DE DûNMIER
Nieuwsbrief voor vrijwilligers van de Historische Vereniging Westelijk Voorne
Rockanje, 1 november 2019.

Nieuwe vrijwilliger:
Dit jaar hebben we al diverse vrijwilligers mogen
verwelkomen.
We zijn weer blij met de nieuwe vrijwilliger Yvonne Moot
die volgend seizoen als gids de bezoekers gaat
rondleiden. Yvonne, welkom bij de Duinhuisjes.

Poteravond, vergeet u zich niet op te geven!!
Wilt u genieten van een heerlijke potermaaltijd? Vrijdag 29 november is er
zo’n heerlijke maaltijd bij restaurant “De Stormvogel”.
Heeft u zich al aangemeld? U kunt zich nog opgeven tot 15 november bij
Dineke van Hennik.
Het liefst per e-mail: dineke.van.hennik@gmail.com als u geen computer
heeft kunt u bellen naar 06-12521252.

Kerstmarkt
Zondag 8 december vanaf 10.00 – 16.00 uur is
er kerstmarkt op ons sfeervolle terrein.
Ter verhoging van de kerstsfeer is de kerstman
ook aanwezig. ’s Middags treedt het koor Down
Town Abbey twee keer op.
Onder het genot van de heerlijke winterse
lekkernijen zoals: glühwein, warme chocolademelk of een kop heerlijke erwtensoep van Bram kunt u genieten van de
kerstliederen die het koor ten gehore brengt.
Heeft u interesse om met uw producten bij ons op de kerstmarkt te staan of
kent u mensen die dat leuk vinden, dan kunt u contact opnemen met
Bouwie Schipper tel. no. 06-20816293.

Noteer alvast onderstaande data in uw nieuwe agenda van 2020.
Nieuwjaarsreceptie zondag 5 januari 2020
Het bestuur van de Historische Vereniging Westelijk Voorne nodigt u van
harte uit voor de traditionele Nieuwjaarsreceptie voor onze vrijwilligers.
De nieuwjaarsreceptie is net als voorgaande jaren in het
Verenigingsgebouw, aan de Strypsedijk 50a, 3234 KS in Tinte, naast het
kerkje.
Onder het genot van een drankje en een hapje is er volop gelegenheid
elkaar persoonlijk het beste voor het Nieuwjaar toe te wensen.
Natuurlijk zal traditiegetrouw de soep en volop andere lekkere hapjes niet
ontbreken. Brengt u weer een soepkop en lepel mee?
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Algemene Leden Vergadering
De ALV zal worden gehouden op donderdag 26 maart 2020.

Openingsdag
Op zaterdag 4 april 2020 worden de deuren van
ons museum weer geopend. Het tentoonstellingsthema zal zijn “75 jaar bevrijding”, ook zal er
volgend jaar aandacht geschonken worden aan
het 800 -jarig bestaan van- Rockanje.

In deze editie de column van de werkgroep Maria Rust.
De werkgroep Maria Rust
De leden van de werkgroep Maria Rust werken aan de restauratie, het
onderhoud en het onderzoek van de oude begraafplaats aan de Zeeweg in
Rockanje. We verzamelen informatie over de geschiedenis van de begraafplaats
en al die mensen die er begraven zijn. Dat zijn er heel wat, want in principe
vonden alle Rockanjenaren vanaf 1828 tot 1950 hun laatste rustplaats aan de
Zeeweg: zo’n 4.500 personen, onder wie ongeveer 1590 kinderen (tot en met tien
jaar). Vóór 1828 werd iedereen in en rond de Nederlands-Hervormde Kerk
begraven, na 1950 op de Algemene Begraafplaats aan de Dirk van Voorneweg.
We zoeken in archieven, op internet, in kranten en tijdschriften – naar foto’s,
rouwkaarten, advertenties etc. om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van wie
die Rockanjenaren waren, wat ze deden en wat ze meemaakten. Daarvoor
krijgen we veel hulp van mensen buiten de werkgroep. Wij praten en mailen met
talloze behulpzame mensen en zetten al die informatie op een rij. Die verhalen
komen in Struinen terecht, op www.begraafplaatsmariarust.nl, en op de
facebookpagina. In ruil voor al die informatie kunnen wij mensen weer vaak
helpen met genealogische informatie over hun familie.
Elk jaar doen we mee aan het Weekend van de
Begraafplaats
en
Open
Monumentendag,
met
bijbehorende presentaties. Bezoekers komen langs voor
een rondleiding of maken er zelf een wandeling, aan de
hand van een beschrijving op papier. We knappen de
grafstenen op, maken ze schoon, zwarten de letters en
proberen het onkruid de baas te blijven. Er wordt stevig
geschoffeld en geknipt, want al dat prachtige groen groeit hard. Vóór de
Dodenherdenking op 4 mei moet alles netjes zijn. We zijn elke dinsdag ter plekke,
vanaf april tot 1 oktober, met een Open Dag op elke derde dinsdag. (Natuurlijk is
de begraafplaats elke dag open: loop gewoon het kleine hekje door, links van
het grote hek.)
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De gemeente is eigenaar van de begraafplaats en zorgt voor de bomen, hagen
en het verdere groen buiten de graven, en ondersteunt de werkgroep waar
mogelijk.
In het kader van het thema ‘Rockanje 800 jaar’ willen we samen iets doen met de
Nederlands-Hervormde Kerk en de Algemene Begraafplaats, want die horen net
als Maria Rust bij het verhaal over 800 jaar begraven (worden) in Rockanje.
Hoe het begon
Begin 2003 ging binnen de HVWV, als onderdeel van de
Commissie Historisch Onderzoek, de werkgroep Maria Rust
van start. Sindsdien hebben zich ca. twintig mensen
belangeloos kortere of langere tijd voor de begraafplaats
ingezet,
zodat
er
een
complete
inventarisatie,
reconstructie en restauratie van de grafmonumenten
kwam (inclusief nieuwe beplanting, met financiële steun
van de gemeente en allerlei fondsen), een prachtige website met een
omvangrijke genealogische database, informatieborden en wat niet al. En, klein
detail: sinds mei 2015 werd de naam ‘Maria Rust’ de officiële naam van de
begraafplaats.
Bijna dagelijks beseffen we dat één iemand dit niet voor elkaar had kunnen
krijgen, maar dat je met een gezamenlijk inspanning van veel verschillende
mensen met verschillende capaciteiten, kennis en ervaring het verst komt…
Werkgroep Maria Rust

