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Jaarverslag 2015 
 
Alle activiteiten in 2015 hadden het label Typisch Hoeks! Voor het (in 2014 vernieuwde) 
bestuur was dit een manier om de drempel naar de Hoekse kunst en cultuur enigszins te 
verlagen. Spil in het geheel was het Festival van de VLUCHT op 17 mei (zie het verslag in 
BIJLAGE I). Daaraan voorafgaand waren er twee ‘typische Hoekse’ bijeenkomsten.  Na het 
festival gevolgd door een podium voor Hoekse jongeren en een zangavond op een typisch 
Hoekse locatie. 

 
3 februari (20.00 – 22.30 uur):  
poëzie Typisch Hoeks  
De avond stond in het teken van de Poëzieweek, op een 
typisch Hoekse locatie: het sfeervolle M-gebouw. Tien 
Hoekse en Westlandse dichters werden humorvol 
aangekondigd door Hans Deijl, met een persoonlijke 
limerick. Na elk optreden een vioolduet door Marina 
Janssens en Elsemieke Booster.  
 
De aanwezigen hoorden maar liefst 10 mooie nieuwe 
gedichten over Hoek van Holland en een actuele versie 
van Petri Jakobs’ Hoeks promotielied. Daarin zelfs de 
gebiedscommissie en de laatste ontwikkelingen rond het 
Fort. De circa vijftig bezoekers genoten.  
 

 
26 april (10.00 – 12.00 uur):  
kunstzinnige capriolen van ‘de vliegtuigjes’ 
De piloten van de Victor Romeo Formatie vertelden in 
Globetrotter-Strand over hun zondagse formatieoefening 
boven de Hoekse kust. Trefwoorden: passie, techniek, 
vertrouwen, kameraadschap. ‘Deze aspecten maken onze 
oefeningen tot een bijzondere vorm van kunst’, aldus een 
van de vliegers.  
 
Er waren zo’n 50 bezoekers. Met deze activiteit werd een 
totaal ander publiek bereikt dan gebruikelijk. We kregen 
veel publiciteit. Een waardig ‘voorafje’ voor het Festival van 
de VLUCHT. 
 

 
 
Festival van de VLUCHT 
17 mei 2015 (10.00 – 17.00 uur) 
Het was een fantastische dag in een prachtige, historische en verrassende omgeving. 
Niets duidde op het toch wel beperkte budget (zie het verslag in BIJLAGE I). 
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18 oktober (14.00 – 17.00 uur):  
jongerenpodium 
Theater, muziek, mode en culinaire verrassingen. De 
ingrediënten tijdens ons Jongerenpodium in De Zeetoren.  
We telden zo’n 80 bezoekers. 
 
Melan van Driel verraste het publiek met haar presentatie 
over schoonheidsidealen. Jo-ann Groenwegen gaf 
inzicht in haar fotowerk. Daphne Heins toonde de opmars 
van haar talenten sinds haar laatste optreden voor 
Stichting KUnSTPLAATS (dank aan de drie andere 
studenten uit het saxofoonkwartet). Sanne van der Ende 
en Karlot Bosch speelden hun theatervoorstelling De 
Broers. En last but not least zorgden twee studenten van 
het Albedacollege drie uur lang voor een constante 

stroom culinaire verrassingen. Deze werden gesponsord door Administratie- en 
belastingkantoor Hans Ooms uit ‘s-Gravenzande. 
 

19 november (20-00 – 22.00 uur):  
klassiek (Jannet van Kleeff) 
Onder de titel In het licht van de waarheid verraste de 
Hoekse kunstenares Jannet van Kleef de 40 aanwezigen 
met een gevarieerd programma van klassieke muziek. 
Met o.a. liederen uit Die Winterreise van Schubert, de 
gezongen versie van het gedicht De Gestorvene van Ida 
Gerhardt, het blijmoedige Du bist wie eine Blume van 
Schumann. Hans Deijl vertelde tussendoor, geheel in 
stijl,  het een en ander over de geschiedenis van het 
kerkgebouw. 
 
Jannet zong het met groot gemak, in een schitterende 
samenwerking met pianist Jeroen Liedorp.  
 

In de donkerste periode van het jaar zorgde Jannet van Kleeff voor een stijlvol bruggetje 
naar het KUnSTPLAATS-thema voor 2016: LICHT! 
 
 

 
 

Voor een impressie van de activiteiten en de teksten van de ‘Typisch Hoekse’ gedichten: 
ga naar www.stichtingkunstplaats.nl. Klik op: avonden die waren. 
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BIJLAGE I 
 
 

Festival van de VLUCHT 
17 mei 2015  
 
Het was een fantastische dag in een 
prachtige, historische en verrassende 
omgeving. Niets duidde op het toch 
wel beperkte budget.  
 
