
‘Winterlicht’ 
Verslag Lichtmanifestatie in het Julianapark  

10, 11 en 12 december 2015 

 
 

     
 

     
 

     
 

Stichting Winterlicht 
Aris de Bakker 



 

Winterlicht IV 
Twee-jaarlijkse lichtmanifestatie in het Julianapark, Schiedam. 

 

Op 10, 11 en 12 december 2015 organiseerde de stichting Winterlicht i.s.m. de gemeente 
Schiedam de lichtmanifestatie Winterlicht in het Julianapark in Schiedam met lichtkunst, 
muziek en vuuracts. Tijdens deze unieke lichtmanifestatie presenteerden twintig 
opkomende en gevestigde kunstenaars hun lichtkunstobjecten en videoprojecties. 

De opening vond plaats op donderdag 10 december 2015 door wethouder Marcel Houtkamp. Vooraf 
aan de opening werd de Liduinastraat in een bijzondere verlichting gezet en vertrok de Liduina-
processie met lampionnen en dans van de Liduinastraat naar het Julianapark.  Een spetterende 
vuurshow completeerde de opening. 
 

   

Het thema van Winterlicht 2015 ‘devotie en visioenen’ haakte aan bij het thema van het 
culturele jaar 2015 van de gemeente Schiedam: Liduina. Deze vrouwe is de beschermheilige 
voor langdurig zieken, schaatsers en Schiedam. Aan de kunstenaars is gevraagd zich te laten 
inspireren door dit thema of een werk te tonen dat een relatie aangaat met het park of met 
een aspect daarvan. 

De deelnemende kunstenaars aan Winterlicht 2015 waren: 

Aldo Hoeben, Bas Peeters, Berndnaut Smilde, Egied Simons, Erik Groen, Francine Garnier & 
Alain Engelaere, Harkes Ten Wolde, Ira van der Valk, Jeannette Ephraim, Jolande Bosch, 
Karola Pezarro, Linda Verkaaik, Marcella Kuiper, Mariska de Groot, Marjan Laaper, Mark 
Swysen, Mieke van den Hoeven, Pat van Boeckel, Paul Baartmans, Rachel de Boer, Yvon 
Koopman, Wiersma & Smeets en Willem Marijs. 



Rondom Winterlicht vonden een aantal bijzondere acties plaats: 
 
Projecten Liduinastraat: 
- Roze wolken voor Liduina: in de week van Winterlicht werd de Liduinastraat in de (licht)-wolken 
gezet door de bewoners onder leiding van kunstenares Yvon Koopman.  

   
 
- Lampionnen: kinderen van verschillende basisscholen maakten lampionnen onder leiding van 
Rachel de Boer. Voor de opening droegen zij de objecten in processie naar het Julianapark  en hingen 
ze op in een boom.  

   
 
Projecten in de stad: 
- Lichtcirkel  : achter de ramen van het Lentiz College was een installatie van Aldo Hoeben te zien. 
Deze installatie werd samen met leerlingen uitgevoerd. Dit werk was goed te zien vanaf de snelweg 
A20. 

 
 
- Zen : achter de  ramen van de 14de verdieping van het Gemeentekantoor van Schiedam had Paul 
Baartmans een installatie geplaatst, die van verre te zien was.  

 
 



De lichtmanifestatie Winterlicht is gebaseerd op de manifestaties in het Julianapark in de jaren vijftig 
van de vorige eeuw. Die waren toen in de zomer en vooral gericht op het aanlichten van het park op 
een bijzondere manier. Bij Winterlicht draait het meer om de kunstwerken, waarbij licht een 
belangrijk medium vormt.  
 
 

 
Spectaculaire vuurshow bij opening Winterlicht 
 
De Vuurkunstenaar opende donderdag 10 september om 17.45 uur met een spectaculaire vuurshow 
de vierde editie van het lichtkunstfestival Winterlicht. Met vuur, hoepels en brandende letters zette 
de Vuurkunstenaar het thema van dit jaar ‘Liduina, devotie en visioenen’ in de schijnwerpers. De 
show completeerde het officiële openingswoord van wethouder Marcel Houtkamp. 
 
