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3	 	 Van	de	redactie

Beste	lezer,	

Voor u ligt het laatste nummer van 2020. Het afgelopen jaar 
was voor de vereniging, maar ook voor de redactie, een bijzon-
der jaar. Museum De Duinhuisjes kon voor het eerst in zijn 
bestaan vanwege het coronavirus de deuren niet openen. Even 
leek het deze zomer met de pandemie de goede kant op te 
gaan. Op het moment dat ik dit schrijf zitten we weer midden 
in een nieuwe golf. Waarschijnlijk verblijft u net als de meeste 
landgenoten met uw huisgenoten thuis om niet besmet te 
raken. Ook voor de redactie is het aanpassen. Normaal gespro-
ken komen we voor een nummer in het museum bij elkaar. Nu 
doen we alles per telefoon en digitaal. We hebben nog even 
getwijfeld of we dit nummer wel zouden maken omdat we 
nog niet veel kopij hadden. Maar zoals u kunt zien hebben we 
weer een goed blad kunnen maken. Daarin neemt Henk van 
der Houwen voor het laatst het woord als voorzitter a.i.

Ben Langendoen heeft ons blij gemaakt met weer twee 
nieuwe verhalen. Het eerste verhaal gaat over een boerderij. 
Welke dat is moet u maar lezen. Het tweede verhaal gaat over 
een aantal gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog. Leo 
Arkenbout heeft voor ons ook twee artikelen geschreven. Het 
eerste artikel is een boekrecensie over de Wolga Tataren. Het 
tweede verhaal gaat ook over een boerderij samen met de 
korenmolen in Oostvoorne. De vereniging is verblijd met een 
aantal geschenken. Bart heeft een verhaal geschreven over een 
negatieve kant uit de oorlog. En wat is Westvoorne zonder 
toerisme? Janneke toont u wat mooie souvenirs uit Rockanje.

Dit keer hebben we twee verzoeken ontvangen met de vraag 
of de lezers kunnen helpen. Arie van Geest breekt zich al jaren 
het hoofd over de functie van een gietijzeren kastje aan het 
Berkenrijspad. Wie laat Arie weer rustig slapen? Monique 
Woudenberg wil wat meer weten over een cloisonné tegel uit 
1922. We zijn geen ‘tussen kunst en kitsch’ maar misschien 
kan iemand haar toch blij maken.

(lees verder op pagina 5)
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(vervolg van pagina 3)

Tenslotte komen we nog terug op twee artikelen uit ons  
vorige nummer. In het artikel over de heer Van der Klaauw 
zijn wat fouten geslopen. Korrie Korevaart heeft bij het 
artikel over de graftrommel per ongeluk een verkeerde foto 
ingezonden. In dit nummer de hopelijk goede foto.

We weten niet hoe lang het nog gaat duren voor het virus is 
verslagen, maar we hebben goede hoop dat dit ergens in 2021 
gaat lukken. Dan zien we elkaar vast in levende lijve. Mocht 
u in de komende tijd een wandeling willen maken dan heeft 
Korrie nog een tip voor u.

Frits van Driel

Wim van Montfoort

Henk Otten heeft voor een groot aantal jaren de index van 
ons verenigingsblad Struinen verzorgd.

Henk, inmiddels 90 jaar, heeft aangegeven het rustiger aan te 
gaan doen. Daarom stopt hij met het bijhouden van de index 
over de artikelen die in Struinen worden gepubliceerd.

Zijn zoon Rob zal deze werkzaamheden van Henk overne-
men.

Het bestuur, de vrijwilligers en de leden van de Historische 
Vereniging Westelijk Voorne willen hierbij Henk bedanken 
voor zijn werkzaamheden over al de afgelopen jaren en heten 
Rob van harte welkom.

De index van Struinen staat op onze website. 

Verandering	opsteller	index	Struinen
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Henk van der Houwen

Voor u ligt de laatste Struinen van 2020. Meestal wordt in 
de laatste Struinen van het jaar een terugblik gegeven op 
het afgelopen seizoen. Er is geen opening geweest afgelopen 
april en door de coronamaatregelen is ons museum het gehele 
seizoen dicht gebleven. Vanwege de coronamaatregelen is 
het voor musea en andere verenigingen en/of bedrijven een 
vreemd en moeilijk jaar geweest.

Zoals u weet zijn in Nederland veel musea die hun bestaans-
recht hebben door de inzet van vrijwilligers. Dit is ook bij ons 
museum het geval. De vrijwilligers zetten zich in om bezoe-
kers te ontvangen en te vertellen over de collectie, andere 
vrijwilligers voeren het onderhoud uit. Voor de vrijwilligers 
die de bezoekers ontvangen is het een moeilijk jaar geweest, 
zij misten de onderlinge contacten maar ook de contacten 
met bezoekers.

Nu in november is corona weer volop in het nieuws. De 
gezondheid van onze leden, jong en oud maar ook van onze 
naasten, blijft een punt van zorg. Voor veel mensen is het in 
familiekring een aangrijpend jaar geweest. In het ergste geval 
zijn ons naasten ontvallen of ernstig ziek geweest.
Helaas zijn ons dit jaar verschillende leden ontvallen. Voor 
 familie om afscheid te nemen heeft dit, door de beperkin-
gen qua aantal aanwezigen bij de plechtigheid, een enorme 
impact gehad.

In de eerste Struinen van dit jaar werd gemeld dat het 
museumseizoen op 4 april van start zou gaan. Een expositie 
met als onderwerp 75 jaar bevrijding. Verder zou men ook in 
2020 het 800-jarig bestaan van Rockanje vieren. Er is niets 
gebeurd. Rockanje bestaat wel 800 jaar, maar van een viering 
is niets terecht gekomen. Wordt het komend jaar een viering 
van 801 jaar?

Maar nu toch een korte terugblik en een vooruitzicht naar 
2021.

Nieuws	van	het	bestuur
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Onze vrijwilligers hadden zich voorbereid op een goed 
seizoen en zoals eerder vermeld, alles was nagenoeg klaar 
voor het seizoen 2020. Medio maart kwam de lock-down’. In 
eerste instantie was er optimisme voor een opening later in 
het seizoen maar gaande de maanden veranderde dit in geen 
opening.

Daar gras, onkruid en dergelijke blijft groeien zijn vrijwil-
ligers toch dit seizoen, met inachtneming van de regels, bezig 
geweest. Ook enkele vrijwilligers hebben zich ingezet om de 
huisjes op orde te houden en zijn doorgegaan met de inven-
tarisatie van de collectie. Financieel zijn wij nog steeds een 
gezonde vereniging. Dit jaar missen we onder andere de in-
komsten van de entreegelden, we teren dus wel iets in. Echter 
qua liquiditeit zijn er geen problemen.

Gezien de huidige ontwikkelingen op medisch gebied en 
mogelijkheden van vaccineren kijken we positief naar het 
komend seizoen. Het thema blijft hetzelfde en we hopen dat 
onze vrijwilligers in 2021 weer bezoekers mogen verwelko-
men.