Thema verruimd 
Wat we startten als het 
Vluchtelingenfestival werd uiteindelijk 
het Festival van de VLUCHT. 
Voortschrijdend inzicht!  
 
Bij de voorbereiding kregen we enkele 
signalen waaruit we concludeerden dat het 
thema Vluchteling* niet zo lekker zou liggen 
bij een deel van onze doelgroep.  

 
Derhalve brachten we het thema wat ruimer, en kozen we als motto vogel – vliegtuig – 
vluchteling. Dat gaf ons tevens de mogelijkheid de drempel voor het festival te verlagen.  
 
Locatie gewijzigd 
Tijdens het overleg met Historisch Genootschap HvH ontstond het idee het festival niet in 
het Waterwegpark te houden, maar in en om de Keukenbunker in het Vinetaduin.  
Deze stamt uit WOII, past goed bij het thema, ligt in de luwte op een prachtige locatie en 
spreekt bij bevolking en kunstenaars tot de verbeelding. Het Zuid-Hollands Landschap, 
beheerder van het gebied, ging akkoord. Budgettair voordeel: minder kosten voor de 
tenten en energievoorziening.  
 
Datum gewijzigd 
Ook de datum van het festival werd gewijzigd. Op 10 mei was het Moederdag en dat 
stuitte vooral bij de kunstenaars op problemen. Ook in het contact met de scholen bleek 
17 mei een betere datum: organisatorisch (i.v.m. meivakantie) en inhoudelijk (i.v.m. 
herdenking evacuatie op 14 mei 1940). Zie persoverzicht 9 – 11. 
 
Financiën 
Om meerdere redenen was het beschikbare budget lange tijd onduidelijk. We startten 
daarom met een minimaal pakket en stemden dit stapje voor stapje af op de groeiende 
financiën. Talenten binnen het bestuur en directe omgeving zorgden voor een 
aanzienlijke vergroting van de mogelijkheden. 
 
 
* Uitgangspunt was de evacuatie van de Hoekse bevolking op 13 en 14 mei 1940 en in het verlengde daarvan 
gebeurtenissen waardoor HvH te maken kreeg met vluchtelingen: Joden (jaren dertig), Engelandvaarders 
(1940 – 1945), Vietnamese bootvluchtelingen (1979 – 1980).   
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Vormgeving van posters en folders, inrichting van het gebouw, samenstelling 
lunchpakketten, projectleiding, audiovisuele producties. Zaken die we voorgaande jaren 
uitbesteedden ging we tijdens het proces zelf doen, zonder concessies aan de kwaliteit. 
 
Opmaat 
We zetten het festival op 26 april in de media door de organisatie van een bijeenkomst 
met de piloten van de Victor Romeo Formation, een vliegteam dat wekelijks boven de 
Hoekse kust haar kunstzinnige capriolen oefent (zie persoverzicht 1 – 6).  
 
Door onze contacten met de gebiedscommissie en het lokale 4mei-comité kreeg de 
Hoekse evacuatie ook aandacht tijdens de jaarlijkse dodenherdenking op de 
begraafplaats. Op 14 mei werd op de Hoekse scholen een hoofdstuk voorgelezen uit 
Hoekse luchten, geschreven door een van de bestuursleden (zie persoverzicht 7 - 11). 
Aansluitend werden er folders uitgedeeld voor kinderactiviteiten tijdens het festival.  
 
Opening festival 17 mei 10 uur 
 

 
 
Het is een prachtige ochtend. De genodigden hebben zich verzameld op het pleintje 
tussen de tenten. Plotseling klinkt er vliegtuiggeluid. Christel Groels, voorzitter van de 
stichting vertelt dat dit zondags rond tienen een vertrouwd geluid is en zelfs een gevoel 
van veiligheid geeft, maar dat dit wel eens anders is geweest.  
 
Dan verschijnt saxofonist Theo Kok, er klinken rauwe klanken. Christel vertelt dat geronk 
van Duitse vliegtuigen op 13 en 14 mei 1940 (na dagenlange gevechten en 
bombardementen) voor paniek zorgde. De autoriteiten besloten de complete Hoekse 
bevolking te evacueren naar het Westland.  
 
Aansluitend nodigt Christel George de Bruijn uit om de openingshandeling te verrichten. 
George is de zoon van de ambtenaar die de evacuatie destijds in gang zette.  Vervolgens 
verschijnt operazangeres Lotte Bovi die een prachtige eigen bewerking vertolkt van 
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‘Vluchten kan niet meer’. De opening wordt afgesloten met een rondgang langs de 
kunstenaars en deelname aan de eerste aflevering van de Human Library. 

