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kunstroute hoek van holland

1. Harmonievereniging Rotterdam 
aan Zee 
(muziek, titel: Vrijheid = blijheid)
Rotterdam aan Zee is bijna een eeuw 
oud, maar nog springlevend. Het 
orkest bestaat uit een Concert Band, 
een Marching Band en een Leerlingen-
orkest. Onder leiding van dirigent 
Ellen van den Berg verzorgt de con-
certband deze middag meerdere 
keren een leuk en pittig programma. 
Gespeeld wordt o.a. het welbekende 
‘Soldaat van Oranje’, aangevuld met 
een aantal werken uit het voorjaars-
repertoire, zoals Copacabana, 
Caravan en Gloria Estafette.

2. Humanitas aan Zee (fi lm - fotogra-
fi e - gedichten/verhalen, titel: Vrijheid 
in zijn algemeenheid)
Humanitas presenteert op zaterdag-
middag gedichten en korte verhalen 
door amateurdichters en -schrijvers.
Beide dagen zijn er foto’s en tekenin-
gen te zien rond het thema ‘Vrijheid’. 
Verder wordt er een korte fi lm ver-
toond over ditzelfde thema. Op zon-
dagmiddag lezen kinderen zelfge-
schreven gedichten voor.

3. Hanneke Wessels (Geschilderd 
decor, titel: Parijs straattafereel waar 
Pétanque wordt gespeeld en waar 
genoten wordt van een heerlijke 
zomeravond buiten)
Hanneke maakte voor ‘Pétanque-
vereniging Markeer’ een schildering 
met een breedte van 15 meter en een 
hoogte van 1.40 meter. Het verhaal 

er achter: ‘De vereniging is gevestigd 
in een zogenoemde nissenhut. In de 
oorlog werden dergelijke nissen-
hutten op verschillende plaatsen 
gebruikt als woningen. In Hoek van 
Holland deden ze na WO II dienst als 
Engels transitkamp, het “Garrison 
camp”. Voetbalvereniging Hoek van 
Holland moest hiervoor destijds 
letterlijk het veld ruimen. Nu wordt 
er in zo’n nissenhut in alle vrijheid 
en zonder naoorlogse zorgen jeu de 
boules gespeeld.’ Hanneke woont 
in Hoek van Holland en heeft haar 
atelier in Maassluis.

4. Hillie Huisman (schilderijen)
In het schilderen kan ze haar liefde 
voor de natuur uiten. Vooral strand, 
duinen en bloemen geven haar 
inspiratie. Voor haar is vrijheid dan 
ook het wandelen in de vrije natuur. 
Hillie begon met schilderen bij 
‘Kreatief Centrum Hoek van Holland’, 
o.a. bij de beeldend kunstenaar Tiny 
van der Sar. Nu is ze daar al jaren 
cursist van Clemens Zijlmans.

4. Joke Naaborg (schilderijen)
Omstreeks 1988 begon ze bij 
‘Kreatief Centrum Hoek van Holland’. 
Van de verschillende technieken die 
ze daar leerde, geeft ze de voorkeur 
aan aquarelleren. Joke werkt op het 
ogenblik veel met acryl op doek. 
Haar werk is verschillende keren 
bekroond. De natuur is haar 
inspiratiebron. 

5. Sam Game (schilderijen, motto: 
Vrijheid is de boodschap)
Sammy woont sinds z’n 6de jaar in 
Hoek van Holland. Hij is werkzaam in 
de schildersbranche als calculator/
werkvoorbereider. Sinds 2008 
schildert hij ook zelf, op doek. Voor 
die tijd hield hij zich bezig met met 
potloodtekeningen en graffi ti. 
Op doek werkt hij met acrylverf, 
spuitbussen en stiften. Sammy laat 
zich inspireren door zijn gevoel, 
omgeving en ervaringen. Over zijn 
bijdrage aan KUnSTPLAATS zegt hij: 
‘Oorlogen ontstaan meestal door 
dictatorschap. Vrijheid ontstaat 
meestal door Nobelprijswinnaars.  
Ze komen hier samen. Vrijheid is de 
boodschap!’

5. Eveline Visser, Oskow Bayhan 
(fi lm, titel: The bombed house)
Kort nadat een voltreffer het huis 
goeddeels verwoestte werd Tommy 
geboren, op de bovenste verdieping 
van een wankel overeind gebleven 
staketsel. Op deze ruïne groeit  
Tommy op. Hij overziet er de stad 
en maakt het begin van de weder-
opbouw mee. Zo rijst in hem het  
plan om architect te worden. Wan-
neer de gebouwen hoger en hoger  
geworden zijn - de verticale stad een 
feit - besluit hij een stad in de lucht 
te bouwen… Meer van Eveline Visser: 
locaties 9 en 15D.

5. Gyz la Rivière 
(fi lm, titel: Rotterdam 2040)
La Rivière maakte de fi lm Rotterdam 
2040. Tijdens KUnSTPLAATS zien we 
daarvan een trailer. Hij geeft daarin 
zijn visie op de toekomst van de stad. 
In sneltreinvaart reconstrueert hij 
op zijn eigen associatieve manier de 
ontwikkeling van Rotterdam van voor 
het bombardement in 1940 tot nu, en 
trekt deze ontwikkeling door tot in 
het jaar 2040. Hij laat geen deskun-
digen aan het woord, maar bombar-
deert de kijker met oud en nieuw 
beeldmateriaal, bijeengehouden door 
zijn eigen vertelstem. Duur van de 
trailer: 3’25 minuten.

5. Hans Citroen 
(fi lm, titel: Dood spoor)
In de fi lm zijn Hans Citroen en 
Barbara Starzynska in gesprek met 
mensen die bij ‘Het door Poolse 
achtertuintjes lopende spoortje naar 
Kamp Birkenau’ wonen. In de regio 
Auschwitz-Oswiecim in Polen. 
Duur van de fi lm: 20 minuten.

