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2016 stond geheel in het teken van het licht, met als apotheose het Festival van 
het LICHT op 29 oktober. De opmaat voor ‘het lichtjaar’ was in 2015. Op 19 
november vorig jaar verraste Jannet van Kleeff het publiek in de Dorpskerk met 
klassieke liederen van Schubert, Schumann, Brahms, Bach en Mendelsohn. Dit 
onder het motto ‘In het LICHT van de waarheid’.  
 
Op 3 februari hield Rene Vas (beheerder van de Hoekse vuurtoren) in Café 
Harwich een boeiend verhaal over de kustverlichting in HvH (‘Vijf keer wit, een 
keer rood’). Onder de aanwezigen vooral veel geïnteresseerden in de Hoekse 
geschiedenis (nieuwe doelgroep).  
 
Op 7 april gaf cultuurhistoricus Hoo Man Chan (Boijmans van Beuningen) inzicht 
in het licht in de schilderkunst. Op deze avond waren de kunstenaars die we op 
het oog hadden voor ons festival onze eregast. 
 

 
 
Behalve voor de kunstenaars was er bij de voorbereiding van het festival ook 
bijzondere aandacht voor kinderen. Voor hen organiseerden we op 18 juni in de 
bibliotheek een workshop ‘Spelen met licht’. Omdat de belangstelling voor 
eerdere workshops matig was, schakelden we een organisatie in die ervaring 
heeft met (buiten)schoolse activiteiten. Tevens brachten we ons ‘lichtjaar’ onder 
de aandacht van het basisonderwijs. We schonken de scholen een 
experimenteerdoos over licht en stuurden de directies een motiverend schrijven 
over aansluiting van het thema bij de kerndoelen. Ondanks deze extra stimulans 
bleef het aantal deelnemers (5) beneden onze verwachting.  
 
Meer succes hadden we met het poëziepodium op 28 augustus bij de vuurtoren. 
Tien dichters (allen lid van Schrijvers tussen de kassen) droegen toen 
lichtgedichten voor, in het duinvalleitje bij de vuurtoren.  Er waren zo’n 80 
bezoekers. Een deel van hen had op ons aanraden een picknickmand 
meegenomen, hetgeen de sfeer zeker verhoogde.  
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En toen was er dus, tot besluit, ons festival op 29 oktober.    
 

 
 
Festival van het LICHT (29 oktober) 
Als basis voor het festival namen we de positieve ervaringen tijdens het Festival 
van de VLUCHT (2015). Conform onze traditie kozen wij een verrassende, bij het 
thema aansluitende ‘typisch Hoekse’ locatie: de omgeving van de vuurtoren aan 
de Willem van Houtenstraat. Naar achteraf bleek een gouden keus, maar de weg 
daarnaartoe was zeer arbeidsintensief. Onze ambitie lag hoog: een gevarieerde 
kunstroute met (voor een deel laagdrempelige) activiteiten voor alle leeftijden.  
 
Arbeidsintensieve voorbereiding 
Om dit te realiseren moesten we onderhandelen met de beheerder van de 
vuurtoren, de vrijwilligers van de Kinderboerderij, de bewoners van de Willem 
van Houtenstraat, het bestuur van de speeltuinvereniging, de 
woningbouwvereniging en ambtenaren bij het gebiedskantoor.  

 
Met veel doorzettingsvermogen, creativiteit en hulp 
van de cultuurscout lukte het ons uiteindelijk alle 
betrokkenen op één lijn te krijgen en concrete 
afspraken te maken. Vooral het terrein waar we de 
festivaltent wilden neerzetten, baarde ons tot het 
laatste moment zorgen. 
 

 
Zorgen om financiën 
Ook ons budget was lange tijd een probleem. Aanvankelijk beschikten we maar 
over 70 % van onze oorspronkelijke begroting, terwijl de omvang en de inhoud 
van het festival tijdens de ontwikkeling groeide. Zo lukte het ons dat alle 
bewoners van de Willem van Houtenstraat (12 van de 14) het raam van hun 
woning beschikbaar zouden stellen voor een exposerende kunstenaar. Verder 
kreeg de beheerder van de vuurtoren het idee voor een extra activiteit, specifiek 
gericht op jongeren. Terwijl we aan de ene kant moesten bezuinigen, dreigden 
aan de andere kant hogere kosten. Een extra subsidieaanvraag van de bewoners 
van de WvH-straat in het kader van ‘buurtinitiatieven’ bracht uitkomst. 
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Het resultaat 
Over het resultaat waren alle betrokkenen uiteindelijk dik tevreden. De  
weergoden kozen onze kant. Onder bijna voorjaarsachtige omstandigheden  
liepen die middag vanaf 16 uur tientallen kunstliefhebbers langs de ramen van de 
Willem van Houtenstraat waar twaalf kunstenaars hun kunstwerken hadden 
uitgestald. 