   
Human Library: Hans Deijl in gesprek met stadsdichter Jana Beranová 
 
Historisch erfgoed 
In het keukengebouw staan banners met vijf thema’s van het festival en er draaien drie 
audiovisuals: 1. Joodse vluchtelingen (jaren dertig), 2. evacuatie (14 mei 1940), 3. 
Vietnamese bootvluchtelingen (1979 -1980).  Er ligt informatiemateriaal, zoals een recept 
voor Vietnamese loempia’s. Op de hele uren is er een presentatie van 15 minuten 
(Historisch genootschap, stadsdichter Jana Beranová, Ed van Berkel met Hoekse Luchten). 
Op de halve uren vertellen mensen die het zelf meemaakten over hun ervaring als 
vluchteling. 
 
Vluchtelingen nu 
In het keukengebouw is er een stand van Vluchtelingenwerk MaasDelta en buiten op het 
terrein staat er een bus van Rode Kruis Waterweg Noord. Vanuit deze punten worden de 
bezoekers geïnformeerd over de hedendaagse zorg voor vluchtelingen. 
 
Kunstenaars en muzikanten 
In twee ‘spannende’ ruimtes in het keukengebouw is werk te zien van de Hoekse 
kunstenaars Vanessa Obinu, Peter de Krom en Hannie van Gijzen. Helma  Vlemmings 
heeft een plek bij de ingang. In een bunker uit WO I, even verderop, exposeren Gemma 
Delfgaauw, Sam Game, Manysha van Pelt. Kunstenaar Frank Dam maakt onderdeel uit 
van de presentaties en Petri Jakobs voert zijn bellenblaas-act uit op het terrein. Verspreid 
over de dag brengen zangeres Lotte Bovi en saxofonist Theo Kok hun interpretaties van 
Vluchten kan niet meer ten gehore.  In de muziektent zijn er optredens van De Zeesterren, 
Sax4You en Westland Brass. Voordrachtskunstenaar Corien Barneveld leest er enkele 
vluchtelingenverhalen voor van Marga Minco. In het keukengebouw vertellen om 15.45 
uur kunstenaars over hun werk. 
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Kinderen en jongeren 
In de week voor het festival organiseert het Kreatief Centrum op 13 mei een graffiti-
workshop voor jongeren. De leerlingen van de basisschool worden op 14 mei voorbereid, 
met name aan de hand van een hoofdstuk uit de roman Hoekse Luchten en bijbehorende 
website: www.hoekseluchten.nl. Tijdens het festival geeft het Kreatief Centrum 
workshops. De deelnemers beelden in linoleum uit wat ze mee zouden nemen als ze 
moesten vluchten. Ook was er informatie voor jongeren die de evacuatie als onderwerp 
willen nemen voor werkstuk of spreekbeurt. 
 
Historici en kunstenaars vochten om voorrang 
De combinatie Hoeks erfgoed – kunstenaar bleek een goede keus. Wel dient te worden 
opgemerkt dat de aandacht van de pers vooral belangstelling had voor de herdenking van 
de evacuatie (14 mei 1940) Ook de meeste Hoekenezen bezochten om deze reden het 
festivalterrein. Voor ons een mogelijkheid om kunst en cultuur onder de aandacht te 
brengen van mensen die er anders niet op afgekomen zouden zijn. Door de presentaties 
van de kunstenaars om 15.45 uur te verplaatsen van de muziektent naar het 
Keukengebouw, speelden we hier handig op in. Zo stonden de kunstenaars plotseling 
voor een ‘volle zaal’ en werden de aanwezigen daar verrast met nieuwe ervaringen. 
 
Vietnamese Bootvluchtelingen 
In de aanloop naar het festival bleken we de opvang van Vietnamese Bootvluchtelingen in 
1979 en 1980 plotseling uit de vergetelheid te halen.  In het dorp ging dit item rondzingen 
en er kwamen verhalen en documenten boven tafel. Het een en ander leidde tot de komst 
van 14 bootvluchtelingen en emotionele ontmoetingen. 
 
Wat blijft en bindt 
De betekenis van het Festival van de VLUCHT reikt verder dan die van een voorbijgaande 
activiteit. Allereerst hebben we er als nieuw bestuur veel van geleerd, onze eigen 
kwaliteiten ontdekt en houden we er veel goede contacten aan over waar we in de 
toekomst veel profijt van kunnen hebben. Het festival had ook en sterk bindend element. 
Bijvoorbeeld door het intensieve contact met Annet Schipper, onze cultuurscout, maar 
ook binnen de diverse geledingen van de bevolking. 
 
Daarnaast leverde het festival veel lokaal erfgoed op dat inmiddels op dvd werd gezet en 
is ondergebracht bij Historisch Genootschap Hoek van Holland. 
 