5. Carel van Hees  
(fi lm, titel: Don’t catch my face)  
We zien mensen aan zee, in de zon, in 
de wind en in het water van Hoek van 
Holland. Een dorp op de kruising van 
de Noordzee en de Nieuwe Waterweg 
waar een stuk van de horizon bestaat 
uit binnenkomende en vertrekkende
zeeschepen, droogdokken en olie-
boorplatforms. Geen equivalent van 
Saint Tropez dus, maar een plek waar 

www.stichtingtorpedocultureel.nl

Vrijheid Wereldwijd Bereikbaarheid Nog meer moois! Route 
Vinetaduin herbergt 
talloze herinneringen 
uit WO II. Speciaal voor 
KUnSTPLAATS stelt de 
beheerder, het Zuid-
Hollands Landschap, 
het op 4 en 5 mei open 
voor publiek. Kunste-
naars laten zich dan 
inspireren door deze 
historische omgeving.  
(www.zuidhollands-

landschap.nl/natuur-
bij-u-in-de-buurt/
natuurgebieden/
vinetaduin)

VrijheiD is een 
vlaggenproject met 
foto’s van Joodse 
kinderen die vlak voor 
het uitbreken van de 
oorlog ‘vrijwillig’ door 
hun ouders op de trein 

Twee highlights: Vinetaduin en VrijheiD 

met dank aan Contest Club

je er zelfs tijdens momenten van 
ontspanning op een melancholieke 
manier aan herinnerd wordt dat de 
zee niet meer kraakhelder is en er 
morgen weer gewerkt moet worden.
De fi lm is een ode aan het leven en 
het voortschrijden van de tijd. 
Duur van de fi lm: 33 minuten.

5. Stichting Ark natuurontwikkeling 
(excursie, titel: Vogels in de duinen)
Ark geeft in het kader van 
KUnSTPLAATS een excursie door de 
duinvallei, de stuifduinen en over het 
strand. Alleen op zondag 5 mei van 
13.00 tot 15.00 uur. Aanmelden via 
info@zeetoren.nl.

6. Jannet van Kleeff-Vissers 
(kunstwerk, titel: Nieuwe Wereld) 
Jannet over haar kunstwerk: ‘Hier 
werden offers gebracht in strijd 
om vrede. Nu is een nieuwe wereld 
in stof geschapen. Duiven dragen 
dichtregels als gebedsvaandels. De 
wind neemt hun woorden mee. Laat 
ze daar komen waar schendingen 
van mensenrechten nog niet tot 
het verleden behoren. Om vrede en 
vrijheid vanzelfsprekend te laten 
worden, zo vanzelfsprekend als 
een rivier die zee van liefde bereikt. 
Amnesty bood hulp op het pad naar 
voltooiing. KUnSTPLAATS steunde mij. 
Krachten bundelden zich. Oprecht 
dankbaar ben ik. Dat ‘Nieuwe Wereld’ 
mag voortleven en inspireren tot 
vrede & vrijheid.’

7. Cursisten en docenten van Stich-
ting Kreatief Centrum (eigen werk) 
Ruim 35 jaar is de stichting actief. 
Er zijn o.a. cursussen en workshops in 
edelsmeden, schilderen en keramiek. 
Voor de jeugd zijn er ateliers en een 
kunstclub waarbij vele aspecten 
van de beeldende kunst de revue 
passeren. Omdat de stichting streeft 
naar kwaliteit en plezier in het bele-
ven van beeldende vorming werkt 
zij uitsluitend met professionele/
vakkundige docenten. In The Bing 
kunt u kennis maken met cursisten, 
docenten en hun werk. Dit kwam 
tot stand o.l.v. Clemens Zijlmans, 
Paul Wiegering, Poelie Janssen en de 
heren van sCULpTUUR (Ad Timmer-
mans en Maurice den Boer).
 
8. Frank Dam (olieverf – linnen - hout, 
titel: Sea scapes)
Frank Dam over zijn bijdrage: ‘Sea 
scapes, a matter of life and death. De 
zee, gezien door een smal schietgat. 
Een verborgen drama in idyllisch 
perspectief. De subtitel is ontleend 
aan de gelijknamige speelfi lm die ik 
als kind zag in de bioscoop van het 
Engelse Transit Camp in Hoek van 
Holland. De titels van de werken 
refereren aan teksten en gedichten 
op Britse oorlogsgraven in Hoek van 
Holland. De klassieke lijst als ode 
aan de traditie van het Hollandse 
zeegezicht.’
  

9. Silvia B. (beeld, titel: Leila)
Midden in dit mannenbolwerk zit 
Leila op een slaapkamer-poef in 
haar zachtroze lingerie. Ze is mooi 
opgemaakt, alsof ze klaar is om uit 
te gaan en nog even een moment 
voor zichzelf heeft. Ze staart naar een 
voorwerp in haar handen dat in een 
luxe kous zit; het is een automatisch 
geweer. Niet duidelijk is welke strijd 
zij gaat voeren. Niets in haar uiterlijk 
geeft een clou tot welke cultuur zij 
behoort; maar op haar lichaam vindt 
wel een confrontatie plaats tussen 
oost en west. Westerse tatoeages in 
indigo bedekken haar hele lichaam, 
terwijl haar handen en voeten oos-
terse henna-tatoeages tonen. 

9. Paul van den Hout (sculptuur en 
installatiekunst)
Paul studeerde Ruimtelijke 
Vormgeving aan de Koninklijke 
Akademie voor Beeldende Kunsten in 
’s-Hertogenbosch. Zijn werk bestaat 
voornamelijk uit sculptuur en instal-
latiekunst. De vorm richt zich vaak 
naar het concept of het specifi eke 
project. Er worden daarbij ook andere 
disciplines gebruikt. Inhoudelijk 
zijn dualisme, tweeledigheid en het 
paradoxale een terugkerend thema 
en inspiratie. Zo was bijvoorbeeld de 
laatste Golfoorlog, exact tien jaar 
geleden, de inspiratie voor een reeks 
werken die de zoektocht naar massa-
vernietigingswapens koppelde aan 
de Perzische sprookjes van Schehera-
zade. De recentere pixelbeelden ont-

stonden uit het tweeledige principe 
van censuur: beelden die we niet 
mogen zien dan wel niet willen zien.