Voorafgaand aan de opening werd de nabijgelegen Liduinastraat in een bijzondere verlichting gezet 
door kunstenares Yvonne Koopman. Om 17.30 uur startte een optocht van lampionnen en dans van 
de Liduinastraat (Frankeland) naar het Julianapark. 
 

 
 
Het Lentizcollege had voor de opening een Liduinasnack en een bijzonder dampend drankje 
ontwikkeld. Alle kinderen, die meededen met de lampionnenoptocht kregen gratis een snack en een 
drankje.  
 



PROGRAMMA WINTERLICHT 2015 
samengesteld in samenwerking met Verueño 

Wereldmuziekfestival Verueño zorgde op alle avonden voor een muzikaal programma en 
spectaculaire vuuracts. Zij verzorgden ook de catering tijdens Winterlicht. 
 

   
 
Artiestenprogramma 
 
Donderdag 10 dec 
- Yvon Koopman, Rachel de Boer, Anuschka Coumou en Soups verzorgen het programma in de Sint 
Liduinastraat.     
- Spetterende openingsvuurshow     
- Soups: een verrassend mobiel trio muzikanten     
- Mariska de Groot: Sonografs, een performance vol tekening & geluid     
 
Vrijdag 11 dec 
- Niels de Bakker & Max van der Wal verwerken geluidssamples tot een muzikale compositie  
- Kinderen van groep 5 van de St. Bernardusschool dansen o.l.v. Stefanie Kampman en  Anuschka 
 Coumou  
- Wiersma & Smeets: Schijnvertoning XXXII, een lichtspektakel voor jong en oud  
- Convoi Exceptional: muzikaal vuur op het podium 
- Vuurpoeet, vuuract  
 
Zaterdag 12 dec 
- Willem Marijs: Elektro Magnetisch Veldorkest, licht wordt geluid, performance 
- Vuuract van de Vuurkunstenaar 
- Paradiya: meditatieve, gedachtestrelende muziek met invloeden uit West-Afrika en India  
 

    
 
 
 
 



 
Rondleiding 
Elke avond vond er een gratis rondleiding plaats onder leiding van Aris de Bakker.  
 

 
 

Catering  
Stichting Verueño verzorgde een bijzondere catering tijdens het festival: wereldse maaltijden, een 
zalig stamppottenbuffet en visionaire soepen en smeersels.  
Er werden naast verschillende maaltijden, ook soep, snacks, glühwein, chocolademelk, e.d. 
geserveerd. 

 
 
Het Lentizcollege had voor de opening een Liduinasnack ontwikkeld en een bijzonder dampend 
drankje. Alle kinderen, die meededen met de lampionnenoptocht kregen gratis een snack en een 
drankje.  
 
Promotie van Winterlicht 
Om zoveel mogelijk bekendheid aan Winterlicht te geven is de hulp van een freelance pr-
medewerker (Professor Sneep Journalistiek) ingeroepen. De promotie bestond onder andere uit het 
uitsturen van vier verschillende persberichten aan een uitgebreid persbestand van regionale, 
landelijke en online media. Daarin werden de aankondiging van het festival, de deelnemende 
kunstenaars, de opening en de succesvolle eerste dag onder de aandacht van de radio, kranten en 
kunstbloggers gebracht. Dit heeft een heel aantal artikelen, aankondigingen en interviews voor radio 
en televisie opgeleverd.  
 
