en dat hoop 
ik heeft U nog tips voor mij of kent U geschikte mensen die er voor open 
staan om in dit project te participeren? 
 
Alle informatie is welkom! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Edwin Stolk 
 
 