Er is informatie ingewonnen welke mogelijkheden er zijn ter 
vervanging van de tenten. Deze werden regelmatig neergezet 
op het terrein, om groepen te ontvangen. Het plan is om over 
het huidige terras, naast de ontvangstruimte in het Dûnhus, 
een soort overkapping te realiseren. De eerste plannen betref-
fende uitvoering die we in gedachte hadden was niet erg posi-
tief. De uitvoering die wij voor ogen hadden werd te duur. Er 
is naar alternatieven gezocht en medio november is verdere 
informatie ingewonnen bij andere leveranciers. Alles wordt 
natuurlijk gedaan in overleg met de gemeente. In de volgende 
Struinen hopen wij u meer hierover vertellen. 
Waarom een overkapping, in het verleden werden in het 
seizoen niet veel groepen ontvangen. Echter door de inzet 
van enkele vrijwilligers is het groepsbezoek de afgelopen jaren 
toegenomen. De grootte van groepen groeide ook en met als 
resultaat dat de ontvangstruimte in het Dûnhus te klein werd. 
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Bij regenachtig weer gaf het problemen om de bezoekers iets 
aan te kunnen bieden en werden tenten neergezet op het bin-
nenterrein. In het begin was het een enkele week maar later 
werden het meerdere weken. De tenten ontsierden het beeld 
van het binnenterrein van ons museum.

Dit is voor mij de laatste ‘Nieuws van het Bestuur’ als ad 
interim voorzitter. De gezondheid van onze voorzitter Hans 
van Lith is weer nagenoeg als vanouds en hij heeft alweer een 
enkele vergadering bijgewoond.

Komend jaar hopen we medio maart weer een fysieke  
algemene ledenvergadering te kunnen houden. 

Het bestuur wenst een ieder prettige feestdagen en een  
gezond 2021.

Nieuws	van	het	bestuur

Wim van Montfoort

1.   Van mevrouw C. Ras cassette met klosjes garen van de 
firma Clark’s Atlas van voor 1920.

2.  Van Erfgoedhuis Zuid-Holland boek De bevrijding 
volgens ooggetuigen, 45 persoonlijke verhalen van Zuid-
Hollanders in het kader viering 75 jaar bevrijding.

3.  Van de familie Van Ast 5 ansichtkaarten van Oostvoorne 
in vroegere tijden.

Schenkingen
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Frits van Driel

De redactie heeft twee verzoeken ontvangen voor het oplos-
sen van twee raadsels. Wie wil Monique Woudenberg en  
Arie van Geest helpen? U kunt uw oplossingen doorgeven 
aan de redactie.

Wie	weer	iets	over	deze	tegel?
Monique Woudenberg 

Ik heb een tegeltje van Oostvoorne van 1922, met afbeelding 
van de kerk en de koepel. Het is een cloisonné tegel, die ver-
vaardigd werden door De Porceleyne Fles.
Ik ben heel benieuwd waarvoor dit eventueel is uitgegeven.

Het	raadsel	van	een	stroomkastje
Arie van Geest 

Op het Berkenrijspad in Oostvoorne vanaf de Berkenrijsweg 
richting F.H.G. van Itersonlaan staat na ongeveer 100 meter 
aan de linkse zijde van het pad al vele jaren een betrekkelijk 
klein (40 x 40 cm) gietijzeren stroomkastje/zekeringskastje 
van het GEB. Jaren geleden heb ik gezien dat er een grijze 
grondkabel aan bevestigd was. Ook zaten er, tot enkele jaren 
geleden, nog (3?) zekeringhouders in. Nu zijn het klepje en 
de zijkant weg. Tot op heden kan ik er nog steeds niet achter 
komen welke functie dit kastje had in vroeger tijden.
Kan iemand mij vertellen waar deze stoomaansluiting voor 
gediend heeft? Telefoon 06-20203852.

Hulp	gevraagd	bij	het	oplossen	van	raadsels
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Hans van Lith

Wij ontvingen het bericht dat op 11 augustus 2020 Bert  
Henrion Verpoorten is overleden. Bert is 90 jaar geworden. 
Bert heeft veel betekend voor de Historische Vereniging 
 Westelijk Voorne en ook voor de gemeente Westvoorne. 
Daarvoor heeft hij terecht een koninklijke onderscheiding 
ontvangen. In 2010 is Bert benoemd tot lid in de Orde 
van Oranje-Nassau. Bert heeft een actieve rol gespeeld bij 
de Historische Vereniging. Hij is tot 2004 een aantal jaren 
bestuurslid geweest. Mede aan Bert hebben wij het te danken 
dat in de zomermaanden de kinderen bij De Duinhuisjes kun-
nen genieten van een poppenkastvoorstelling. Bert droeg de 
vrijdagochtendgroep een warm hart toe. Zo lang zijn gezond-
heid het toeliet, kwam hij vrijdags langs. Vaak had hij dan iets 
lekkers bij zich voor bij de koffie.
Velen zullen zich Bert herinneren als organisator/reisleider 
van de jaarlijkse uitstapjes van de Historische Vereniging. Tot 
in de puntjes geregeld en door zijn inzet bleef het betaalbaar. 
Met eenzelfde inzet werden de jaarlijkse barbecue en poter-
maaltijd jarenlang door Bert voorbereid. Door goed inkopen 
en door goed onderhandelen wist hij ons voor een schappe-
lijke prijs een goed verzorgde barbecue of potermaaltijd voor 
te schotelen. Met luide stem werd dan eenieder door Bert 
welkom geheten. Bert genoot ervan als iedereen het naar zijn 
zin had.

Wij zullen Bert missen.

Wij wensen zijn vrouw Lenie en 
verdere familie veel sterkte met 
het verwerken van dit verlies.

In	Memoriam	Bert	Henrion	Verpoorten
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Ben Langendoen

Halverwege aan de Middelweg tussen de Lange- en Doorn-
weg staat op een enigszins verhoogde plek een oude boerderij, 
bekend onder de naam Stuivenburg. In het aardrijkskundig 
woordenboek der Nederlanden uit 1845 wordt vermeld dat 
er in deze polder Stuifakker slechts vier boerderijen zijn. 
Blijkens de kadastrale kaarten uit 1825 zijn dat Stuivenburg, 
Rooswijck aan het einde van de Bosweg, de boerderij van 
Cent Kruik aan de Blindeweg en een grote boerderij op de 
hoek van de Korteweg met de Vleerdamsedijk. Mede door 
de schaalvergroting in de land- en tuinbouw is Stuivenburg 
al decennialang niet meer als agrarisch bedrijf in gebruik. Zo 
rond 1720 is hier een boerderij gesticht, waarvan er uit die 
oude tijden nog elementen zijn te ontdekken in de construc-
tie van deze meermalen herbouwde boerderij. 
De vier ankerbalk gebinten met een doorsnede van circa 30 
cm dateren uit die beginperiode. Juist aan de dikte van deze 
gebinten valt te concluderen dat eertijds dit een grote boerde-
rij was, wat ook werd bevestigd door opgegraven funderings-
resten zeker vijf meter voor het woonhuis. 
De eerst bekende eigenaar was het gezin Arij Vos met echt-
genote Arendje Gelderland beide geboren te Rockanje. Een 
gezin met tien kinderen waarvan er veel jong overleden. Als 
ook de ouders zijn overleden verkoopt hun stiefvader de boel 
in 1743 aan Cornelis IJsendoorn, de toenmalige schout van 
Rockanje. Er is dan sprake van huis (cohier nr. 84) in Stuifak-
ker met ruim drie hectare grond, deels bos en boomgaard. In 
1775 verkopen de erven van C. IJsendoorn de boel aan Jacob 
Rijzik, een oud-kapitein ter zee in Brielle, een puissant rijke 
VOC-vaarder. Deze boerderij is dan al vele jaren verhuurd 
aan Hendrik Ponse voor ƒ 550,- per jaar.