9. Cineventura, Ruud den Drijver, 
Dorna van Rouveroy van Nieuwaal 
(fi lm, titel: Sammy)
Sammy is een korte animatiefi lm die 
eind 2012 werd gerealiseerd en in de 
bioscoop draait als voorfi lm. Het is 
een verhaal over een Joodse familie 
die tijdens de Tweede Wereldoorlog 
moet vluchten, geholpen door hun 
buren. Tijdens de bevrijding keert 
Sammy de kat als enige van de 
familie terug naar zijn huis, maar 
als getuige van het verraad dat hij 
aantreft, moet hij opnieuw vluchten. 
Duur van de fi lm: 10 minuten.

9. Eveline Visser (schilderwerk en 
installatie, titel: De Koude Oorlog)
Eveline over haar werk: ‘In De Koude 
Oorlog, een van de wonderlijkste oor-
logen van de vorige eeuw, behandel  
ik in een serie schilderijtjes en een 
installatie waar je doorheen kunt 
lopen, de geheimzinnige bedreigingen 
en angsten die de westerse wereld 
lange tijd in z’n greep hield.’ Meer van 
Eveline Visser: locaties 5 en 15D.

Ook na KUnSTPLAATS is ‘de 
Hoek’ een bezoekje waard. 
O.a. om haar musea, 
historisch erfgoed en kunst-
werken in de buitenruimte. 
Het VVV helpt u aan de no-
dige informatie (bijvoorbeeld 
over de Zeeheldenroute en de 
Historische Route). En verder 
organiseert STC (Stichting 
Torpedo Cultureel) door het 
jaar heen culturele avonden. 
Zie daarvoor onze website.

KUnSTPLAATS werkt met een 
groot aantal vrijwilligers. U 
kunt ze overal op de route 
tegenkomen en aanspreken. 
Ze zijn herkenbaar aan een 
badge en een gekleurde band 
om hun arm. 

Routekaarten kunnen worden 
opgehaald bij de VVV-store 
op het Brinkplein (zondag 
gesloten) en bij alle deelne-
mers en locaties. De route is 
te downloaden van de web-
site van de Stichting Torpedo 
Cultureel: www.stichtingtor-
pedocultureel.nl.

Voor vervolgtekst zie de achterzijde 
van deze poster >>

Lie van der WerffJose KnippenbergVlaggenproject Hans CitroenAuthentic BoysJoke NaaborgPeter de Krom 

Marianne Grootenboer Silvia B.

Marieke van der Lippe

Paul van den HoutGyz la Rivière Cineventura

achtergrondinformatie deelnemers

Het is aan te raden om de 
fi ets te nemen. OV-fi ets op 
NS-station Hoek van Holland 
Haven: www.ov-fi ets.nl. 

Let op! Beide dagen is het 
Vinetaduin, bij wijze van uit-
zondering, opengesteld. Dit 
terrein is slecht toegankelijk 
voor rolstoelers. Het betreden 
is voor eigen risico. Verder 
heeft u er te maken met de 
Flora- en Faunawet. Dit houdt 
o.a. in dat u ‘voldoende zorg’ 
in acht moet nemen voor alle 
daar voorkomende planten en 
dieren.

Niki Fröhling Roel Meelkop, Marco Douma

Bij heel slecht weer zullen buiten-
activiteiten worden afgelast of 
verplaatst. Raadpleeg, voor u de 
route begint, onze website.

´

werden gezet om o.a. 
via Hoek van Holland 
aan de nazi’s te kun-
nen ontsnappen. Als 
tegenhanger toont het 
project ook portretten 
van Hoekse jongeren 
die hier in vrijheid zijn 
opgegroeid. (fotograaf 
Adriaan Backer)

KUnSTPLAATS 2013 staat in het teken 
van vrijheid. En dat in een omgeving 
met veel herinneringen aan de strijd ter 
verdediging van onze eigen democratie. 
Desondanks blijven we niet hangen in het 
verleden. We kijken vooral naar het heden 
en naar de toekomst. Wat verstaan we 
onder vrijheid? Wat betekent vrijheid voor 
de kunstenaar? We gaan ook de grens 
over. Hoe is het gesteld met de vrijheid 
in de rest van de wereld? Kortom, twee 
dagen lang: vrijheid wereldwijd.
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achtergrondinformatie deelnemers

1.   Hal Stena Line
Stationsplein 10
Harmonievereniging Rotterdam 
aan Zee
5 mei van 13.30 tot 16.00 uur
www.stenaline.nl
www.rotterdamaanzee.nl

2.   Humanitas aan Zee
Hoekse Brink 219
Hal Brinktoren en restaurant 
‘de Mollige Meeuw’

Amateurkunst: dichters en 
schrijvers
4 mei van 13.30 - 17.00 uur

Amateurkunst: kinderen met 
eigen gedichten, dichters en 
schrijvers fotografi e, tekeningen  
5 mei van 13.30 - 17.00 uur
www.stichtinghumanitas.nl                          
 

3.   Pétanque vereniging ‘Markeer’  
Harwichweg 25
Hanneke Wessels
4 en 5 mei van 11.00 tot 17.00 uur
www.maassluisekunstenaars.nl

4.   Atelier Schelpweg 22
Hillie Huisman 
Joke Naaborg-Proemstra
4 en 5 mei van 11.00 tot 17.00 uur

5.   Zeetoren 
Helmweg 7
Sam Game, toren, 2e verdieping
4 en 5 mei van 11.00 tot 17.00 uur

fi lms, toren, 1e verdieping
4 en 5 mei van 11.00 tot 17.00 uur, 
doorlopend
• Eveline Visser en Oskow  
Bayhan, fi lm: The Bombed House 
• Gyz la Rivière, trailer Rotterdam 
2040, duur 3’25 minuten  
• Hans Citroen, fi lm: Dood Spoor, 
duur 20 minuten  
• Carel van Hees, fi lm: Don’t catch 
my face, duur 33 minuten

Stichting Ark natuurontwikke-
ling, natuur
informatie en bezichtiging 
4 en 5 mei van 11.00 tot 17.00 uur
Vogelexcursie 5 mei van 13.00 tot 
15.00 uur (aanmelden!)
www.zeetoren.nl
www.gyzlariviere.com
www.rotterdam2040.com
www.hanscitroen.nl
www.rotterdamsekunstenaars.nl
www.carelvanhees.nl
www.ark.eu

