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Algemene informatie 

Lichtkunstenaar Jaap van den Elzen (1977) realiseert in opdracht van overheden 

en particulieren lichtinstallaties waarbij hij speelt en experimenteert met lichte en 

donkere kaders. Jaap van den Elzen wil de kijker zo omhullen met en onderdompelen 

in een nieuwe wereld. Hij zoekt daarbij graag naar verbindingen met muziek, 

teksten, literatuur en/of poëzie. Licht is de meest pure vorm van waarnemen. Je 

neemt iets waar omdat er licht op schijnt. Licht en duisternis zijn tegenpolen, maar 

ook onlosmakelijk met elkaar verbonden. Van den Elzen beziet zijn werk als een 

beeldhouwer: “Ik speel met licht, tijd en ruimte om de zintuigen een impuls te geven 

en boetseer, manipuleer of complementeer totdat er een nieuwe beleving ontstaat. 

Lichtkunst kan bombastisch zijn, maar juist de verfijning en subtiliteit kunnen op een 

kleine manier grootse effecten geven. Ik wil vooral interactie, een dialoog tussen de 

toeschouwer en het lichtkunstwerk. Verwondering, verstilling of verbijstering. Allemaal 

goed. Als je even alle alledaagse dingen vergeet, dan is mijn missie geslaagd”. 

To see…. or not to see, installatie voor Kunstenplan Diever   

De thematiek van het theater staat centraal maar er is ook verwarring, want wie is de 

acteur, wie is de toeschouwer en sta je op het podium of zit je in de zaal en zijn de 

bomen decor of de regisseurs van het toneelstuk? Worden er dubbelrollen gespeeld? 

Licht wordt door Van den Elzen in de spotlight gezet. Zijn script van licht naar donker 

maakt het lichtplan tot een lichttheater waarin licht magie krijgt maar ook subtiele 

verwondering. Van Diever wordt gezegd dat het de donkerste plek van het land is. 

Wat betekent dat voor de kunstenaar? De duisternis als acteur. Shakespeare heeft 

het veel over het duister – de metafoor voor onheil, de duivel, de dood – en in Diever 

moesten we nadenken over een licht - en een donkerplan in plaats van over enkel 

een lichtplan. In het theater is licht een belangrijk middel om de aandacht van de 

kijker te sturen. Licht uit, spot aan. Elke lichtdialoog vertegenwoordigt een thema in 

de vorm van een Shakespeareaanse tegenstelling die elkaar versterken, net zoals het 

spel van licht en donker dat doet. Alle lichtdialogen worden interactief aangestuurd. 

Zonder voorbijgangers geen beweging. Zonder beweging geen licht en geen dialoog. 



Behalve de inhoudelijk, tekstuele link met het werk van Shakespeare is er nog een 

extra gelaagdheid. De ontwerpen bieden conceptueel en in hun vormgeving een 

onverwachte twist zodat je ze op meerdere manieren kunt bekijken en ontdekken. 

Lichtdialoog 1 | magische kader | realiteit en fantasie 

Het magische kader is een portaal dat refereert aan het kader van het theaterpodium; 

de scheidslijn tussen realiteit en eindeloze fantasie. Voorbijgangers worden in het 

magisch kader in de spotlight gezet en worden zo deel van het lichttheater. De 

voorstelling kan beginnen als je deze poort, deze wereld, binnen bent gestapt. Het 

materiaal, spiegelend rvs waarin behalve de persoon ook de natuur en de omgeving 

gereflecteerd wordt, maakt dat je jezelf in een ander perspectief ziet en een andere 

werkelijkheid ervaart. In het donker betekent het ook dat je ogen nog intenser ervaren 

door de prikkeling van het licht.



Lichtdialoog 2 | Baarhuisje | leven en dood 

Dit huisje heeft een bijzondere geschiedenis want hier werden mensen zonder woon-

verblijfplaats die in de gemeente overleden opgebaard. Van den Elzen heeft als ook 

een hommage aan de persoon die dit huisje heeft kunnen behoeden van de sloop op 

dit gebouwtje het grafschrift van William Shakespeare geprojecteerd:

Good friend for Jesus sake forbeare,         

To dig the dust enclosed here. 