In 1785 verhuurt Jacob Rijzik aan Pieter Noordermeer uit 
Rockanje een bouwmanswoning genaamd ‘Weltevreden’ in 
Stuifakker (cohier nr. 84) met 90 gemeten 234 roede land 
alles voor zeven jaar tegen ƒ 570,- per jaar. Een deel van huis 
en tuin blijft met bosaanplant ter beschikking van de ver-

Stuivenburg	(Middelweg	5,	Rockanje)
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huurder. Diens personeel mag ook het sekreet bij de boom-
gaard gebruiken. In het jaar 1792 zijn er diverse notariële ak-
ten betreffende de boedel van de dan overleden Rijzik. Daarin 
kwam ik ook tegen dat hij een dubbele grafkelder bezat aan 
de noordzijde in de Sint-Catharijnekerk. In dat jaar wordt uit 
zijn boedel gekocht door Hugo van Andel en Pieter Noor-
dermeer; ‘een extra sterk schoon welgelegen hecht en sterk en 
wel doortimmerd herenhuis en bouwmanswoning genaamd 
‘Wel te Vreeden’ als een zeer goed woonhuis, schuren, bergen, 
stallingen, wagenhuis, keet en zomerhuis onder Rockanje in 
Stuifakker, cohier no 84 met 90 gem, 268 roede zaaiweiland, 
alsmede bos tegen ƒ 112,- per gemet’. 

Bedrijfsmatig ging het Pieter Noordermeer met echtgenote 
Klaasje Kare niet zo goed zodat zij zich in 1811 genoodzaakt 
zagen om nog een deel van huis en landerijen aan Hugo van 
Andel te verkopen. Hugo van Andel (1761-1826) was notaris 
en politicus uit een bekende patriciërsfamilie, baljuw en secre-
taris van Naters, lid Eerste Kamer, schepen van Brielle, schout 
en secretaris van Rockanje etc. De boerderij heet dan inmid-
dels ‘Stuivenburg’ en bekend onder huis nr. 107.
In 1814 is Hugo van Andel eigenaar en als dan Pieter 
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 Noordermeer door veel tegenslagen buiten staat geraakt zijn 
schulden te betalen komen zij overeen dat hij afstand doet 
van zijn huurrecht en machtigt van Andel zijn paarden, bees-
ten en andere goederen te verkopen met uitzondering van 
twee paarden, twee koeien alsmede één wagen. (Pieters zoon 
Roeland is in 1812 omgekomen in dienst van Napoleon.) 
Op de eerste kadastrale kaart van omstreeks 1825 blijken 
alle percelen het eigendom te zijn van de weduwe Hugo van 
Andel, Wilhelmina van Manen. Gronden gelegen aan de 
Middelweg en Langeweg ter grootte van ruim 30 hectaren, 
veel bos en bouwland. Na Pieter Noordermeer komen er een 
aantal huurders zoals Pieter Oudwater. In 1816 is dit Corne-
lis van der Meer, de huurprijs bedraagt ƒ 638,- per jaar voor 
de termijn van negen achtereenvolgende jaren. In 1838 gaat 
Stuivenburg naar Bastiaan Pleunz de Raat. Er behoort dan 
ook nog behoorlijk wat hakhoutbos bij Stuivenburg, waarvan 
jaarlijks in het vroege voorjaar circa 1/7 deel wordt gekapt 
en bij veiling verkocht ten gunste van de landeigenaar. Als in 
1841 ook de weduwe Van Andel overleden is koopt Benjamin 
Vlielander van Rockanje, Stuivenburg met alle landerijen. 
Het jaar daarop laat hij al een groot deel van het bos rooien! 
In 1858 is het gedaan met huurders en verkoopt de schoon-
zoon van Vlielander, J.W. Hein, roerende goederen en op  
15 februari 1859 verschijnt er een grote advertentie in de 
Oprechte Haerlemse courant waarin Stuivenburg met ruim 
vier bunders grond te koop wordt aangeboden.

Een week later wordt er al een koopakte opgemaakt door 
notaris Pieter van Andel te Brielle, waarbij Johan Willem 
Hein namens B. Vlielander verkoopt aan Hugo Kruik Czn. 
bouwknecht wonend te Rockanje 1e een bouwmanswoning 
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als woonhuis, schuur eraan annex, keet en wagenschuur met 
erf werf tuin en boomgaardsgrond het weiland daarachter 
in de hoek Olaarsduin vlgs kad,legger B 36,35,37,39,… de 
koopprijs bedraagt ƒ 2.500,-. Kusting en onder hypotheek 
1) Borg Cent Kruik Bouwman te Rockanje. Dit is dus zijn 
vader. Die woonde aan de Blindeweg, eerste huis/boerderij 
rechts. Geboren op 20-1-1796 te Oostvoorne, aldaar gedoopt 
op de 22-1-1796 met de naam Sent. Zoon van Hugo Theu-
nisz. en Leena Steenbakker – en op 31-10-1821 trouwde hij 
de Oostvoornse Jannetje Noordermeer. Bij geboorte eerste 
kind woonde hij al in Rockanje. Rond 1828 werd zijn naam 
in de burgerlijke stand gewijzigd in Cent!

Kort daarna op 21-4-1859 trouwde Hugo Kruik op 28-
jarige leeftijd te Nieuw Helvoet met de 26-jarige Jannetje van 
der Meijde. In hun huwelijk werden er tien kinderen geboren 
waarvan er enkele op zuigelingenleeftijd overleden! Zo wer-
den er drie kinderen aangegeven met de naam Jan Kruik. Een 
hard werkend boerenbestaan: er werden gewassen verkocht, 
gelden geleend en hij zat jaren als ouderling in het kerkbe-
stuur. Toen zoon Cent ging loten voor de nationale militie, 
lichting 1870 zag het er naar uit dat hij in dienst zou moeten. 
Dus regelde vader Hugo een plaatsvervanger/remplaçant ook 
wel nummer-verwisselaar genoemd, Hendrik van der Hoek 
uit Oostvoorne! Geen goedkope zaak. Per notariële akte werd 
vastgelegd dat aan Hendrik van der Hoek te zullen uitbetalen 
ƒ 400,- in manieren als volgt ƒ 50,- te betalen in maandelijk-
se termijnen ingaan bij indiensttreding en de resterende som 
na verloop van drie jaar.