6.   Bunker Noordlandsepad 
Ter hoogte van splitsing met 
’s-Gravenzandseweg
Jannet van Kleeff - Vissers 
4 en 5 mei van 11.00 tot 17.00 uur

7.   The Bing, strandpaviljoen
Zeekant 81
Stichting Kreatief Centrum                                                                        
4 en 5 mei van 11.00 tot 17.00 uur
www.stichtingkreatiefcentrum.nl 

8.  Bunker Atlantikwall, Badweg
Frank Dam
4 en 5 mei van 11.00 tot 17.00 uur
www.frankdam.nl

9.   Fort aan den Hoek van Holland
Stationsweg 82
Eveline Visser 
Silvia B.
Paul van den Hout
Cineventura, Dorna van Rouveroy
van Nieuwaal & Ruud den Drijver 
fi lm: Sammy, duur 10 minuten, 
doorlopend
4 mei van 13.00 tot 17.00 uur
5 mei van 12.00 tot 17.00 uur
Lotte Bovi zang, accordeon, viool
5 mei om 13.00 en 15.00 uur
www.silvia-b.com
www.paulvandenhout.info
www.cineventura.nl                
www.forthvh.nl

Volker Hobrack (Berlijn) 
lezing over monumenten ter 
herinnering aan de zogenoemde 
kindertransporten
4 mei om 12.00 uur
(taal: Duits, met vertaler)
 
Rondleidingen door het Fort om 
13.00 en 14.30 uur, Entree 12 jaar 
en ouder € 6,50, R`dampas, 
Museumkaart en bezoekers 
KUnSTPLAATS: € 1,50 korting.

adressen deelnemers
10.  Gestrand

Seinpad 51
Marianne Grootenboer 
5 mei van 13.30 tot 14.30 uur
Corien Barneveld
5 mei van 15.00 tot 15.30 uur
www.gestrand.nl
www.mariannegrootenboer.nl

11.   Jutter 
Koningin Emmaboulevard 4
Gemma Delfgaauw
4 en 5 mei van 11.00 tot 17.00 uur

12.   Monument ‘Channel Crossing 
 to Life’

Waterwegpark, 
Koningin Emmaboulevard  
Gé Ansems 4 mei
Corien Barneveld 5 mei
Ed van Berkel 4 + 5 mei
Anne Braster 4 mei
Marijke van Geest 4 + 5 mei
Mart van Marrewijk 5 mei
Jaap van Oostrum 5 mei
Lia Spitters 4 + 5 mei
Adrienne Vooijs 4 mei
Arthur van Berkel 4 mei
Theo Kok 4 + 5 mei
 4 en 5 mei, 12.00, 14.00, 16.00 uur 

www.voetstappennaareennieuw- 
leven.nl 

12.  Monument ‘Channel Crossing 
 to Life’

Waterwegpark, 
Koningin Emmaboulevard  
Marieke van der Lippe 
4 en 5 mei van 11.00 tot 17.00 uur
www.mariekevanderlippe.nl

13.  Koningin Emmaboulevard 
Ter hoogte van wit Meethuisje 
aan Nieuwe Waterweg
Helma Vlemmings
4 en 5 mei van 11.00 tot 17.00 uur
www.galerierotterdam.nl                      

14.  KDV SATU 
Strandweg 32
Stichting Hoeks Doen
4 en 5 mei van 11.00 tot 17.00 uur 
www.satu.nl
www.hoeksdoen.com

15.   Vinetaduin
A.  Hans Citroen entree Vinetaduin 
B.  Manushya van Pelt, Victor Suy  
 Bio - keukengebouw (bunker)

Authentic Boys - bunker Keuken
C.  Peter de Krom 
 vuurleiding (bunker)
D.  Eveline Visser hek Troposcatter
E.  Niki Fröhling 
 bunker Dagverblijf
F.  Lie van der Werff radarsokkel
G.  Roel Meelkop, Marco Douma   
 bunker Kiel
H.  Niki Fröhling munitiebunker

4 en 5 mei van 11.00 tot 17.00 uur
www.hanscitroen.nl
www.authentic-boys.com/ 
performing-life.com  
www.peterdekrom.com
http://r0m.nl/
www.lievanderwerff.nl                         
www.niki_art.nl

Lotte Bovi zang, accordeon, viool
5 mei om 14.00 en 16.00 uur

16.  Roomse Duin, in de vijver 
Hoek Harwichweg/Langeweg
José Knippenberg-Fronen 
4 en 5 mei van 11.00 tot 17.00 uur
www.joseknippenberg.nl                       

17.  Wijkgebouw LCC De Hoekstee
Theater Maatwerk
4 mei van 16.00 tot 17.00 uur
gratis toegankelijk
www.theatermaatwerk.nl

18.   Vlaggenproject VrijheiD
Langs Dirk v.d. Burgweg, plein 
Rechtestraat, strand, Schelpweg
Adriaan Backer en Organization 
of the Berlin Children Memorial
22 april tot 22 mei
www.kindertransporte-1938-39.eu  
www.voetstappennaareennieuw-
leven.nl
www.adriaanbacker.org  
 

19.  Station NS Hoek van Holland  
 Haven                                                     

Stationsweg                                                                                                           
Niels Pikker en Jordy Dings
4 en 5 mei doorlopend
www.voetstappennaareennieuw-
leven.nl  

9. Volker Hobrack (Berlijn) (lezing)
Volker Hobrack werkt voor Berlin 
Kindertransport Organization. Hij 
vertelt over het ontwerpen, de 
ontwikkeling en de gebeurtenissen 
rond de realisatie van de monumen-
ten ter herinnering aan de zoge-
noemde kindertransporten. Deze 
staan in diverse Europese steden die 
een rol speelden bij het in veiligheid 
brengen van zo’n 10.000 Joodse 
kinderen, vlak voor het uitbreken van 
WO II. Deze monumenten werden 
ontworpen door Frank Meissler, één 
van deze kinderen. In Hoek van 
Holland werd in november 2011 ook 
zo’n monument onthuld, aan de 
Koningin Emmaboulevard. Volker 
Hobrack is nauw betrokken bij de 
organisatie en leidt o.a. een speciale 
commissie in Berlin-Mitte.  
Taal: Duits, Hans van Aalst vertaalt. 
Duur lezing: 10 à 15 minuten 