Voor verdere promotie is deze editie van Winterlicht is veel gebruik gemaakt van Facebook. Door het 
promoten van de evenementpagina en het uitlichten van kunstenaars en hun werken in de aanloop 
van het festival ontstond veel interactie. Hiermee werd ook het eigen, landelijke netwerk van de 
kunstenaars zelf bereikt en het maakte geïnteresseerden nieuwsgierig.  
 

http://professorsneep.nl/lichtkunstfestival-winterlicht/
http://nieuwestadsblad.nl/agenda/lichtkunstfestival-winterlicht-1.5484471
http://www.popuptv.nl/pop-up-nieuws/deelnemende-kunstenaars-winterlicht-2015-bekend
http://www.popuptv.nl/pop-up-nieuws/deelnemende-kunstenaars-winterlicht-2015-bekend
http://www.popuptv.nl/pop-up-nieuws/spectaculaire-vuurshow-bij-opening-winterlicht
http://nieuwestadsblad.nl/nieuws/geslaagde-openingsavond-winterlicht-2015-1.5534162
http://www.lichtontwerpen.nl/agenda/licht-tip-10-11-12-dec-winterlicht-schiedam
http://www.schiedam24.nl/nieuws/nieuws/bijzondere-lichtkunst-op-winterlicht
http://www.schiedamsnieuws.nl/lichtkunstfestival-winterlicht-schiedam/
http://www.looktv.nl/radiogemist/detail?itemId=F3ubhQfefq&programId=1108
http://www.popuptv.nl/pop-up-tube/studio-winterland-zos-op-zaterdag-5-december-2015-over-winterlicht
https://www.facebook.com/winterlichtfestival/
https://www.facebook.com/events/416640985206864/
https://www.facebook.com/winterlichtfestival/photos/a.357898124347600.1073741827.340798422724237/695863213884421/?type=3&theater


Tot slot werden contacten met de media onderhouden om te zorgen voor aandacht tijdens het 
festival zelf. Zo waren meerdere filmploegen, een journalist en bloggers aanwezig tijdens de opening. 
De media-uitingen werden ook op de eigen website van Winterlicht vermeld.  
 
Winterlicht flyer is in een oplage van 7500 exemplaren  verschenen. De helft ervan is door de scouts 
in Schiedam-West huis aan huis bezorgd. De andere helft is uitgedeeld aan de bezoekers van 
Winterlicht. Vormgeving : Art Core Business 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.popuptv.nl/pop-up-tube/opening-lichtmanifestatie-winterlicht-in-het-julianapark,-schiedam
http://schiedams.blogspot.nl/2015/12/stadsblogger-met-lichtkunstenares-op.html
https://www.youtube.com/watch?v=dahSLfe8sMY&feature=youtu.be
http://www.winterlicht.nl/


 
 
Winterlicht wordt georganiseerd door de stichting Winterlicht in samenwerking met de gemeente 
Schiedam en diverse Schiedamse organisaties, zoals het Lentiz College en Verueño. 
 
Voor meer informatie: www.winterlicht.nl  
Aris de Bakker, tel. 06-40572475. 
info@winterlicht.nl 
 
 
Winterlicht is mede mogelijk gemaakt door: 
 
Gemeente Schiedam, Fonds Schiedam Vlaardingen e.o., Pr. Bernard Cultuur Fonds, De Groot Fonds, 
Gemeenschapsfonds, DeltaPORT Donatiefonds, VSB-fonds. 
 

  
 

 
 

    
 

mailto:info@winterlicht.nl


Kunstenaars 

Aldo Hoeben, Bas Peeters, Egied Simons, Erik Groen, Ira van der Valk, Karola Pezarro, Linda 
Verkaaik, Marcella Kuiper, Marjan Laaper, Mark Swysen, Mieke van den Hoeven, Pat van 
Boeckel, Paul Baartmans, Jeannette Ephraim, Francine Garnier & Alain Engelaere, Rachel de 
Boer, Yvon Koopman, Harkes Ten Wolde, Jolande Bosch, Berndnaut Smilde, Mariska de 
Groot, Wiersma&Smeets en Willem Marijs 

 

Aldo Hoeben – Verschijning 

http://fieldofview.com 

Aldo Hoeben laat toeschouwers een holografische verschijning van zichzelf zien. Vanuit zes 
richtingen projecteert hij beelden door een kolom rook. Waar de stralen licht elkaar snijden 
ontstaat een ruimtelijk lichtbeeld. De toeschouwers worden daarvoor opgenomen met een 
diepte-camera. Als er geen mensen voor de camera staan zal de installatie ‘opgenomen’ 
holografische beelden afspelen. 