De jongste zoon Jan, geboren 1872–1962 werd de opvolger 
op het ouderlijk boerenbedrijf. Hij was in 1902 te Oostvoorne 
getrouwd met Kruina Francijna Maria Toledo, (1878-1964) 
één van de 25 kinderen van Jacob Johannes Toledo van de 
hoeve ‘de batterij’ in Oostvoorne. Inmiddels werd het huis-
nummer weer gewijzigd in wijk B huis nr. 24, en nog eens 
naar nr. 27. Gezegend met een grote kinderschare van zes 
dochters en vier zonen waarvan er twee als zuigeling zouden 
overlijden. In 1929 vond er een ingrijpende verbouwing plaats 
van deze inmiddels twee eeuwen oude boerderij, het woon-



15

huis werd afgebroken en op een kleinere schaal herbouwd.
De jongste Jacob Jacobus, geboren 19-6-1912, nam geheel 
volgens de traditie in de familie Kruik als jongste het boe-
renbedrijf van zijn vader over. Doch niet eerder nadat het 
bedrijf werd gespitst waardoor de oudste zoon Hugo (1909) 
een eigen boeren- en tuindersbedrijf kon opzetten op de hoek 
Doornweg/Middelweg. Jacob J. trouwde met Leentje de Pij-
per uit Nieuwenhoorn en al snel deed hij al zijn koeien weg 
en richtte hij zich meer op de groenteteelt. Een fruitboom-
gaard, plat glas en er kwamen kassen, ook een zogenaamde 
‘Bodegomkas’ van betonnen elementen waarin het plat glas 
geplaatst kon worden. Deze boerenplaats is ongeveer 160 
jaar het domein van de familie Kruik en nu woont er in de 
vierde generatie Jacob Leendert ( Jaap) Kruik met echtgenote 
Gerhardina den Uijl. Jaap heeft elders zij brood verdient maar 
houd nog altijd dit familiebedrijf levend, hoewel de tand des 
tijds wel zijn werk doet. Het erf is aangelegd als siertuin en 
moestuin waarin met veel plezier wordt gewerkt. Goed voor 
de ‘devedatie’ zou mijn moeder zeggen. (2) De tuinderijen in 
nagenoeg heel Stuifakker zijn opgehouden te bestaan en wor-
den in bezit genomen door mensen van elders die daar hun 
‘paleisjes’ bouwen. Reden temeer om zo’n oude boerenplaats 
eens nader te belichten.

1) Vlielander bleef nog met geld in de boerderij zitten.
(2) Weet iemand waar die uitdrukking vandaan komt? 

Alle notariële akten digitaal ingezien bij het Streekarchief 
Voorne-Putten te Brielle, waarvoor dank!

Sfeerbeeld van 
Stuivenburg 30er 

jaren. Hond aan de 
ketting en de kippen 

scharrelend op het 
erf!



 16

Leo Arkenbout 

Aan het eind van het jaar waarin we herdenken dat we  
75 jaar geleden zijn bevrijd wijden wij alsnog een paar woor-
den aan een boekje dat in februari is verschenen over  
de Wolga-Tataren op Voorne.

Schrijfster Nadet Somers gaat de carrière na van Leo  
(Zaripov) Lunny, een van de Wolga-Tataren, die in 1943 op 
Voorne werden gelegerd. Ze doet dat in zestien korte hoofd-
stukken en in een bijzonder levendige stijl. Dit moet echt 
benadrukt worden; het boek leest heel gemakkelijk, maar is 
beslist niet oppervlakkig. Schrijfster weet een goede balans te 
vinden tussen feiten en impressies, tussen formele geschiede-

Wolga-Tataren	op	Voorne



17

nis en persoonlijke getuigenissen. Zo komt het bijzondere 
levensverhaal van de hoofdpersoon heel dichtbij.

Lezers van Struinen kan ik dit boekje zonder terughoudend-
heid aanbevelen. Zelfs als u niet bijzonder geïnteresseerd bent 
in de Tweede Wereldoorlog, dan beleeft u de uiterst opmer-
kelijke lotgevallen, de lenigheid van geest en de drang tot 
overleven van een mens van vlees en bloed, iemand die onze 
sympathie en bewondering verdient.

Opmerkelijk is ook de weg die Nadet Somers is gegaan om 
dit verhaal te schrijven. Vriend en vijand heeft ze opgezocht 
om tot een zo eerlijk mogelijke weergave te komen van een 
stuk historie, dat ons voorlopig nog niet zal loslaten.
Verder is het mooi dat deze uitgave mogelijk is gemaakt door 
de Stichting Vrienden van het Streekarchief Voorne-Putten. 
Deze stichting is in de plaats gekomen van de Stichting 
Streekhistorie Voorne-Putten en Rozenburg, die ons al zoveel 
interessante uitgaven heeft opgeleverd. Gelukkig is er met de 
Wolga-Tataren op Voorne nu een tweede publicatie uitge-
bracht in de Eilandenreeks. Laten we hopen dat er nog vele 
zullen volgen.

Wolga-Tataren op Voorne telt 71 pagina’s en vele foto’s. Het 
is compleet gemaakt met twee kaarten, voetnoten en een 
literatuuropgave.

Het boekje is te koop bij het Streekarchief Voorne-Putten en 
in boekwinkel Hoofdstuk Eén, Nobelstraat 16 in Brielle. 
Het heeft ISBN-nummer: 9789083054308 en het kost nog 
geen € 10.
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Leo Arkenbout 

De meeste lezers van Struinen kennen fort Penserdijk. Ze 
zullen ook weten dat dit fort samen met het bij Nieuwen-
hoorn gelegen fort Noorddijk én de beide vestingen Brielle 
en Hellevoetsluis één verdedigingsstelsel vormde: ‘Stelling 
van de monden van de Maas en het Haringvliet’.
Dit verdedigingsstelsel was gebaseerd op een waterlinie, die 
een deel van Voorne zou inunderen en een landing van vijan-
dige soldaten moest verhinderen. Het verdedigingsplan was 
een uitvloeisel van de Vestingwet van 1874. 

Vóór die tijd was er óók al een verdedigingsstelsel gebaseerd 
op een waterlinie. Dat stelsel is de achtergrond van het hierna 
volgende artikel over de connectie tussen een boerderij en een 
korenmolen in Oostvoorne.

Wat	een	boerderij	en	een	korenmolen	in
Oostvoorne	met	elkaar	te	maken	hebben

De twee gebou-
wen waarover het 
gaat in dit artikel. 

De afstand van 
honderdvijftig 

Rijnlandse roeden 
die ze van elkaar 
scheidt zorgde in 

1821 voor proble-
men. (Foto:  

L. Arkenbout)
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De	korenmolen	(deel	1)
De Molendijk in Oostvoorne dankt zijn naam aan de koren-
molen die Pieter Arkenbout in 1821 heeft neergezet. De 
dijk heette toen nog Ruigendijk. Dat is verwarrend, want de 
Ruigendijk is onderdeel van de voormalige polder Rugge en 
de Molendijk - vroeger eveneens Ruigendijk geheten dus - is 
onderdeel van het voormalige poldertje Middelland. Pieter 
Arkenbout was 28 jaar toen hij aan de molen begon te bou-
wen en net één jaar gehuwd met Jacoba Maria de Meijer. De 
molen was daarom een belangrijk project, want deze moest de 
economische basis worden van hun huwelijk. Ze zouden acht 
kinderen krijgen.
Het was begrijpelijkerwijs een enorme tegenslag toen de 
molenaar in spe van de commandant van de genietroepen in 
Brielle te horen kreeg dat de in aanbouw zijnde molen moest 
worden afgebroken, omdat deze in het schootsveld lag van de 
‘Ruigendijksche batterij nummero één’.
Pieter Arkenbout had al zijn geld in de molen geïnvesteerd 
en was radeloos. De commandant stond in zijn recht.
We weten dat de molen er uiteindelijk toch gekomen is, maar 
dit verhaal maken we straks af.
Eerst gaan we eens kijken naar wat die geschutsbatterij 
inhield.
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Ruigendijksche	Batterij	no.	1	(deel	1)
Na de dreiging van de Vierde Engelse Oorlog (1780-1784) 
werd er door de bekende ingenieur Jan Blanken (1755-1838, 
we kennen hem van het grote droogdok in de haven van Hel-
levoetsluis) een plan bedacht om het eiland Voorne door mid-
del van een waterlinie te beschermen tegen vreemde invallers. 
Vanaf de Steenen Baak (Heindijk, Oostvoorne) tot aan de 
Hellevoetse vesting liep een verdedigingslinie. De bedoe-
ling was dat op verschillende punten langs die linie de dijken 
werden doorgestoken, zodat de vijand genoodzaakt was zich 
terug te trekken op de (hoger gelegen) dijken. Daar was de 
vijand natuurlijk zichtbaar voor de verdedigers, die vanaf een 
serie geschutsbatterijen de invallers onder vuur konden ne-
men. De meest noordelijke batterij was bij de Steenen Baak, 
dan volgde de batterij aan het einde van de Bollaarsdijk en 
dan kwam de Ruigendijksche Batterij no. 1. En om die gaat 
het in dit stukje.

