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’Laat mijn expositie weer opengaan, 
desnoods ’s nachts’ 

 

Door WIERD DUK 
Updated 59 min geleden 
1 uur geleden in BINNENLAND 
ELBURG - In tijden van corona moet je creatief zijn, realiseerde Aad Peters zich. Hij wil zijn 
indoor-expositie van monumentale zandsculpturen in Elburg, die wegens de corona-uitbraak 
is gesloten, weer toegankelijk maken voor het publiek. „Desnoods ’s nachts en op afspraak. 
Dan kunnen de mensen makkelijk de anderhalve meter afstand aanhouden.” 

 

 

 

„We hadden allang open kunnen zijn”, zegt Aad Peters (63). „Ruimte genoeg: vijfduizend 
vierkante meter! Ik kan hier 15 tot 20 families gelijktijdig over de vloer hebben en dan blijft 
iedereen nog anderhalve meter van elkaar.” 

Peters geniet bekendheid als (oud)poppenspeler en tv-programmamaker en als ’Bulletje de 
Stier’ uit de mini-playbackshow. In 2018 opende hij in enkele fabriekshallen in Elburg de 



tentoonstelling ’Zandverhalen’: een ruim opgezette expositie van zandsculpturen, gemaakt 
door een groep internationale kunstenaars. Die beelden – een aantal van monumentale 
proporties – drukken bijbelse verhalen uit: Adam en Eva en de slang, Mozes die de Tien 
Geboden ontvangt, de uittocht van de Joden uit Egypte, de bekering van de inwoners Ninevé. 

„Dit zijn de verhalen die mede het fundament vormen van onze cultuur”, zegt Peters, die 
eerder in het nieuws kwam toen hij met een nagebouwde ’Ark van Noach’ het water opging. 
Zandverhalen trok het afgelopen jaar zo’n 60 duizend bezoekers. Maar wegens het 
coronavirus moesten de deuren dicht. Aad Peters: „Ik snap het wel want de overheid wil het 
liefst zo min mogelijk mobiliteit. Blijf thuis, is het idee. Daarom stel ik voor om te openen 
van 9 uur ’s avonds tot 9 uur ’s ochtends, dan houd je het verkeer hier naar toe beperkt. Het 
moet toch fantastisch zijn voor ouders om hier met hun kinderen in de nacht langs al die 
verhalen te dwalen.” 

Zingeving 

Volgens Peters’ zakelijke partner, ondernemer Cor Verkade, biedt Zandverhalen ’hoop in 
sombere tijden’. „Mensen zoeken in tijden van crisis naar zingeving. Ik vind het zonde dat 
wij hier iets moois hebben opgebouwd, waar mensen troost in kunnen vinden, en dat we dit 
nu niet kunnen laten zien.” 

Elburg, het oude vissers- en vestingstadje met een SGP-burgemeester, lijkt een geschikte plek 
voor Zandverhalen, zo midden op de bible belt. Aad Peters verwijst naar de Bijbelse plagen, 
die de Egyptenaren troffen opdat zij de Joden zouden laten gaan. „We kunnen leren van die 
oude geschiedenissen. Corona is in feite ook een plaag die ons overkomt.” Hij wil potentiële 
bezoekers online een tijdslot laten kiezen. „Als ze aankomen worden ze door parkeerwachten 
onthaald, ze kunnen hier hun handen wassen, op de grond hebben we de onderlinge afstanden 
aangegeven, overal hangen camera’s, dus we houden de bewegingen in de gaten.” 

Veilige oplossing 

Peters is net terug uit Zweden, waar de overheid een andere strategie toepast in de bestrijding 
van het coronavirus. „Daar is de samenleving nog grotendeels open. Maar het is niet zo dat 
de Zweden maar wat doen. De overheid vertrouwt op de eigen verantwoordelijkheid van de 
burgers. Dat kan hier ook: als je een veilige oplossing hebt, zoals wij, waarom zou je dat dan 
niet toestaan?” 

Woordvoerster Simone Reinders van de gemeente Elburg kent Peters’ voorstel. „We 
waarderen het meedenken van de heer Peters”, zegt ze. „Hij is niet de enige. Er liggen ook 
andere plannen van inwoners en ondernemers, maar die moeten allemaal langs de 
veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. Tot 28 april zijn we wegens de landelijke 
richtlijnen zeker terughoudend.” 

 