 

Bas Peeters –Nearly there 
www.baspeeters.nl 

De heilige Liduina, patrones van de chronisch zieken, heeft bijna haar hele leven op bed 
gelegen en had talloze visioenen. Bas Peeters vergelijkt haar visioenen met een bijna-dood-



ervaring. 
Liggend op dit bed krijgt de toeschouwer zo’n ervaring ook. Door de ronddraaiende tunnel 
en het bewegend licht lijkt het alsof je in de tunnel gezogen wordt. 

 

Egied Simons – VISieon 
www.egiedsimons.com 

In de vijver van het park maakt Egied Simons met behulp van zogenaamde ‘Green Fishing 
Lights’ een ‘kwalachtig’ lichaam dat langzaam op en neer onder het wateroppervlak 
beweegt. Het bijzondere groene licht trekt de vissen aan als devote gelovigen die de 
onderwaterwereld extra magie verschaffen. 

 

Erik Groen – Lichtkerk 
www.groeninnovaties.nl/lightart 

Eerst is er niets. Dan komt er iemand die zijn/haar devotie toont. Bij voldoende devotie 
ontstaat er een hallucinerend visioen van een kerk. 
Dat doet de toeschouwer door plaats te nemen op de barkruk, waaraan Erik Groen een 
omgebouwde trapas van een elektrische fiets heeft gemonteerd. De kerk is pas volledig 



zichtbaar als er hard genoeg gefietst wordt. Tot die tijd stimuleren prikkelende visuele 
effecten met geluid, blauw laserlicht en rook, de fietser om steviger te trappen. 

 

Ira van der Valk – Collectie Artificialis 

‘Collectie Artificialis’ is een optische illusie van migrerende artificiële vlinder- en 
natuurbiotopen. Sprookjesachtig verlicht, vertellen zij het verhaal van de metamorfose en de 
vergankelijkheid van het leven. Op drie plekken in het park zijn deze kleine, intieme objecten 
zien. Een punt om de verstilling op te zoeken of een moment te reflecteren en te mediteren 
vanuit de eigen spiritualiteit. 

 

Karola Pezarro – Visions 
www.karolapezarro.nl 
Geluid: Niels de Bakker 

Visions gaat over de ziener en haar visioenen. Onze voorstelling van het paradijselijke of het 
meest angstaanjagende, vindt zijn oorsprong in onze eigen waarnemingen, herinneringen en 
in de chemie van ons brein. Zo maken we ieder een persoonlijke werkelijkheid. Karola 
Pezarro toont de hare in een zwevende cirkel, die oplicht door een sequentie van 
filmfragmenten. Beelden uit het nieuws, stop-motion-filmpjes en persoonlijk filmmateriaal 
wisselen elkaar af. 



 

Linda Verkaaik – CHOREA. 
www.home.planet.nl/~verka212/ 

Linda Verkaaik maakte deze film op basis van fragmenten van haar moeder. Zij had een 
ontsteking die de hersens uitschakelde, waardoor haar – in verband gepakte armen – 
zelfstandig zwaaiende bewegingen maakten. ‘’Voor mij waren de bewegingen net een 
zwanendans’’, vertelt Linda Verkaaik. ‘’Tragisch maar ook zo mooi dat ik het gefilmd heb.’’ 
Het ziekte beeld heet Chorea…wat ook de vertaling van ‘dans’ is. 

 

Marcella Kuiper – schommel 
www.cellavie.nl 

In de muziekkoepel hangt een schommel met daaromheen wolken. De voorbijgangers 
kunnen er gaan schommelen. Als ze dat doen gaan de wolken licht geven, zo creëren ze hun 
eigen wonder. Onder de schommel staat de strofe geschreven. 



 

Marjan Laaper – Panta Rhei 
www.marjanlaaper.com 

Het videobeeld begint zwart. Langzaam doemt een stroom van lichtjes op, die als een 
meander door het beeld bewegen. Ze vullen het beeld om uiteindelijk weer te verdwijnen. 
De bewegende lichtjes doen denken aan vuurvliegjes maar roepen ook associaties op met 
een sterrenhemel. Het blijken langzaam lopende mensen, die als schimmen in een 
lichtprocessie door het beeld bewegen. 