Een historische 
topografische kaart 
met daarop aange-
geven de batterijen 
rondom de Steenen 

Baak en de Rui-
gendijksche Batterij 
(en de Rietdijksche 

Batterij). 
De rode cirkels zijn 

door auteur dezes 
aangebracht.

(Met dank aan het 
Nationaal Archief )
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Toen na verloop van tijd de kanonnen verder en verder 
konden schieten werden de geschutsbatterijen overbodig. De 
diverse batterijen (na de Ruigendijksche Batterij kwamen nog 
de Rietdijksche, de Lodderlandsche, de Strypsche, de Nater-
sche, de Noord en de Zuid Batterij) werden vervangen door 
de twee forten, die we in de aanvang van dit artikel tegen-
kwamen.

De	korenmolen	(deel	2)
In het boek Windkoren- en Pelmolens, Voorne-Putten en 
Rozenburg van J. Rotteveel is te lezen hoe Pieter Arkenbout 
het alsnog voor elkaar kreeg om de bouw van de molen door 
te laten gaan.
De radeloze molenaar in spe richtte zich in een brief tot 
Zijne Majesteit Koning Willem I. Hij wees de koning erop 
dat hij als korporaal had meegevochten in de Slag bij Water-
loo (1815). Hij voerde aan dat in Oostvoorne in het geheel 
geen korenmolen bestond en dat het heel lastig was voor de 
bakkers om hun meel te moeten halen in de omringende 
plaatsen. Hij smeekte de koning te verhinderen dat hij finan-
cieel geruïneerd werd. Zijn brief is te vinden in het zojuist 
genoemde boek. 
Pieter schreef beleefdheidshalve in de derde persoon. Het 
bevel van de geniecommandant had hem ‘in der onaange-
naamsten toestand gebracht, daar hij zijn zeer klein vermogen 
aan het stichten der molen ten koste heeft gelegd.’ De koning 
streek met de hand over het hart en gaf Pieter toestemming 
om de molen alsnog af te maken. En zo geschiedde.

De	boerderij
Honderdvijftig Rijnlandse roeden vanaf de korenmolen lag 
de militaire batterij die voor zoveel paniek had gezorgd bij 
Pieter Arkenbout. Aan de andere kant van de dijk ligt een 
boerderij.
In het onovertroffen boek van J. Zeelenberg, Boerderijen en 
hun bewoners van Voorne-Putten, Rozenburg en de Welplaat 
(2001) lezen we het volgende. ‘In oktober 1887 werd via een 
advertentie in de Brielsche Courant melding gemaakt van het 
feit dat de oude batterijen uit de Franse tijd werden verkocht. 
Een zekere J. van Toledo was de gelukkige koper van de 
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gronden waar schansen en grachten hadden gelegen. Dat was 
ongetwijfeld Jacob Jacobus van Toledo (1849-1924) (…) die 
woonde op de nabij gelegen oude boerderij, de Batterij. (…)’
De boerderij, die er nu staat is van 1955 en is gebouwd door 
de zoon van boer Jacob Jacobus, die – hoe kan het anders – 
ook Jacob heette.

Ruigendijksche	batterij	no.	1	(deel	2)
In C.H. van Meijgaard, Jan Blanken en de landsverdediging, 
lezen we: ‘Bij de uitvoering van dat plan werden op de acces-
sen (= de toegangen, de dijken, L.A.) in het inundatiegebied 
zeven eenvoudige werken (batterijen) aangelegd. Het waren 
borstweringen met een gebroken tracé en een gracht, achter 
een in oorlogstijd te maken coupure in de dijk.’

De voorganger 
van de huidige 

boerderij Molendijk 
27. De naam “De 
Batterij” is niet te 

zien. De kleding 
van de personen 

op de foto verraadt 
een opname uit de 
beginjaren van de 
20ste  eeuw. (Met 

dank aan de website 
van de familie 

Toledo.) 

Is dit wat C.H. 
van Meijgaard 
bedoelt met een 

borstwering met 
een gebroken tracé? 

Op de foto’s zien 
we een deel van de 

gereconstrueerde 
geschutsbatterij bij 
het Steenen Baken. 
Deze batterij was 
overigens niet de-

zelfde als die in het 
verdedigingsplan 
van Jan Blanken. 

(foto: auteur)
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Het meest waarschijnlijk is dat we moeten denken aan een 
terrein, dat geschikt was gemaakt om er een kanon op te zet-
ten. Dat kanon werd natuurlijk alleen bij een dreigende inval 
in stelling gebracht. In Brielle was kennelijk een commando-
post met een officier. 

Welk beeld moeten we ons vormen van een geschutsbat-
terij anno 1820? Informatie daarover was moeilijk te krijgen. 
Het Nationaal Militair Museum gaf het al gauw op. Meer 
medewerking kwam van het Nederlands Artillerie Museum 
in ’t Harde. In een van de paviljoens stonden maquettes en 
kanonnen die misschien de situatie van de verdedigingslinie 
op Voorne omstreeks 1820 het meest benaderen.

Dit is een detail 
van een maquette 

van het Nederlands 
Artillerie Museum 
en toont de beman-
ning die nodig was 

om de batterij te 
bedienen. (Foto: L. 

Arkenbout)

Een stuk geschut 
veldartillerie uit 

de periode van ons 
verhaal. (Foto: L. 

Arkenbout)
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Het is inmiddels 130 jaar geleden dat de Ruigendijksche Bat-
terij no. 1 is ontmanteld en verkocht, maar in het terrein zijn 
nog steeds de sporen van een eerdere bestemming aanwezig. 
Van de sloot, die het geheel omringde is de helft nog over en 
de kleur van de grond is lichter dan die van de omgeving. Dat 
zie je echter alleen vanuit de lucht.

