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Stichting KUnSTPLAATS 2017 
Onze activiteiten richtten zich weer op twee pijlers: kunst en Hoeks erfgoed.  
Als thema kozen we: De kunst van het wonen. 
 
Wonen in Hoek van Holland is bijzonder! Mede door de ligging aan Waterweg en 
spoorlijn, en het rijke Hoekse verleden. In het jaar waarin de voor HvH zo 
belangrijke Hoekse Lijn een metamorfose ondergaat, stonden onze activiteiten in het 
teken van de kunst van het wonen. En passant namen we ook het eeuwfeest van De Stijl 
mee. We gingen op zoek naar de typisch Hoekse Stijl in de woningbouw met op den 
duur een focus op de Oud-woningen aan de Tweede Scheepvaartstraat (beeldbepalende 
locatie, thema dorp). 

Hoekse Stijl anno 1927 
 

15 februari + 8 maart: Wonen TOEN 
 
De historische basis legden we samen met 
Historisch Genootschap HvH. Henk van der 
Lugt (HG) vertelde op 15 februari over het 
begin van de Hoekse woningbouw. 
Onderkomens voor de arbeiders bij het 
graven van de Nieuwe Waterweg, een 
enkele primitieve woning in het 
duingebied, de eerste woonwijkjes. 
 
Er was een duidelijke scheiding tussen de 
tijd voor de spoorlijn (1893) en de periode 
erna, met woningen voor 
spoorwegpersoneel (De Blikken Buurt), 
voor ambtenaren van Rijkswaterstaat en 
voor de loodsen. Duidelijk werd dat Hoek 
van Holland ook op woongebied een 
geheel eigen ontwikkeling doormaakte. 
Alles in het teken van de haven en 
aansluitende infrastructuur. 
 
De avond werd gehouden in Café Harwich, 
een typisch Hoekse locatie. Het was zo’n 
succes dat we het programma op 8 maart 
herhaalden, wederom met een volle bak. 
Totaal aantal bezoekers: 150. 
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31 maart Laatste rit op de Hoekse Lijn 
 
We gaven acte de présance tijdens de 
laatste rit op de Hoekse Lijn. Daarvoor 
ontwikkelden we de educatieve 
brochure Groeven in de tijd, op onze 
site aangevuld met een handleiding 
voor het onderwijs. Daarin een gedicht 
over de geschiedenis van de Hoekse 
Lijn met foto’s van Historisch 
Genootschap Hoek van Holland. Op 
YouTube en Facebook presenteerden 
we daarmee een audiovisual. (2.700 
views).  
  

Het gedicht werd op 31 maart de hele dag geprojecteerd op het grote scherm in de hal 
van Rotterdam CS en tijdens de laatste treinrit voorgelezen. Tijdens deze tocht deelden 
we de brochure uit. Het project kreeg ook aandacht in de laatste vijf minuten van ‘Met het 
oog op morgen’ op Radio 1.  
 
 

6 april: De Stijl en de Oudwoningen  
 

Kunsthistoricus Hoo Man Chan vertelde 
over het artistieke klimaat aan het begin 
van de vorige eeuw, met o.a De Stijl en 
de ideeën over het Nieuwe Bouwen. 
 
Architect J.J.P. Oud werd daardoor 
geïnspireerd bij het ontwerp van zijn 
karakteristieke woningen, met een 
basale vormgeving, vol uitbalanceerde 
geometrische figuren. 
 
Onder de aanwezigen waren ook 
Hoekenezen die speciaal om het Oud-
project kwamen. Voor een enkeling had 
er wel ‘wat meer Oud’ en ‘wat minder 
kunst’ in de lezing gemogen.  
 
Anderen vonden deze nieuwe blik juist 
verrassend. Hun beleving werd het best 
verwoord in een mail na afloop: 
‘Geacht bestuur, hartelijk dank voor 
deze avond. Al is deze kunst niet ons 
ding, hebben wij wel geïnteresseerd 
geluisterd naar de meer dan 
enthousiaste presentatie door Hoo Man 
Chan, wat kan die man vertellen. 
Geweldig. Simon en José Mostert.’ 
 

De avond werd gehouden in Strandpaviljoen Deachi Beach, we telden zo’n 80 bezoekers. 
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18 juni De Kunst van het wonen (poezie) 
 
Voor het tweede achtereenvolgende jaar 
vond onze poezieactiviteit plaats bij de 
Hoekse vuurtoren. Ook nu weer onder 
optimale weersomstandigheden. Het was 
weer genieten. Tien dichters en een 
zangeres varieerden op ‘De kunst van het 
wonen‘. Vier van hen presenteerden ook 
een stoel met een ‘stoelgedicht’. 
 
Het publiek was verrast door de vele 
originele  invalshoeken. Wonen in een 
gedicht, wonen in Hoek van Holland, 
wonen in een strandhut, daklozen, 
vluchtelingen. Alles passeerde de revue, 
met een constante afwisseling van 
emoties. Deze kregen een boost in de 
bijdragen van de Haagse zangeres Marie 
Anne de Rooij.  
 
Het geheel werd aan elkaar gepraat door 
Hans Deijl. We telden zo’n 60 bezoekers. 
 
 

 
 
 
Net als vorig jaar werden de gedichten 
opgenomen in een bundel. 
Dit keer met een bladwijzer met de 
stoeldichten.  
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23 september Stoelendans Oud-woningen 
 
Hoogtepunt van ons woonjaar was de 
‘Stoelendans rond de Oud-woningen’, 
georganiseerd op de landelijke 
burendag, m.m.v. WVH (Woningbouw-
vereniging Hoek van Holland).  
 
Het werd een prachtige middag. Met 
kunst, dans, muziek, kinderactivitei-
ten, lekkere hapjes en drankjes, 
rondleidingen, en prachtige ‘gepimpte 
stoelen’ rond de Oud-woningen. 
Gezellig, kunstzinnig en ‘Stijl’-vol.  
 
In de daaraan voorafgaande weken 
riepen we de bevolking op een stoel te 
pimpen in Hoekse Stijl, met typisch 
Hoekse attributen met een vleugje 
Mondriaan. Er waren 42 inzendingen. 
De stoelen werden die middag 
tentoongesteld in de voortuinen van de 
Oud-woningen.  
 

Tegen vijven bezochten mijnheer en mevrouw Aboutaleb het feestterrein. De 
burgemeester nam het eerste exemplaar van KUnSTPLAATS’ tweede dichtbundel Kunst 
van het wonen in ontvangst. Daarna sprak hij uitgebreid met de aanwezigen en ging de 
delegatie naar de 2de Scheepvaartstraat, o.a. voor een bezoek aan een Oud-woning. De 
middag werd afgesloten met een gemeenschappelijke maaltijd. Daaraan namen zo’n 70 
Hoekenezen deel. Ze brachten hun eten en drinken zelf mee, of kochten het bij de 
Foodtruck. Het feestterrein werd bezocht door ongeveer 250 belangstellenden. 
 

 
25 november STIJL-excursie naar R’dam 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tot besluit van ‘het woonjaar’ is er een 
fietsexcursie door Rotterdam. Onder 
leiding van Urban Guides gaan 20 – 40 
Hoekse kunstliefhebbers tussen 10.30 en 
13.00 uur in R’dam op zoek naar sporen 
van architect Oud en zijn tijdgenoten. 
 
 
 

 