 

Mark Swysen – The philosophers cave 
www.markswysen.com 
Geïnspireerd door de heilige Liduina en haar visioenen van een bloeiende rozenstruik maakt 
Mark Swysen een doorkijk-kapel met spiegelplaten. Door de speling van de wind bewegen 
de spiegelplaten voortdurend een beetje. Zo is de reflectie nooit duidelijk en steeds 
veranderlijk: een moeilijk te vatten visioen. Wie goed kijkt ontwaart de hangende, 
transparante sculptuur in de vorm van een reusachtig menselijk brein. 



 

Mieke van den Hoeven – Fractals 
www.miekevandenhoeven.nl 

‘’Een luchtspiegeling die zwevend boven de grond het alledaagse ontstijgt.’’ Mieke van den 
Hoeven baseerde haar werk op het fascinerende verhaal van de heilige Liduina van 
Schiedam die verzocht om de kist met haar lichaam niet met de aarde in contact te brengen. 
Ze maakte een ruimtelijke structuur met cilinders en gebogen vlakken, die loskomt van de 
grond. Licht schijnt door de gaten naar buiten. 

 

Pat van Boeckel – Genade 
www.patvanboeckel.nl 

Aan de rand van de vijver lichten vier kerkramen op vanuit het duister. Langzaam komen 4 
gezichten uit het water naar boven drijven. Voor even kijken ze ons aan en zinken weer 
terug naar de bodem. 
Of is het andersom? Worden de gezichten ondergedompeld in het heilige wateren om 
gedoopt en herboren weer boven te komen? Deze duizenden jaren oude ceremonie geeft 
iedereen de mogelijkheid of de hoop om in dit leven nog eens geheel opnieuw te kunnen 
beginnen. 



 

Jeannette Ephraïm – Liduinavisoen 
www.jepnet.nl 

Jeannette Ephraïm maakte een ‘liduinavisoen’ dat als een brandende maretak in de boom 
hangt. 
De basis is een geel-oranje organische bolvorm, met aan alle kanten uitsteeksels en 
takachtige vormen. Een niet als zodanig herkenbaar lichtsnoer voert door de polyester 
buizen en verlicht ze. 

 

Paul Baartmans- Vervanging van het werk Serenity 
www.paulbaartmans.nl 

Tijdens de installatie van het geplande werk Serenity werd het werk zo beschadigd, dat het 
niet meer getoond kon worden. Ter vervanging hiervan heeft Paul Baartmans aan de 
onderzijde van de brug doeken aangebracht, die van onder de brug door lampen met een 
wisselende intensiteit verlicht werden. 



 

Francine Garnier en Alain Engelaere – Pad 
www.francinegarnier.com 
Dit pad van visioenen laat ongrijpbare constante transformaties zien. De franse kunstenaars 
willen hiermee de lange weg van pijn en visioenen van Liduina uitbeelden. Rozen – 
gekoppeld aan de legende van de heilige – worden bloedvaten bedekt met doornen. De 
takken herinneren aan Liduina’s natuurlijke lichaam, maar ze lijken boven de grond te 
vliegen en stralen hun aura uit. Veren, gekleurde vlekken, misschien ogen en rozen, nemen 
bezoekers mee langs het gehele pad. De muziek is gesynchroniseerd met de verlichting en 
reageert op klappen, en veranderingen. 

 

Harkes Ten Wolde – Skating Away 
www.liaharkes.nl, www.petertenwolde.nl 

Centraal in het park staat het bevrijdingsmonument van Pieter Starreveld als een altaar in 
een basiliek. De juiste plek dus om devotie en heiligheid uit te drukken. Symbolen uit het 
leven van de Heilige Liduina wervelen over het standbeeld. Om plotseling het beeld in het 
volle, hemelse licht te zetten. Waarna zij ten hemel stijgt. Een soundscape completeert de 
installatie van Harkes/ten Wolde. 