Centraal op de foto ligt de boerderij De Batterij, omgeven met schuren en 
bomen. Links zien we de de Westvoornseweg, die de Molendijk wreed in twee 
stukken snijdt. Binnen de cirkel is het terrein nog te zien waarop de geschuts-
batterij moest worden opgesteld: het is lichter van kleur en de sloot, die het 
gebiedje omgaf is aan de linkerkant nog intact. Op oude topografische kaarten 
is dit exact het aangegeven terrein van de Ruigendijksche Batterij no. 1.
(met dank aan Google Earth)

Slot-	en	dankwoord
Er bestaat een familierelatie tussen de eerste molenaar en de 
auteur van dit stukje: zijn vader is mijn oud grootvader. Er 
zitten zes generaties tussen.
Mijn dank gaat uit naar Bob Benschop van het Streekarchief 

Een stuk geschut 
met een vaste 

opstelling uit de 
periode van ons 

verhaal. (Foto: L. 
Arkenbout)
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Voorne-Putten, die mij heeft geholpen met het vinden van 
de relevante bronnen. Hij heeft ook de tekst gemaakt, die te 
vinden is op een voor toeristen bestemd bord, dat sinds de-
cember 2010 is geplaatst, precies op de splitsing van Ruigen-
dijk, Aelbrechtsweg en Molendijk. In die tekst staat de relatie 
tussen korenmolen en batterij reeds beschreven.
Eveneens een woord van dank ben ik verschuldigd aan de 
heer G.C. Arkenbout te Leidschendam voor het uitzoeken 
van de familiebetrekkingen. Door enkele opmerkingen in zijn 
boek (2007) over de familie Arkenbout kwam ik op het idee 
voor dit artikel.
Tenslotte wil ik mijn erkentelijkheid betuigen aan de vrijwil-
ligers van het Nederlands Artillerie Museum in ’t Harde. 
Geen moeite was hun teveel om uit te zoeken welke type 
kanon gebruikt zou kunnen zijn bij de Ruigendijksche  
Batterij no.1 in 1820.

Bronnen	en	literatuur
•  Meijgaard, C.H. van, Jan Blanken en de landsverdediging’, 

in de Physique Existentie dezes Landes. Jan Blanken, in-
specteur-generaal van de waterstaat (1755-1838). Dit is een 
essaybundel verschenen ter gelegenheid van de gelijknamige 
tentoonstelling in het Rijksmuseum te Amsterdam in 1987.

•  Rotteveel, J., Windkoren- en pelmolens op Voorne-Putten 
en Rozenburg. (Geervliet 2009).

•  Vastenhoud, W., Voorne verdedigd gedurende de neutra-
liteitsperiode 1813-1940. (uitgave Historische Vereniging 
Westelijk Voorne, 1992.)

•  Zeelenberg, J., Boerderijen en hun bewoners van Voorne-
Putten, Rozenburg en de Welplaat. (Oudenhoorn 2001)

Afb. 9 Dit bord is in 
december 2010 ge-
plaatst op het punt 

waar de Aelbrechts-
weg, de Ruigendijk 
en de Molendijk bij 

elkaar komen.
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Frits van Driel

In het verhaal over Leendert van der Klaauw zijn helaas  
een paar fouten geslopen. Hieronder de verbeteringen die 
Willy Spuijbroek-van der Klaauw heeft doorgegeven.

‘Mijn vader werkte bij Schmiedag A.G. Abteil Beijersmann 
en niet Bereismann. Hij stuurde op 18 juli 1942 een brief aan 
Sander Langendoen en niet op 12 juli 1942. Ik werd op 18 
augustus 1946 geboren op het landgoed Strypemonde en niet 
op 18 juni 1946. Het is alleen voor mij van belang natuurlijk, 
iemand anders weet dat toch niet.’
 

Korrie Korevaart 

In het vorige nummer van Struinen is op pagina 41 per onge-
luk een verkeerde foto afgedrukt. Hieronder ziet u alsnog de 
goede foto van de onthulling van de gerestaureerde graftrom-
mel door burgemeester Peter de Jong. 
(de foto is gemaakt door Lenie Manintveld)

Rectificatie	verhaal	Leendert	Dirk	van	der	Klaauw

Verkeerde	foto	geplaatst
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Ben Langendoen

Uit	mondelinge	overlevering
Varken los. Mijn vader hield achter op zijn erf aan de Dorps-
weg in Rockanje twee varkens in een hok. Waarom twee?  
Het was zo dat men ze als jonge biggen kocht in het vroege 
voorjaar. Die werden dan vetgemest voor de najaarslacht. Eén 
werd er dan verkocht zodat de kosten eruit waren van voer 
en dergelijke. Op een late avond van september 1944 brak er 
één varken uit zijn hok en ging er vandoor op het dorp. De 
buurman kwam mijn vader waarschuwen dat er een varken 
uitgebroken was. Paniek en stress want in het donker naar 
buiten was ten strengste verboden. Het varken liep al bij de 
begraafplaats toen die mannen er achteraan gingen. Laten 
er nu net twee Duitsers aankomen fietsen met hun geweer 
op de rug. Grote schrik maar het liep met een sisser af. Die 
Duitse soldaten zetten hun fietsen tegen een heg en hielpen 
het varken vangen.

Patroonhuls
Mijn broer Jaap was denk ik een jaar op zestien toen hij al 
mee moest als klusjesjongen om voor de Duitsers te werken 
bij de bunkers in de zomer van 1944. Op enig moment heeft 
hij een patroonhuls gepikt. Vermoedelijk van het FLAK- 
geschut (Flugzeugabwehrkanone) Vickers 9.4 cm. Dat was 
ten strengste verboden. Ze moesten allemaal weer voor herge-

Ook	dat	gebeurde
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bruik naar Duitsland terug. In zijn jeugdige overmoed heeft 
hij er een stiekem onder zijn overal mee naar huis genomen; 
‘Zo een mooi souvenir’, zei hij toen.

Arbeidsinzet/tewerkstelling
Boerenzoons die werden opgeroepen voor de arbeidsinzet 
werden vaak tewerkgesteld op een boerenbedrijf. J.N. van de 
Verlengde Lodderlandsedijk overkwam dat ook. Na de oorlog 
was er zelfs sprake een wederzijdse vriendschap zo dat zij el-
kaar nog jaren opzochten. W.L van de Vleerdamsedijk moest 
als zeventienjarige al naar Duitsland en werd te werk gesteld 
op een boerderij in de nabijheid van Kassel. Er waren meer 
arbeiders, Italianen, Fransen en een Oost-Europeaan. Veel 
handwerk want machines waren er niet, de boer zelf was in 
de ‘Krieg’. De opa die de leiding had, was een potentaat, een 
nare man. Toen W.L. in 1945 terugkwam kon hij zijn leven 
weer oppakken en een tuinderij beginnen. Boerenzoon J.S. 
uit Hekelingen kon in die grote stille polders wel onderdui-
ken want als men vreemd volk zag kon je makkelijk uit zicht 
blijven. Doch de oorlog was nog maar net voorbij of hij kreeg 
een oproep, drie jaar Indië en zo kon het ook gaan!

Andere wetenswaardigheden WOII mij elders verteld. 

Voedsel
Wat veel voorkwam was dat de pachtboeren in de oorlogs-
jaren hun landheer/landeigenaar van voedsel voorzagen. C.B 
(1935) vertelde me eens dat hij op twaalfjarige leeftijd al met 
een mand op pad werd gestuurd per trein naar de landeige-
naar in Den Haag. Een grote mand waar zijn vader van alles 
in had gedaan. Worsten van de huisslacht, peulvruchten soms 
een geslachte kip, groente etc. Dat gebeurde wel meerdere 
malen per jaar en als jong knulletje was het reizen per trein 
vrijwel probleemloos.