P.S. Voor wie meer wil weten: zie Struinen van juni 2013, nr. 2, pp. 10-19, of het
overzicht van de geschiedenis van onze werkgroep op onze website (onder
Archief).

We geven de pen door aan:
Werkgroep Communicatie
Het maakt niet uit wie het schrijft van de werkgroep, je kunt ook
met elkaar een stukje schrijven.
De eerstvolgende editie van de Dûnmier verschijnt in
december na de kerstmarkt.
Copy inleveren vóór 8 december aan dineke.van.hennik@gmail.com

Terugblik
Vrijwilligersavond
Slotbijeenkomst voor de vrijwilligers op 24 oktober 2019
Op donderdagavond 24 oktober was er in de zaal van het bezoekerscentrum van
het Zuid-Hollands Landschap een bijeenkomst voor alle vrijwilligers. Bart
Schoonaert dankte iedereen voor zijn komst en blikte terug op een alweer een
duinhuisjesjaar dat achter de rug ligt.

-3-

DE DûNMIER
Nieuwsbrief voor vrijwilligers van de Historische Vereniging Westelijk Voorne

Helaas zijn vier vrijwilligers in de loop van het jaar overleden. Anderzijds kwamen er
een tiental nieuwe vrijwilligers bij, gelukkig ook nog eens evenredig verdeeld over
zowat alle werkgroepen. De drie ankerpunten in onze activiteiten op het terrein,
Levende Geschiedenis, Opoe Jaantje en Opa Bram, en de kindermiddagen
bewezen nogmaals hun waarde als bestendige publiekstrekkers. Ook de
Boerenboeldag en het optreden van ‘Risoluto’ zijn niet meer weg te denken uit
het programma. Naast de goed draaiende Streekwarenmarkt en de Creamarkt
valt op dat we steeds meer moeite hebben om het niveau van de kramen van
de Minimarkt voldoende hoog te houden. Er worden plannen gemaakt om de
formule van de Minimarkt om te vormen of bij te sturen tot iets anders… iets
succesvoller. Misschien een Piggelmeemarkt, een kaboutermiddag voor
kinderen…? De museumcommissie is aan het brainstormen en voorstellen vanuit
de brede vrijwilligersgroep zijn uiteraard altijd welkom. Bart zei ook dat we niet
mochten vergeten dat er naast de evenementen ook veel ‘gewone’
woensdagen, zaterdagen en zondagen zijn waarop veel mensen hun best doen
om onze bezoekers zo goed mogelijk te ontvangen en te begeleiden, evenals het
feit dat veel vrijwilligers niet in de spotlights werken of niet of weinig in contact
komen met het publiek: de schoonmaakploeg, de Dûnmier- en Struinenredacties,
het archief, beheer en depot, de ‘tentenploeg’, de vrijdagploeg waar het op
vrijdagmorgen zo gezellig wordt dat er steeds meer ‘outsiders’ regelmatig op de
koffie komen… . Bart bedankte iedereen van harte.
Het bezoekersaantal aan ons museum bleef ongeveer gelijk aan dat van vorig
jaar. Dat valt eigenlijk reuze mee als je bedenkt dat bij heel wat van de
evenementen die het grote publiek moeten trekken het gure of slechte weer
stokken in de wielen stak. Een aantal dingen vallen op:
- een steeds groter percentage van onze bezoekers zijn kinderen.
- er is een evolutie gaande in de aard van de groepsbezoeken: er komen steeds
meer groepen en die zijn ook groter. Daarom is het Bestuur op zoek naar een soort
onopvallend en semi-permanent (tent)systeem waarin (grotere) groepen op een
minder opvallende plek op ons terrein opgevangen kunnen worden. Een (witte)
tent die daartoe langdurig in het midden van ons terrein blijft staan, is onwenselijk.
- er is een duidelijke toename in het aantal buitenlandse toeristen: vooral Duitsers
en Belgen.
- er is beduidend meer vraag naar informatie uit het archief.
Onder andere al het bovenstaande zal op de een of andere manier opgenomen
worden in het Beleidsplan 2020 – 2024, dat op de komende Algemene
Ledenvergadering in maart 2020 aan de leden zal voorgesteld worden.
Bart nodigde iedereen nog eens uit op de Potermaaltijd (29 november 2019) in de
Stormvogel, de Kerstmarkt (8 december 2019) op ons terrein en de
Nieuwjaarsreceptie (5 januari 2020) in Tinte.