9. Lotte Bovi (zang, accordeon/viool) 
Tijdens de oorlog verbleven meerdere 
beroemde Joodse componisten in 
Auschwitz, alwaar ze bezig bleven 
met componeren. Hun muziek werd 
uitgevoerd door Joodse musici en 
zangers in concertzalen waar het 
publiek voornamelijk uit SS-offi cieren 
bestond. Sommige van die liederen 
zijn bewaard gebleven. In kleine 
concertjes van 20 minuten zal Lotte 
Bovi op verschillende locaties enkele 
van deze overgebleven liederen ver-
tolken. Meer van Lotte Bovi: locatie 15.

10. Marianne Grootenboer 
(voordracht, titel: Anna en het geheim 
van de Krassende kraaien)
Marianne Grootenboer (voorheen
Marianne Smits) is beeldend 
kunstenaar en schrijver. Ze tekent, 
schildert, realiseert objecten en 
installaties en illustreert haar eigen 
boeken. Over de oorlogstijd schreef 
ze het kinderboek Voorbij Niemands-
land. Hierin beschrijft ze haar herin-
neringen aan een gebeurtenis die zij 
als klein meisje meemaakte. Op 5 mei 
leest ze voor uit het boek Anna en 
het geheim van de Krassende kraaien. 
Het speelt in Rotterdam van 1946, het 
begin van de wederopbouw.

10. Corien Barneveld (voordracht, 
titel: Kindertransporten)
Corien fotografeerde onlangs het 
in november 2011 onthulde Joodse 
kindermonument aan de Waterweg. 
Een voorbijganger sprak haar aan 
en vroeg haar naar de betekenis. Zij 
vertelde: ‘Vlak voor de 2de wereld-
oorlog kwamen vanuit Oost-Europa 
de zogenoemde Joodse Kindertrans-
porten tot stand. Met pijn in het hart 
lieten hun ouders hun kinderen ver-
trekken naar pleeggezinnen in Groot-
Brittannië. Via Hoek van Holland 
stapten ze na de treinreis aan boord 
van een schip naar Engeland.’ Corien 
verdiepte zich in de achterliggende 
tragedies en destilleerde daaruit een 
onvergetelijk, ontroerend verhaal.

11. Gemma Delfgaauw (schilderijen/
collages, titel: Vrijheid wereldwijd in 
verbondenheid)
In haar expositie laat Gemma zien 
dat mensen wereldwijd vrijheid 
kunnen verwerven door zich letterlijk 
met elkaar te verbinden. De globe 
komt daarom nogal eens in haar 
werk voor. Mensen van verschillend 
ras hebben hun eigen kenmerkende 
kleur. De collage bij de hoofdingang 
toont een wereldbol, gelukzalig 
draaiend in een verlaten heelal. Alles 
is er pais en vree, want wij hebben 
alle onvrijheid en de daarmee samen-
gaande pijn de ruimte ingeschoten...

12. Dichters en muzikanten (poëzie en 
muziek, titel: Gevoel van vrijheid)
9 dichters en 2 muzikanten laten de 
toeschouwers delen in hun gevoel 
voor vrijheid. 

De dichters >

Gé Ansems is journalist (gepensio-
neerd) en verder schrijver/dichter/
toneelspeler. Hij publiceerde zijn 
proza en poëzie in diverse literaire 
bladen en verzamelbundels. Hij 
heeft ook een dichtbundel (Glooiing 
in het laagland) op zijn naam staan 
en een fantasy-boek (Slaven van het 
Giechelbos). Gé treedt regelmatig 
op als dichter, leidde in het verleden 
workshops poëzie en is nog steeds te 
zien en te horen als verhalenverteller. 
Hij werd ooit opgeleid tot toneel-
speler en stond zeven jaar op de 
planken. Begin jaren tachtig werkte 
hij mee aan het hoorspel De Hobbit, 
dat werd uitgezonden door de NCRV. 

Corien Barneveld neemt deel aan 
KUnSTPLAATS als verhalenverteller. 
Daar vertelt ze het zelfgeschreven, 
ontroerende verhaal over de Kinder-
transporten. Zie locatie 10. Gedichten 
schrijven doet ze niet, maar op 5 mei 
draagt Corien bij het Kindermonu-
ment wel enkele gedichten voor van 
anderen.

Ed van Berkel heeft een passie voor 
onderwijsinnovatie. Hij werkte als 
onderwijzer in het speciaal onderwijs 
in het Westland en als onderwijs-
kundige/schrijver bij het Nederlands 
Instituut voor Audiovisuele Media. In 
2010 bracht hij de dichtbundel Door 
toeval verbonden uit, over de eerste 
oorlogsdagen in de Hoek. Samen met 
Karin van Paassen verzorgde hij de 
educatieve communicatie rond de 
onthulling van Channel Crossing to 
Life in het Waterwegpark, ter herin-
nering aan de Kindertransporten 
in 1938 en 1939. Daarmee vonden 
10.000 Joodse kinderen een veilig 
heenkomen. 

Anne Braster doet dit jaar eindexa-
men vwo op ISW Gasthuislaan. De 
eerste drie jaar van haar middel-
bare school bracht ze door op de 
Theaterhavo/vwo. Dansen, zingen 
en acteren zijn dan ook haar grote 

hobby’s. Ze danst 2 keer in de week 
bij Balletschool Domingos en zingt in 
de jongerenband van de Protestantse 
Gemeente te Hoek van Holland. Ook 
is Anne leiding van de bevers bij de 
scouting. Als ze geslaagd is wil ze 
naar de PABO, want ze vindt het leuk 
om met kinderen te werken. Anne 
heeft gefi gureerd in de fi lm Het 
Bombardement. Schrijven (of het nou 
gedichten, verhalen of dagboeken 
zijn) doet ze voor haar ontspanning. 
Het geeft haar rust in drukke tijden 
vol toetsen. 