 
Gesprek met kunstenaars in W. V. Houtenstraat       Kunstwerken Gemma Delfgauw 

 
In De Uithoek exposeerden nog eens acht kunstenaars. Tijdens de route werden de 
bezoekers verrast door balletgroep Domingos en bellenblazende Petri Jakobs. 
Kinderen namen deel aan een speurtocht in de speeltuin en aan het schaduwspel in de 
Uithoek. In de route stond een suikerspin. 
 
Bij het invallen van de duisternis waren de straat en de kunstwerken plotseling sfeervol 
verlicht, en werden de bezoekers in de speeltuin verrast door de inmiddels kunstzinnig, 
verlichte installatie van José Knippenberg. Veel objecten achter de ramen kregen een 
extra dimensie.  
 

 
 Kunstwerk : Vivian Ammerlaan      Kunstwerk: Jose Knippenberg 

 
Hoeks erfgoed 
Ondertussen was er een diversiteit aan presentaties in de tent aan de Jolinkstraat en 
achter de Uithoek. Daarbij werd het Hoekse erfgoed prachtig belicht door Henk van der 
Lugt, René Vas en Frank Dam. Het evenement werd om 16.00 uur op een originele 
manier geopend en om 22.00 uur weer afgesloten door P. K. Ebscheuten 
(stadsomroeper van Vlaardingen) en Dirk Vermeulen van Rotterdam aan Zee. 
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Opening door P. K. Ebscheuten    ‘Straatverlichting toen’ door Henk van der Lugt 

 
 
 

Reacties deelnemers en bezoekers 
Het aantal bezoekers schatten we op 400. 
Na afloop stuurden we de kunstenaars, vrijwilligers en deelnemers een 
evaluatieformulier. De reacties waren unaniem positief. Hieronder twee 
spontane reacties de dag na het festival van respectievelijk Karin van Paassen (tot 
2014 de professionele organisator van onze kunstroute) en Tineke Noordzij 
(deelnemend kunstenaar met veel kunstroute-ervaring).  
 
Karin van Paassen  
Wat hebben jullie een mooi festival neergezet. Echt fantastisch ontworpen, zoveel te beleven op een mooi 
stukje Hoek van Holland. 
Het moet een mega-klus zijn geweest…….. 
Het programma was afwisselend, voor ieder wat wils, de verlichting was mooi en het was heel duidelijk 
waar je heen kon en wat er viel te zien en horen. 
 
Ik vond de plaats en het tijdstip van de presentatie van Frank Dam ontroerend mooi. Wat een parel. 
Alles viel hierbij samen: buiten zittend in het licht, zoals de Hoek eigenlijk altijd is, op de achtergrond de 
Korrelbeton, het windstille zachte weer………. 
en de film is natuurlijk TOP! 
 
Ik was weer onder de indruk van de Vuurtoren, de lezing van René en het gebeuren om de Vuurtoren voor 
jongeren. Dat zou vaker moeten gebeuren. 
Zo trek je jongeren. Ik weet alleen niet of de buren daar blij mee zouden zijn, haha 
 
Het zag er aantrekkelijk en feestelijk uit! 
 
COMPLIMENTEN !!!!!!!!!!!!! 
De grote vraag blijft: Hoe krijg je de Hoekenezen uit hun huis? 

 
 
Tineke Noordzij 
Ik vond het een meer dan geslaagde en zeer sfeervolle kunstroute, het leukste evenement 
waar ik ooit aan heb deelgenomen. Ook de ontmoetingen voor het evenement in Café 
Harwich, de Bing en de vuurtoren vond ik zeer geslaagd. Je kreeg daardoor ruimschoots 
de tijd om het thema licht op je in te laten werken. De website vind ik erg mooi en 
professioneel eruit zien. Dank je wel voor alles! 

 
 
10 januari 2017, Ed van Berkel  
(secretaris Stichting KUnSTPLAATS) 