Zo werd A.V. (1924) ingezet verplicht te werk gesteld in 
het Duitse Grimmitz, nu Polen. Hij werkte daar vanaf 1943 
op een akkerbouwbedrijf totdat hij ‘bevrijd’ werd door de 
Russen. Dat was een hachelijk situatie daar. Russen schoten 
nagenoeg elke Duitser dood. Gelukkig kon hij aantonen dat 



29

hij een Nederlander was. Bebaard en met een grote Russische 
jas aan stond hij twee maanden na afloop van de oorlog voor 
de deur bij zijn ouders. Zij herkenden hem niet en leefden in 
de veronderstelling dat hij de oorlog niet had overleefd.

J.Z. uit Oudenhoorn ging begin zestiger jaren terug naar de 
boerderij in Oost-Duitsland waar hij in 1942 tewerk was 
gesteld. Twee jaar werkte hij daar en mocht toen met verlof 
naar huis. Hij dook onder en ging dus niet terug. Die tijd 
daar had zoveel indruk gemaakt dat hij het weer terug wilde 
zien. Ondanks de strenge voorwaarden en constante controle 
van de Vopo’s ( Volkspolizei), ging hij in de jaren zestig naar 
Oost-Duitsland die oude plek/mensen bezoeken.

T.M. (1920) was politieman in de oorlogsjaren. Hij vertelde 
me dat ze wel van de gewestelijk cdt opdracht kregen om 
iemand op te halen die niet verschenen was voor de arbeids-
inzet. In de avonduren werd de ‘goede’ huisarts gewaarschuwd 
dat er op dat bepaalde adres iemand ernstig ziek was. Zo 
werd men geïnformeerd over de ophanden zijnde actie. Toch 
stond de betrokkene soms klaar met zijn koffertje. Onderdui-
ken ligt voor de hand, maar bij wie??

Ingekwartierd
Akkerbouwer A.W. vertelde: ‘De oorlogsjaren hebben op de 
boerderij voor heel wat beroering gezorgd. In het oorlogsjaar 
waren er doorlopend vijf Duitse militairen ingekwartierd 
in de wagenschuur van de boerderij. Een ijzeren Fordson 
trekker stond verborgen onder het stro en ook bij de paar-
denvorderingen is mijn vader ontzien op voorspraak van die 
Duitse ‘gasten’. Die soldaten waren geschikte lui die niet op 
of omkeken bij razzia’s.’
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Bart Schoonaert 

Een herinnering is iets vreemds. Soms is het ruiken van een 
specifieke geur al voldoende om in je geest helemaal naar een 
beeld uit bijvoorbeeld je kindertijd gekatapulteerd te worden. 
Hetzelfde geldt voor flarden muziek en nog meer voor foto’s. 
In Wikipedia wordt een herinnering omschreven ‘als een 
ervaring uit het verleden die in het geheugen is opgeslagen en 
die men zich voor de geest kan roepen.’ We geven het voor-
bije gebeuren daarmee een plaats in onze persoonlijke tijdlijn, 
meestal voor of na een andere gebeurtenis die heel belangrijk 
was in ons leven, zoals een geboorte of een sterfgeval, een 
huwelijk of een naar ongeluk. De gebeurtenis in onze herin-
nering ligt dan zoveel tijd vóór of na die andere ingrijpende 
gebeurtenis: iets was van vóór of na de oorlog, of van vóór of 
na het overlijden van een geliefd persoon. Herinneringen zijn 
echter niet altijd betrouwbaar. Dat komt omdat ons geheugen 
gelaagd is en het opslaan van de gegevens en het terugzoeken 
ervan gebeurt door verschillende gebieden in de hersenen, 
maar ook omdat herinneringen gekoppeld zijn aan emoties 
en daardoor ‘ingekleurd’ worden. De meesten onder ons heb-
ben de neiging om goede dingen uit het verleden te onthou-
den en slechte zo snel mogelijk te vergeten of diep weg te 
stoppen. Hierbij worden die herinneringen vaak wat roos-
kleuriger voorgesteld dan ze in werkelijkheid waren: ‘vroeger 
was alles beter’. 

Maar soms gebeurt dat niet - als de herinnering te ingrijpend 
was of te erg om er iets rooskleurigs van te maken. Dit is het 
geval met een herinnering van mevrouw Jannie Overkleeft-
Klok, weduwe van Cornelis Overkleeft uit ‘s-Gravenzande, 
die samen met de rest van het gezin iets heel naars meemaak-
te in de meidagen van 1945, net toen Nederland uitbundig de 
bevrijding vierde.

Vlak na de bevrijding woonde de toen tienjarige Jannie 
met haar ouders en jongere broer Huib en zus Lenie aan de 

Valse	beschuldigingen
Een	herinnering	aan	Tinte	vlak	na	de	bevrijding
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Jannie 
Overkleeft–Klok.

Toeloopweg 2 te Rockanje. De drie kinderen gingen naar de 
lagere school in Tinte. Toen ze op een dag thuiskwamen van 
school werden ze voor de ingang van hun huis opgewacht 
door de buurman Jaap Snoei en zijn vrouw ‘buurvrouw Jaap’. 
Ze vertelden de kinderen dat ze met hen mee moesten gaan 
omdat hun moeder (Geertje Arkenbout) naar het politie-
bureau in Den Briel was getrokken om dekens te brengen 
naar haar man. Arie Jan Klok was immers opgepakt nadat 
een rijke landbouwer uit de omgeving de politie had verteld 
dat Arie ‘sympathie had’ voor de Duitsers en ‘bepaalde dingen 
voor de moffen had gedaan’. Vanuit Den Briel werd Arie naar 
Fort Haerlem in Hellevoetsluis overgebracht. In die kazerne 
mochten moeder en de kinderen één keer hun man en vader 
bezoeken. Ze moesten wel hun schoenen uittrekken want wie 
weet, misschien hadden ze daar wel iets in verstopt. Jannie 
herinnert zich nog dat iedereen huilde tijdens dat bezoek. 
Maar het ergste was dat de gedetineerden uit Fort Haerlem 
tewerkgesteld waren in de polders van Oostvoorne en dat 
de rest van het gezin moest aanzien hoe hun vader en echt-
genoot samen met anderen achter op een wagen dagelijks 
haast langs hun huis passeerde van en naar de gevangenis 
in Hellevoetsluis. Een van de bewakers kende Arie goed en 
bracht hem af en toe brood en gebakken eieren die moeder 
had klaargemaakt.

Na enkele weken werd Arie overgebracht naar de gevangenis 
in Scheveningen. Voor een bezoek was Scheveningen te ver. 
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Daar kreeg Arie wel een advocaat toegewezen die zijn on-
schuld bepleitte (de advocaat heette Banier en werd later een 
goede vriend van de familie). En terwijl vader al die maanden 
weg was moesten de koeien wel gemolken worden en moest 
er gewerkt worden op het land. Maar moeder Geertje stond 
er niet alleen voor. Er was veel steun en hulp van vrienden en 
familie: iedereen kwam helpen! 

Eind 1945 of begin 1946 werd Arie vrijgesproken. Jannie 
herinnert zich nog de dag dat ze bij het aanrecht stond toen 
de bovendeur van het huis openging en zij haar vader zag 

Moeder Geertje met 
(van links naar 

rechts) de kinderen 
Huib, Lenie en  

Jannie Klok.