Marijke van Geest groeide op in 
’s-Gravenzande, Limburg en Duitsland. 
Sinds haar 15de schrijft ze poëzie. 
‘Het is mijn manier om dat wat ik in 
mijn binnenwereld ervaar te vertalen. 
Mijn gedichten komen tot stand door 
associatie op een woord of beeld. Het 
metrum is voor mij belangrijker dan 
de vorm van een gedicht.’ Marijke is 
werkzaam als vrijgevestigd psycho-
loog in haar praktijk Geestkracht in 
’s-Gravenzande. Voor haar plezier 
verzorgt ze communicatietrainingen 
en trainingen Mindfulness. 

Mart van Marrewijk stapte na een 
lange sportloopbaan over op zijn 
jeugdliefde: het omgaan met de taal. 
Hij doet dat in de vorm van verhalen 
en gedichten. Inmiddels zijn er 2 
boeken verschenen over fi guren uit 
het verleden in zijn woonomgeving. 
Gesterkt door de vele dichtende 
ooms, vader en tantes voelt hij zich, 
naar eigen zeggen, ‘happy als er weer 
een pennenvrucht het levenslicht 
ziet’. Mart voelt zich daarbij gesteund 
en aangespoord door zijn vrouw en 
vriendin Thea, zijn 4 kinderen en 9 
kleinkinderen.

Jaap van Oostrum is opgegroeid in 
Hoek van Holland. In het dagelijks 
leven is hij leraar op een basisschool 
in Maassluis. In zijn vrije tijd slaat 
hij met plezier aan het dichten. Hij 
schrijft over het algemeen luchtige 
gedichtjes in de stijl van Toon Her-
mans. Met behulp van vrienden heeft 
hij inmiddels drie gedichtenbundels 
uitgegeven, te weten Vier seizoenen 
levertraan (2001), Alles op één hoop 
(2003) en Kleur bekennen (2008). De 
verzen van Jaap verschijnen regel-
matig in De Maassluise Courant. Ook 
vindt hij het leuk om op een dichtfes-
tival voor te dragen uit eigen werk en 
te luisteren naar andere dichters.

Lia Spitters schrijft al haar hele leven. 
Lia: ‘Inspiratie komt van ogenschijn-
lijk nietszeggende gebeurtenissen 
en plekken waar mensen andere 
antwoorden geven op levensvragen 
dan wij. Vergezichten geven een 
inkijkje in leven van mens en dier. 
Serieus of met licht ironische toets.’ 
In 2010 werd ze genomineerd voor 
de literaire prijs van Gelderland. 
Ze trad o.a. op tijdens Prinsentuin 
in Groningen, Onbederf’lijk Vers 
in Nijmegen en Ride for the Roses. 

Naast de dichtbundels ‘Winterjassen 
en straalkachelijs’ en ‘Hemel onder 
handbereik’, met illustraties van 
eigen schilderijen, verscheen in 2012 
haar boek: Achter vaders rug, een 
Westlandse druiventuinder vertelt. Ze 
neemt deel aan de Poëziewerkplaats 
aan de VAK Delft.

Adrienne Vooijs dicht en schrijft 
sinds 1998. Ze houdt regelmatig 
voordrachten. Bijvoorbeeld tijdens 
het project Huilen in Den Haag 
(2010). Bij dat evenement werd ze 
opgenomen in de bundel als één van 
de 50 dichters van Den Haag. Sinds 
2008 geeft ze dichtworkshops en 
leidt ze 2 dichtgroepen. In mei 2010 
won Adrienne de Haagse Lente-
prijs van Fonds 1818 met het project 
Grenzeloos Dichten. Verder schreef 
ze liedteksten voor diverse koren. 
Gedichten van haar zijn o.a. te lezen 
in Poëzie op Pootjes 2009 (gedicht 
Gravensage), Poezie op Pootjes 2011 
(sonnet Plat Haags) en in Haagse Fris 
(2009): Gedichten over de Zee (ge-
dicht Rood Zout).

De muzikanten >

Arthur van Berkel is van beroep tekst-
schrijver, maar zijn hart gaat uit naar 
de muziek. Als gitarist van de Haagse 
motorrockband Orange Sunshine 
toerde hij door Europa, de VS en 
Japan. De groep bracht verschillende 
platen uit (waaronder Homo Erectus 
en Love = Acid, Space = Hell), op cd 
en vinyl. Orange Sunshine geniet 
wereldwijd bekendheid bij een selec-
tief publiek.

Theo Kok werkte meer dan 40 jaar 
in het onderwijs in binnen- en 
buitenland en in verschillende func-
ties. Vooral in het speciaal onderwijs. 
Eerst in het basis- en daarna in het 
voortgezet speciaal onderwijs, met 
het Westland als werkterrein. Toen 
hij meer tijd kreeg, ging hij zich toe-
leggen op muziek, zijn grote passie. 
Naast piano, alleen klassiek, speelt hij 
ook tenorsaxofoon. Ervaring daarin 
deed hij op in de bigband van het 
Koorenhuis en een jazz-combo bij 
Dario Fo. Momenteel is hij lid van 
een jazz-trio en van saxofoonkwartet 
SAX4YOU, waarmee hij regelmatig 
optreedt. Het begeleiden van dichters 
vindt hij een bijzondere uitdaging.

13. Marieke van der Lippe (beeld)
Marieke is fi lmmaker. Haar bijdrage 
aan KUnSTPLAATS bestaat uit archief-
materiaal van het kindertransport 
gecombineerd met een aan het 
onderwerp gerelateerd gedicht van 
Ed van Berkel. Het beeld bestaat 
uit een sokkel waarop een QR-code 
gegraveerd is, die gelezen kan 
worden door o.a. smartphones en 
verwijst naar de fi lm, waardoor deze 
geschiedenis in het nu te ervaren is.

