
Hoeks vluchtelingenkamp staat centraal in 4 mei-voorstelling
 
'Oorlog was er al voordat die begon'
 

Scène uit het toneelstuk waarin Niels
van Heijningen en Maghen Hilgersum
een hoofdrol spelen.
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NAALDWIJK
Regisseur Aart van den Berg zoekt
steeds een passend thema bij de
toneelvoorstellingen rond de
dodenherdenking op 4 mei. Dit jaar
is dat het Hoekse
vluchtelingenkamp, eind jaren
dertig vorige eeuw.

RIEN VAN DEN ANKER

Vluchtelingen? In de Hoek? ,,Ja,
honderden gevluchte Duitse Joden.
En het hek eromheen moesten ze
zelf betalen." Theatermaker Aart
van den Berg zegt in twee zinnen
waar zijn 4 mei-toneelavond Het
Voorportaal dit jaar over gaat. ,,Ik
laat erin zien dat er al erge dingen
gebeurden voordat de Duitse inval
en het Rotterdamse bombardement
plaatsvonden. De oorlog was er al,
voordat die begon."

Gepassioneerd vertelt hij daarna
over die (vrijwel onbekende)
geschiedenis van het
vluchtelingenkamp dat tussen 1938
en 1940 in Hoek van Holland was
gevestigd, eerst aan de Langeweg,
later op het Vianda-terrein aan de
Slachthuisweg. Er woonden
hoofdzakelijk Joodse vluchtelingen
uit Duitsland, ook deserteurs van
het Duitse leger.

,,Toen na de Kristallnacht begin
november 1938 echt grote stromen
naar Nederland kwamen, besloot
de regering enkele
vluchtelingenlocaties aan te wijzen,

zo ook in de Hoek. Daarvoor
werden de meeste vluchtende
Joden gewoon bij de grens
tegengehouden, opgepakt en weer
teruggestuurd. Slechts enkelen
mochten naar hun in Nederland
wonende familie"

 

Van den Berg vond het gênant en
ook vernederend dat vrijwel alle
kosten van de vluchtelingen in
rekening werden gebracht bij een
comité voor Bijzondere Joodse
Belangen, dat onder meer geld
inzamelde bij Nederlandse Joden.

Ook het hek rond het eerste
vluchtelingenkamp moest dit comité
betalen. Dit werd geplaatst omdat
men vluchtpogingen vreesde, maar
ook omdat omwonenden klaagden
over vluchtelingen die 's avonds
een ommetje maakten.

Er zijn in totaal zo'n 650
vluchtelingen in het Hoekse kamp
geweest. Een klein deel mocht
doorreizen naar de vrijheid in het
buitenland. De laatste 110
bewoners zijn kort na de Duitse
inval in mei 1940 afgevoerd naar
Westerbork. Het merendeel is later
vermoord in vernietigingskampen.
Van beide locaties is niets meer te
vinden.

Tijdsbeeld

Vorige 4 mei-toneelstukken gingen
veelal over streekgenoten, zoals
verzetsheld Leen Valstar en
dagboekschrijfster Jeanne
Zwinkels. Dit keer wil Aart van den
Berg de kleine stapjes aangeven
die mensen in hun leven maken,
soms ook richting het kwaad. Hij
verwijst nergens expliciet naar het
heden, maar de bezoeker zal wel
snel overeenkomsten zien.

Zo noemt hij als voorbeelden de
argumenten die toen werden
gebruikt om de Joden buiten de
grenzen te houden: ze nemen ons

werk af, we kunnen het niet aan,
Duitsland is een belangrijke
handelspartner en als we te soepel
zijn, heeft dat een aanzuigende
werking. ,,Ik beschrijf een tijdsbeeld
van dingen die al begonnen voor
de oorlog. In een lied dat tijdens de
voorstelling wordt gezongen, vraag
ik me af waar dat begin dan precies
begint. Bij de boosheid van jou en
mij? Bij de onvrede? Waar kennen
we dat van?"
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