33

verschijnen, die onaangekondigd thuiskwam. Iedereen huilde 
en moeder, vader en de kinderen vielen elkaar in de armen. 
Er werd geen feest gehouden maar natuurlijk waren de hele 
familie en alle vrienden en kennissen blij en opgelucht met 
zijn onverwachte thuiskomst. De boer die vader had beschul-
digd kwam gelijk zijn excuses aanbieden en gaf toe dat hij 
zelf helemaal fout was geweest. Een reden te meer om blij te 
zijn was dat moeder korte tijd later zwanger werd van Aart, 
die geboren werd in januari 1947. 

Eind goed, al goed, maar al bij al was het toch een zeer in-
grijpende ervaring en werd het een pijnlijke herinnering voor 
iedereen die erbij betrokken was. Arie Jan Klok zelf heeft na 
zijn vrijlating nooit meer met één woord over die geschiede-
nis gerept. 

Toeloopweg 2 
in Rockanje net na 

de oorlog.
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Janneke Boutkam

In Rockanje arriveerden de allereerste badgasten in 1889 om 
te komen genieten van het heerlijke duingebied, het strand 
en het bos. Meester Goudswaard, oprichter van de VVV, 
inspireerde de gasten om zich per tram naar Voorne te laten 
vervoeren en gebruik te maken van de nieuwe strandtenten 
op het badstrand. En om te verblijven op de kampeerterrei-
nen, de pensions en bij de particuliere huisjes in het dorp.

Voorne-Putten kreeg in 1903 toen er sprake was van een 
vaste oeververbinding aansluiting op een regionaal railver-
voerssysteem. De stoomtram die vanuit Rotterdam eerst naar 
Brielle en later ook naar Oostvoorne reed, ‘het Moordenaar-
tje’. Over de brug bij Spijkenisse werd namelijk eerst gestart 
met een stoomtramverbinding tussen Rotterdam en Brielle. 
Enige jaren later volgden de verlenging van de lijn tot Oost-
voorne en de aanleg van een nieuwe tak vanaf Spijkenisse 
naar Hellevoetsluis.

In eerste instantie was de stoomtram vooral van belang voor 
de in de negentiende eeuw opgekomen tuinbouw. Veel sneller 
dan over water kon nu de bederfelijke waar ter markt ge-
bracht worden en nieuwe stedelijke afzetgebieden kwamen 

Souvenirs	uit	Rockanje
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hierdoor binnen bereik. In de loop der tijd werd het per-
sonenvervoer steeds belangrijker, waarbij de aanzwellende 
stroom badgasten vanuit Rotterdam en omstreken maar zelfs 
ook vanuit België een belangrijke rol speelde. Vele badgasten 
wisten Oostvoorne en Rockanje goed te vinden.

In Rockanje in de omgeving van de 1ste Slag aan de Waal-
drift, de Duinzoom waren de nodige pensions die profi-
teerden van de opkomst van de strandcultuur. Namen van 
pensions van weleer zijn Santa Rosa, Petronella, Duinweelde, 
Zee en Duin, de Zeeschelp etc. 

Veel badgasten logeerden ook bij particulieren. In Rockanje 
waren er vele adressen. Mijn oma woonde aan de Vleer-
damsedijk. In de zomer verhuurde zij haar huis aan badgas-
ten. In de tuin was een schuur omgebouwd tot vakantiehuis 
waar ze dan zelf in woonde. Als jonge weduwe was de 
verhuur voor haar een goede inkomstenbron.

Bij toeval stuitte ik op een mooie collectie oude souvenirs van 
Rockanje. Deze zijn verzameld door de heer Rudie Zondag. 
De foto’s geven een mooi beeld van de souvenirs uit lang 
vervlogen tijden.
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Korrie Korevaart 

De meeste mensen komen er alleen bij begrafenissen. Anders 
zie je ze daar niet. Jammer, want begraafplaatsen zijn prach-
tige stukken groen met waardevolle oude bomen, interessante 
mossen en andere flora en fauna die goed gedijen op rustige 
plekken.
Toegegeven, dat groen is er vooral in de zomer. Maar de com-
binatie van donker dennengroen en bruingoud loofblad is ook 
bijzonder. Dat zie je bijvoorbeeld op de Nieuwe Begraafplaats 
in Rockanje, aan de Dirk van Voornelaan.

Geen	wielrenners
Zelfs de zon komt op deze stille herfstdag tevoorschijn en de 
vriendin die we er tegenkomen, vragen we natuurlijk waarom 
zij hier rondwandelt. Ze komt hier vaker, zegt ze, maar niet 
omdat ze alle overlijdensdata van haar familie stipt bijhoudt. 

Wandel	eens	op	een	begraafplaats

Dennengroen en 
loofbomenbruin op 

de Begraafplaats 
in Rockanje, aan 

de Dirk van 
Voornelaan. 
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We staan voor het rijtje graven van haar familie, maar dat lijkt 
toeval: ‘Ik kom hier vaak, gisteren was mijn moeder acht jaar 
geleden overleden, maar het is vooral de rust hier. In de dui-
nen en op het strand is het soms ronduit druk. In de polder 
kan ik ook wandelen, maar hier suizen er geen wielrenners 
langs je en van motorrijders geen spoor.’

Gezond	bewegen	dichtbij	huis
De coronapandemie zorgt ervoor dat iedereen noodge-
dwongen dichter bij huis blijft. We letten ook meer op onze 
gezondheid. Wie dacht er de laatste maanden niet na over 
gezond eten, zelf koken en de noodzaak van voldoende be-
weging? Opvallend was ook dat meer mensen schreven over 
wandelingen op begraafplaatsen. 

Journalist John Jansen van Galen zei het afgelopen september 
zo in het Plusmagazine: ‘Een begraafplaats kan een verras-
sende plek voor een wandeling zijn. Met fraaie bomen, graven 

Omslag van Over 
de groene zoden 2.
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van beroemde mensen of gewoon als een plek voor een mo-
ment van rust en inkeer.’ Hij noemde twaalf begraafplaatsen 
in Nederland waar het goed wandelen is, zoals Sint Barbara 
in Amsterdam en Soestbergen in Utrecht. Voor wandellief-
hebbers in Westvoorne niet naast de deur, al zijn ze dichterbij 
dan Père Lachaise in Parijs.

In	de	duinen	van	Voorne
Terebinth, een landelijke stichting die zich inzet voor beheer 
en behoud van begraafplaatsen en kerkhoven, heeft ook net 
een bundel met 24 wandelingen over Nederlandse begraaf-
plaatsen gepubliceerd, deel 2 van de serie Over de groene zo-
den. Tot ieders verrassing staan daar niet alleen Sint Barbara 
en Soestbergen in, maar ook de prachtige begraafplaats in 
Voornes Duin, aan de Dirk van Voornelaan in Rockanje. De 
wandeling, met een handig kaartje, voert langs de gedenkte-
kens van bekende en minder bekende inwoners van het dorp 
en vertelt over de ontwerper van de begraafplaats, ir. Pieter 
Verhagen. En ja, een stimulans om daarna ook eens op andere 
begraafplaatsen te gaan wandelen, van Almere tot Ysselsteyn.

Over de groene zoden (128 pagina’s) is te bestellen via 
bureau@terebinth.nl (tel. 06 2417 3646); voor 19,45 euro 
(inclusief verzendkosten) valt het thuis op de deurmat.
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