13. Helma Vlemmings (installatie, 
titel: Taal van de vrijheid)

De kracht van taal en woorden in-
spireerde Helma te onderzoeken wat 
de betekenis van het woord ‘vrijheid’ 
is. Die betekenis drukt ze uit in een 
object waarin diezelfde taal een 
grote rol speelt. Op de Emmaboule-
vard laat ze die betekenis zien. Want 
in die pure en weidse ruimte komt 
voor haar vrijheid het mooist tot 
zijn recht. Op het zachte groene gras 
omdat voor haar de associatie met 
vrijheid begint met liggen in het gras.

14. Stichting Hoeks Doen 
(kunstwerk, titel: Vrijheid door de 
ogen van kinderen)
Hoeks Doen vroeg kinderen na te
denken over wat vrijheid voor hen 
betekent. Deze gedachtes zijn 
gebruikt als inspiratie voor het 
kunstwerk. Zo zijn de werken op doek 
o.a. met elkaar verbonden door het 
landelijk welbekende fakkellogo die 
op 4 en 5 mei de vrijheid symboli-
seert. Gezien het onderwerp, werden 
de deelnemers geheel VRIJ gelaten 
bij het visualiseren van deze emotie.  
Voor dit project werden verschillende 
technieken gebruikt, o.a. schilderen 
en tekenen. 

15A. Hans Citroen (foto’s, titel: 
Kwaadaardige krommingen)
Zijn bijdrage bestaat uit een aantal 
foto’s en tekstjes her en der aan het 
hek bevestigd.  
Het gaat over afrasteringen met 
kwaadaardige krommingen. Een 
bouwtekening van een kamppaal. En 
een toegangspoort, tweede gebruik 
(!), van kamppalen. Een informatie-
bord en wat attributen. Hans Citroen: 
‘Voor de concentratiekampen, de 
acht dwangarbeiderskampen en de 
fabrieken van Krupp, IG Farben en 
Siemens, werden in Oswiecim/Ausch-
witz e.o. zo’n vijfentwintigduizend 
palen geplaatst. Rond de kampen en 
fabrieken in Silezië stonden ongeveer 
150.000 kamppalen. Een paal is 4,5 
meter lang en weegt 200 kilo. Het 
maken van een bekisting vereist 
vakkennis. De paal loopt taps toe. De 
wapening moet vloeiend in de krom-
ming verlopen. De vorm eindigt in 
een enigszins frivool vierkantig facet. 
Het ergonomie kreeg gestalte op de 
tekentafels van de Zentral-Bauleitung 
der Waffen SS. De kromming moet 
naar binnen worden gericht. Een prik-
keldraadhek met palen in die stand is 
een moeilijk te nemen hindernis.’

15B. Manushya van Pelt, Victor Suy 
Bio (schilderij, titel: No more war)
Manushya zet de bezoekers zelf aan 
het werk. Op een 3 meter lang schil-
derdoek kunnen zij zich met kwast en 
verf uiten tegen het bestaan van oor-
logen. De defi nitieve lay-out zal door 
Manushya zelf worden gemaakt. Aan 
het einde van het evenement zal het 
doek in zijn totaliteit of in stukjes te 
koop worden aangeboden. Manushya 
heeft ook een gast: Victor Suy Bio. 
Samen verzorgen zij een muzikale 
happening.

15B. Authentic Boys 
(foto’s, titel: Rehearsing Revolution)
Het internationale kunstenaars-
collectief Authentic Boys (Rotterdam, 
Berlijn, Genève) werkt in het grensge-
bied tussen beeldende kunst, fi lm en 
performance. Over hun bijdrage aan 
KUnSTPLAATS: ‘Pubers belichamen 
de strijd om de eigen identiteit. Ze 
bevinden zich in een lichamelijke en 
geestelijke transformatie en zoeken 
naar ideeën en idealen om ze aan 
de realiteit te staven. De fotoserie 
Rehearsing Revolution is het resul-
taat van een twee maanden durend 
participatief performance project 
i.s.m. TENT.Rotterdam, waaraan meer 
dan 500 Rotterdamse scholieren 
deelnamen. Opgebouwd als training 
ground uit mediabeelden van de 
Occupy-beweging en het Tahir Plein 
werd in Rehearsing Revolution het 
‘revolutionaire potentieel’ van jonge-
ren getest. Het devies: open jezelf, 
denk vrij en rebelleer tegen je eigen 
gewoontes en grenzen. 

15C. Peter de Krom 
(foto’s, titel: Bunkermannen)   
‘Bunkermannen’ gaat over Hollandse 
mannen die een grensoverschrijden-
de hobby hebben in het documen-
teren van Duitse bunkers uit de 
Tweede Wereldoorlog. De ‘Bunker-
man’ heeft een bijna onuitputtelijke 
drang zoveel mogelijk bunkers te 
hebben gezien en gedocumenteerd. 
Aangezien de Duitsers bunkers 
bouwden vanaf Noorwegen tot in 
Spanje kan de hobby kostbaar zijn, 
maar ook erg avontuurlijk. 

15D. Eveline Visser 
(monument, titel: SOVJETSPYGLASS)
Vlak voor het hek van de troposcatter 
komt de SOVJETSPYGLASS te staan. 
Door deze reusachtige kijker zie je de 
troposcatter, monument uit de koude 
oorlog door de ogen van de Russen.
Meer van Eveline Visser: locaties 5 en 9.

15E en H. Niki Fröhling 
(installaties, titel: Metter-tij-d)
Niki Fröhling over haar bijdrage: 
‘De delen die overblijven vragen erom 
het geheel te herinneren. Met op 
Nederlandse stranden gevonden ma-
teriaal, resten van gisteren, ben ik in 
vrede en vrijheid aan het uitbeelden 
wat hier en nu het herinneren waard 
is. Installaties van door het tij gesle-
ten civilisatieresten confronteren 
met vergankelijkheid en de daarmee 
verbonden kwetsbaarheid van mens 
en locatie in Hoek van Holland.’  

15F. Lie van der Werff 
(installatie, titel: Feestneuzen)
Lie van der Werff maakt onderbuik-
portretten. Zij portretteert de mens 
door ‘de dingen’ waarmee de mens 
zich omringt te duiden. Of preciezer, 
doordat de mens in haar portretten 
verdwijnt komen de omringende 
‘dingen’ bloot te liggen. Door hen te 
observeren, hun doen en laten vast 
te leggen ontstaan archetypische, 

gevoelige, sensuele en intieme por-
tretten. Sinds een aantal maanden 
werkt Lie aan een nieuwe serie por-
tretten, getiteld ‘feestneuzen’.   