Blessed bet he man that spares these stones,  

And cursed be he that moves my bones.  



Lichtdialoog 3 en 4 | Spotlights     

Kijken en bekeken worden. De voorbijgangers worden in een spotlight van woorden 

gezet. Of zijn ze toch acteur, toeschouwer of rekwisiet?

Quote Spotlight 3  

All the world’s a stage, And all the men and women merely players

Quote Spotlight 4  

To see or not to see        

 



Lichtdialoog 5 | De Hoofdrol  

Deze dialoog is verdeeld in twee delen. Als apotheose verschijnt de meester van het 

theater in de bomen als ‘verlichte geest’. Zijn portret zal als een anamorfose worden 

geprojecteerd op een grote boom tegenover het theater. Het bijzonder van deze 

projectie is dat het portret alleen te zien is wanneer je er recht voor staat. Vanaf de 

zijkant zie je alleen een verlichte boom. De verlichte ‘geest’ van Shakespeare verschijnt 

en verdwijnt aan de hand van het standpunt van de ogen. 



De wintervariant, als de boom zonder bladeren is, verandert in een Tree of Love. 

“Oh, Rosalind, these trees will be my books- I’ll write my thoughts down on their bark. 

That way, everyone who passes through this forest will find your virtues everywhere. 

Run, run, Orlandom on every tree carve praises of her beauty, her virtue, and her 

inexpressibility.” 

As you like It | Scene 3, Act 2

Als de boom het blad verliest dan wordt de gobo vervangen en krijgt de kale boom 

een nieuwe huid van licht. De Shakespeareaanse thematiek van liefde vinden in het 

bos staat dan centraal. 

De geprojecteerde liefdesverklaringen zijn titels van Shakespeare, maar dan met een 

twist. Ze zijn namelijk zelf verliefd. De verliefde titels kunnen worden geïnterpreteerd 

als een hommage aan het werk van Shakespeare.

To darkness fleet souls that fly backwards.



Biografie Jaap van den Elzen 

Jaap van den Elzen( Boxtel, 1977) groeide op in de hightechregio Eindhoven en 

zoals hij het zelf zegt: “Ik rolde vanuit de middelbare school zo op mijn skateboard 

door naar de Design Academy in Eindhoven.” Daar studeerde hij succesvol af 

in 2004 (afdeling Man & Living). Vanuit Eindhoven werd licht zijn hoofdthema. 

In samenwerking met componist Anthony Fiumara realiseerde Van den Elzen 

Waxing, Waning (2009), een sound- and lightscape in Muziekgebouw aan ’t IJ in 

Amsterdam waarbij licht een instrument wordt in een symfonie. Voor het festival 

Glow in Eindhoven creëerde hij met de elektroakoestische componist Anguilo 

Meijer Evolution of Light. Deze interactieve installatie veranderde een kale, 

betonnen ruimte onder een parkeerplaats in een betoverende wereld vol licht, 

schaduw en alle gradaties daartussen. Over de uitwerking van zijn projecten zegt 

hij: “Licht is een onderdeel van het menselijke zijn. In alle culturen en religies heeft 

licht een symbolische betekenis. Het staat voor warmte, voor geborgenheid. En 

door de manier waarop je een omgeving belicht, kun je er magische effecten mee 

bereiken. Je laat de werkelijkheid, dat wat vertrouwd was, door licht veranderen 

en transformeren tot een nieuwe werkelijkheid. 



DE NATUUR EN JIJ 
Jaap van den Elzen | Kunstenplan voor Kids

Ik zie, ik zie wat jij niet ziet. 

Licht uit, spot aan! 

Scene 1 Magisch Kader

Bij het passeren van de poort van het magisch kader ( bij het Toeristisch Informatie Punt aan de Bosweg) 

ga je een andere wereld in. Wat voor gedachten heb je over de wereld van het toneel?