 

Jolande Bosch – Liduina’s Kom 
www.jolandebosch.com 
Dit werk breekt bewust met de traditie van het weergeven van de figuur van de heilige in 
heiligenbeelden. Dit om niet zozeer de persoon, maar juist het levensverhaal van Liduina een 
hoofdrol te geven. De foto geeft een betekenisvol, maar ook eenvoudig, poëtisch en 
troostrijk beeld dat niet teruggrijpt op de bekende symboliek, maar kan verworden tot een 
nieuw icoon, een heiligenbeeld nieuwe stijl. 

 

Berndnaut Smilde – Nimbus II, 2012 
www.berndnaut.nl 

De Nimbus werkt als een voorbijgaande moment van aanwezigheid in een specifieke locatie. 
Ze 
kan worden geïnterpreteerd als een teken van verlies of gewoon als een fragment uit een 
klassieke schilderkunst. Smilde is geïnteresseerd in het tijdelijke aspect van het werk. Het is 
zodoende een paar seconden voordat het weer uit elkaar vallen. 
Het fysieke aspect is heel belangrijk, maar het werk blijft uiteindelijk alleen als een foto 
bestaan. De foto functioneert als een document van iets dat gebeurde op een specifieke 
locatie en nu is verdwenen. 



 

Rachel de Boer Wensboom 
www.floatingmedia.nl 

Toekomst visioenen van de Schiedamse kinderen in de vorm van lampionnen. Rachel de 
Boer maakt de kunstwerkjes samen met kinderen van de basisscholen in de buurt van het 
Julianapark. Bij de processie/lampionnenoptocht voorafgaand aan de opening worden ze 
opgehangen aan lange 
bamboe laddertjes die tegen een grote boom komen te staan. Zo ontstaat een grote wens 
boom. 

   

Yvon Koopman – Roze wolken voor Liduina 

http://yvonkoopman.nl 

De Liduinastraat vol ‘roze wolken’ is het startpunt van de processie voorafgaand aan de 
opening van Winterlicht. Yvon Koopman maakte de wolken, samen met bewoners van de 
Liduinastraat, zorgcentrum Frankeland en leerlingen van de basisschool. Ze zijn te 
bewonderen onder iedere lantarenpaal, aangebracht op verschillende hoogtes. 

http://www.winterlicht.nl/home/home/wp-content/uploads/Yvon-Koopman.jpg
http://www.winterlicht.nl/home/home/wp-content/uploads/DSC_0056-web.jpg
http://www.winterlicht.nl/home/home/wp-content/uploads/DSC02199-web.jpg


 

Mariska de Groot – Sonografs 
www.mariskadegroot.com 
‘Sonografs’ is een installatie waarin eenvoudige ritmische bewegingen van het lichaam een 
piepende pendulum tekeningmachine activeert, die op zijn beurt vanuit het niets complexe 
wiskundige oplichtende lijntekeningen begint te tekenen. De cirkelvormige bewegingen van 
de elementen en het lichaam groeien tijdens de performance uit tot een ritueel. De 
geprojecteerde lijntekening wordt gescand en omgezet in geluid. 

 

Wiersma & Smeets- Schijnvertoning XXXII 

http://www.wiersma-smeets.eu 

Licht- en projectietovenaars Moniek Smeets en Bram Wiersma weten met uiterst simpele 
middelen indrukwekkende lichtspektakels op te voeren. Gedreven door verwondering, 
nieuwsgierigheid en ontdekkingsdrift, weten zijn verbazingwekkende licht- en 
schaduwbeelden te creëren op voor iedereen zichtbare wijze. 

http://www.winterlicht.nl/home/home/wp-content/uploads/Wiersma-en-Smeets-500.jpg


 

Willem Marijs – Elektromagnetisch Veld Orkest 

Licht wordt geluid. Via antennes worden de frequenties van licht opgevangen en met 
versterkers en luidsprekers weergegeven. De bespeler van het orkest 
regelt het licht en zo ontstaat er een licht en geluid compositie. 

  

 
 