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Er werden ook enkele data in verband met volgend jaar bekendgemaakt: op 26
maart 2020 is de Algemene Ledenvergadering gepland in de zaal van het ZuidHollands Landschap (locatie onder voorbehoud), en op 4 april 2020 wordt het
nieuwe seizoen officieel geopend. Het tentoonstellingsthema in huisje Duinzoom
luidt deze keer “75 jaar bevrijding”. Iedereen die (bijzondere) voorwerpen heeft of
pittige verhalen kent die met dit thema te maken hebben, kan die aanbieden bij
Joke Winkelhorst. Ook leuke ideeën voor de openingsdag zijn welkom. Daarnaast
zal in het kader van “800 jaar Rockanje” deelgenomen worden aan diverse
feestelijkheden en zullen we ook aandacht aan dit thema besteden in ons
museum.
Twee mensen nemen eind dit jaar als vrijwilliger afscheid van de vereniging en
werden alvast in de bloemetjes gezet: Sjanie Klok (die niet aanwezig kon zijn) als
boodschappendame
en
Annie
van
Maanen
als
lid
van
de
evenementencommissie. Er werd stevig geapplaudisseerd.
De dames hebben aangegeven nog op andere fronten actief te willen blijven
voor de vereniging en daar zijn we blij om.
Na de koffiepauze leidde Bart een presentatie in van de heer Aart van der
Houwen, archivaris van het Streekarchief in Brielle. De heer van der Houwen had
het over de ‘Wezenkamer’ van Brielle, een gemeentelijke instantie die tot de
napoleontische tijd bij het overlijden
van één der echtgenoten een
secretaris/voogd
aanstelde
die
waakte over het vermogen en de
rechten
van
de
overlevende
echtgeno(o)t(e) en de minderjarige
kinderen. Aan de hand van de
gegevens over de gegoede familie
Swartvelt uit het Brielse archief werd
het levensverhaal van drie kinderen
gereconstrueerd na het overlijden
van hun vader in 1697. Het was een
heel kundig en knap geïllustreerd voorbeeld van hoe een boeiende zoektocht in
het Streekarchief tot een mooi resultaat kan leiden. Ook nu werd weer stevig
geapplaudisseerd. Het was bijna halftien geworden toen iedereen naar huis ging.
Bart Schoonaert
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HERINNERINGEN GEZOCHT
Iedere vier maanden ligt Struinen op de deurmat, vol met leuke, mooie, korte en
lange verhalen over de geschiedenis van Westelijk Voorne en omstreken. Die
verhalen komen niet uit de lucht vallen, die worden geschreven door Voornaars,
Rockenezen of Tintenaars met een hart voor de regio. Precies daarnaar zijn wij op
zoek!

WAT WEET U NOG VAN DE BEVRIJDING?
Volgend jaar is het 75 jaar geleden dat we bevrijd werden. We zouden graag wat
verhalen hierover in Struinen willen vermelden. Het gaat over de periode vlak
voor, tijdens en na de bevrijding, kortweg
de periode van maart tot september 1945.
Het leven ging weer verder, mensen kwamen terug thuis, soms uit verre streken.
Wat weet u nog van die periode? Wat gebeurde er in Rockanje , Oostvoorne en
Tinte? Hoe pakten de dorpsbewoners de draad weer op, of was er eigenlijk niet
zo’n groot verschil? Er moeten heel wat jongens en mannen weer thuisgekomen
zijn in die periode. Hoe was dat? Kortom: hoe heeft u (of hoe hebben uw ouders)
die periode beleefd?

MAAR IK KAN NIET GOED GENOEG SCHRIJVEN…
Mocht u verhalen in uw hoofd hebben, maar het lastig vinden om ze op papier te
zetten, neem dan contact met ons op. Indien gewenst maken wij van uw ruwe
opzet een goed lopend verhaal en natuurlijk controleren wij de inzendingen op
taalfouten en dergelijke.
Alle digitale inzendingen zijn welkom op hfvandriel@kpnmail.nl
Inzendingen op papier mogen naar Bart Schoonaert, Postbus 400 3233 ZJ
Oostvoorne verstuurd worden. Natuurlijk mag je ze me ook persoonlijk
overhandigen als je me ontmoet tijdens de Potermaaltijd, de Kerstmarkt of de
Nieuwjaarsreceptie!
-=-=-=-=-=-=-=-=

Tot ziens op de kerstmarkt!!
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