15G. Roel Meelkop, Marco Douma 
(audiovisuele installatie, titel: Kiel)
In de vorige editie van KUnSTPLAATS 
onderwierpen Roel Meelkop en 
Marco Douma de Hoekse duinen en 
de bunkers die daaronder verscholen 
liggen aan een onderzoek. Het resul-
taat daarvan werd live gepresenteerd 
als het audiovisueel werk ‘Atlantik-
wall’. Dit jaar zijn beide kunstenaars 
bunker Kiel ingedoken. Deze bunker, 
gelegen in het Vinetaduin, is in de 
oorlog gebouwd en daarna in gebruik 
geweest om het rode gevaar in de 
gaten te houden. Waar ‘Atlantikwall’ 
vooral een impressie was van de bui-
tenkant van de bunkers en hun omge-
ving, zal Kiel resulteren in een audio-
visuele installatie, waarin het con-
trast tussen binnen en buiten, licht 
en donker en stil en luid de hoofdrol 
speelt. Duur presentatie: 9 minuten.

16. José Knippenberg-Fronen 
(kunstwerk, titel: Drijvend gras)
De bijdrage van Jose bestaat uit 
3 (houten) plateaus met daarop 
graszoden, in de vorm van 3 grote 
keien. José: ‘Drijvend gras! Dat was 
mijn eerste spontane idee na het 
lezen over het thema. Ik associeerde: 
Ontworteld, in vrijheid. Als beeldend 
kunstenaar ben ik gefascineerd door 
de schoonheid en de organische 
vormen in de natuur. De spanning die 
dat, van jongs af aan, bij mij oproept 
en het verlangen om die vormen nog 
mooier te maken is er altijd. Natuur-
lijke materialen tot object gemaakt, 
wel of niet geplaatst in de natuurlijke 
omgeving, maar ook niet-natuurlijk 
materiaal gecreëerd tot ruimtelijk 
organische vormen. Mijn verbeelding 
bij een object vertel ik in een korte 
poëzie.’

17. Theater Maatwerk 
(voorstelling, titel: De Nutteloze)
Jelmer Kempen (acteur), Maurice 
de Jong (acteur), Dick Frederiks 
(techniek), Aad Wieman (regisseur, 
techniek)
Theater Maatwerk maakt voorstel-
lingen met acteurs met een verstan-
delijke beperking. Met ‘De Nutteloze’ 
wil Theater Maatwerk laten zien 
waartoe overheidsbeleid kan leiden 
als mensen worden afgerekend op 
hun nut. Het is 1941. Strenge vader 
Heinrich wordt, na de dood van zijn 
vrouw, gedwongen om voor zijn 
verstandelijk gehandicapte zoon 
Manfred te zorgen. Het naziregime 
wil middels het Action T4 program-
ma alle nutteloze gehandicapten 
‘opruimen’. Als ze vluchten, om uit 
handen van de Partij te blijven, vindt 
Manfred een affi che van een circus. 
Daar droomt hij van, het circus. 
Manfred wil artiest worden. Heinrich 
leert zo dat zijn eens nutteloze zoon 
in staat is met humor het geweten-

loze partijmonster te verslaan. 
Duur voorstelling: 1 uur

18. Adriaan Backer en Organization 
of the Berlin Children Memorial 
(vlaggen, titel: VrijheiD) 
De vlaggen tonen foto’s van de ‘kin-
deren van toen’ naast de ‘kinderen 
van nu’. De ‘kinderen van toen’ zijn 
Joodse kinderen die in de jaren dertig 
deelnamen aan de zogenoemde 
Kindertransporten*. (Op enkele foto’s 
zijn ze te zien als volwassene.)
De ‘kinderen van nu’ zijn Hoekse 
jongeren die hier in vrijheid zijn 
opgegroeid. Deze foto’s zijn gemaakt 
door fotograaf Adriaan Backer. 
Het Duitse foto-deel werd georgani-
seerd door Lisa Sophie Bechner en 
Heather M Schmaedeke in Berlijn. 

* Na de Kristallnacht (9 -10 november 
1938), toen het nazigevaar in haar 
volle omvang duidelijk werd, kwamen 
de zogenoemde Kindertransporten op 
gang. Daarmee werden zo’n 10.000 
Joodse kinderen vanuit Oost-Europa 
per trein en schip, waarvan een groot 
deel via Hoek van Holland, in veilig-
heid gebracht. Velen zagen hun ouders 
nooit terug. 

19. Niels Pikker en Jordy Dings 
(installatie, titel: Kindertransport 
1939)
Niels en Jordy zijn studenten Com-
munication and Multimedia Design 
aan de Haagse Hogeschool. De 
verhalen over de Kindertransporten 
van voor de oorlog verwonderden 
hen en riepen daarnaast veel vragen 
op. Ze gingen daarvoor op zoek op 
internet, in bibliotheken en archieven. 
Hun bevindingen brachten zij groots 
in kaart. Het resultaat is te bewonde-
ren op spoor 3 van station Hoek 
van Holland Haven. Dat is de plek 
waar de treinen aankwamen, vanuit 
verschillende plaatsen uit Europa, 
met kinderen die door hun wanho-
pige ouders op de trein waren gezet. 
Vanaf spoor 3 stapten ze over op de 
boot naar Engeland, waar ze werden 
onder gebracht in pleeggezinnen. De 
meesten van hen zagen hun ouders 
nooit meer terug. 

Algemene informatie:

Stichting Ark natuurontwikkeling, 
natuur
Vogels in de duinen, excursie door de 
duinvallei, de stuifduinen en over het 
strand. 
Aanmelden via info@zeetoren.nl
5 mei van 13.00 tot 15.00 uur

Fort aan Den Hoek van Holland
Entree bezoekers 12 jaar en ouder 
€ 6,50
R`dampas, Museumkaart en bezoe-
kers KUnSTPLAATS € 1,50 korting 
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