Scene 2 Baarhuisje

Het woordraadsel met de grafsteen is niet eenvoudig te kraken. Kan jij een woordraadsel in

geheimschrift ontwerpen? En hoe zou je dat aanpakken? Met welke codes zou je dat doen?

In Scene 3 en 4 word je uitgenodigd om op het podium te komen. Heb je een tekst die je wilt uitspreken 

en wat zou je willen zeggen in die acteursrol; of vind je het fijner om toeschouwer te zijn? 

Rollen kunnen voortdurend wisselen en we denken en voelen vanuit verschillende realiteiten en 

wereldbeelden. Vertel vooral vanuit je hoofd én vanuit je hart.

Natuur en beeldende kunst vormen een goede combinatie en het is goed om die werelden aan elkaar te 

koppelen in een kunstroute. Licht en donker zijn tegenpolen en daarin is het moeilijk positie te bepalen. 

Heb jij daar gedachten over? 

We zien optische illusies in de 5 scenes die Jaap van den Elzen ontwierp voor het kunstenplan. Optische 

illusies werden al gemaakt in de tijd van de Romeinen en dat noemden zij ‘gezichtsbedrog’. Later 

werden ook vaktermen als ‘trompe l’oeil’ of anamorfoses gebruikt in de kunsten. De werking van licht 

en schaduw is de meest besproken techniek in de kunst en je kunt met optische illusies mensen op het 

‘verkeerde been’ zetten.

 



Scene 5 

De hoofdrol is weggelegd voor het portret van Shakespeare dat in een imposante boom geprojecteerd 

wordt met een beamer. Dat hoofd zie je alleen vanuit één bepaald gezichtspunt. Dat noemen we een 

anamorfose. Een anamorfose is een vertekende afbeelding die alleen gezien kan worden vanuit een 

bepaalde hoek of onder bepaalde optische voorwaarden er realistisch uitzien. De anamorfose ontstond 

in de renaissance. Kunstenaars wilden toen alles zo realistisch mogelijk weergeven, dus werd het 

perspectief bestudeerd. Een voorbeeld van een regelmatig gebruikte anamorfose is de zogenaamde 

‘memento mori’, meestal te zien in de vorm van een vervormde menselijke schedel die ergens in het 

schilderij verwerkt zit en die verwijst naar de sterfelijkheid van het menselijk bestaan. Het schilderij De 

Ambassadeurs van Hans Holbein de Jonge is het beroemdste voorbeeld. 

In de wintermaanden, als de boom geen blad draagt, hebben we de boom tot Boom van de Liefde 

gemaakt met tekstfragmenten uit de toneelstukken van Shakespeare die over de liefde gaan. Als jij 

teksten mag maken en toevoegen aan de Boom van de Liefde wat zou je dan willen schrijven? 

Is zien voor jou geloven? Kun je echt geloven wat je ziet? Door te spelen met kleur, vorm en 

schakeringen kun je je brein foppen en door het gezichtspunt te veranderen kun je allerlei illusies 

creëren waardoor je publiek niet meer weet wat echt is en wat niet!

 

De Ambassadeurs, Hans Holbein de Jonge, 1533, olieverf op eiken paneel.  
Kun jij de schedel ontdekken? Wat moet je doen om de schedel goed te kunnen zien?

Detail uit De Ambassadeurs van Hans Holbein de Jonge 



Een kleine mier en een enorme planeet hebben iets gemeen: een schaduw! Licht verplaatst zich in 

rechte lijnen. Als die worden onderbroken door een voorwerp, ontstaat er een donker gebied of een 

schaduw achter het voorwerp.

 

Als je kijkt naar de sterrenhemel boven je op een heldere, wolkeloze nacht, wat ervaar je dan op het 

donkerste plekje in Nederland? Je ogen en je hersenen gebruiken licht en schaduw om de vormen te 

bepalen en om silhouetten te zien.



Colofon 

Tekst: Carin E.M. Reinders | www.villageofshakespeare.nl


