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Beste lezer,

Voor u ligt het eerste nummer van een nieuw jaar dat voor vele
van ons een bijzondere betekenis heeft. We herdenken in 2020
dat we 75 jaar geleden na een bezetting van vijf jaren weer de
vrijheid hebben herwonnen. Als historische vereniging kunnen we zo’n belangrijk feit natuurlijk niet ongemerkt voorbij
laten gaan. In de Struinen zullen we dit jaar met diverse artikelen ook hierbij stilstaan. Naast de artikelen in de Struinen
staat ook de tentoonstelling in de Duinhuisjes in het teken
van 75 jaar bevrijding. Heeft u nog verhalen over de bevrijding
die u kwijt wilt, dan ontvangen wij die graag.
De gemeente Westvoorne kent dit jaar nog een belangrijk
feest; Rockanje bestaat 800 jaar. Ook daaraan willen we in de
Struinen en in de Duinhuisjes de nodige aandacht besteden.
In dit nummer de evenementenkalender voor het komende
seizoen dat op 4 april begint zodat u in uw agenda vast kunt
vastleggen wat u beslist niet mag missen. In de maanden dat
het museum voor publiek gesloten was, zijn er diverse mensen
bezig geweest om de huisjes voor de tentoonstelling van 2020
gereed te maken.
We roepen regelmatig de hulp van de lezers in. Dit keer hebben we uw hulp nodig bij een oude foto. Elders leest u daar
meer over.
De heer Vastenhoud heeft een interessant vervolg geschreven over dialecten. Verder in dit nummer diverse interessante
zaken over historische gebeurtenissen die de lezers zeker zullen aanspreken zoals een verhaal van Leo Arkenbout over het
geslacht van Voorne in straatnamen en een verhaal van Piet
Lekkerkerk over een maalderij. Veel leesgenot toegewenst.
Frits van Driel
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Foto voorpagina
De foto op de voorpagina is van fotograaf Bravenboer.
Hij heeft de foto gemaakt op bevrijdingsdag 1945 bij
‘t Groentje in Rockanje.
Ook de foto’s op de pagina’s 16 en en 17 zijn van Bravenboer.

Nieuws van het bestuur

Hans van Lith, voorzitter
Ook dit jaar kunnen we weer terugzien op een geslaagd museumseizoen. De bezoekersaantallen waren vergelijkbaar met
2018. Onze evenementen blijven de bezoekers aanspreken.
Denk onder andere aan de Boerenboeldag, de kindermiddagen, de streekwarenmarkt. Dé uitschieter van 2019 was de
kerstmarkt. Wat een succes!!! De bezoekers zijn niet geteld,
maar 1000/1500 bezoekers zullen het er zeker zijn geweest.
Erwtensoep, oliebollen, loten: uitverkocht!! Een goede voorbereiding lag er aan ten grondslag door de evenementencommissie. Daarbij een goede pr. Hulde aan de organisatoren.
De collectie Bravenboer, een groot aantal foto’s uit de oorlogsjaren, is recent door ons aan het streekarchief overgedragen.
Een bijzondere collectie, met grote historische waarde. Het
streekarchief ziet ook de waarde ervan in, want ze nemen niet
alles zomaar aan.
Museum De Duinhuisjes is nog altijd een geregistreerd
museum en dat willen we blijven. Elk jaar wordt bij 5 % van
de geregistreerde musea een steekproef gehouden of zij nog
voldoen aan de voorwaarden. Wij zijn nog niet aan de beurt
geweest. Wel hebben wij al twee keer een zelfanalyse ingevuld
via het museumregister. Dat doen wij in 2020 weer. Een belangrijk onderdeel voor het behoud van het predicaat geregistreerd museum is een goed beleidsplan. Als bestuur willen wij
in de volgende ledenvergadering het aangepaste beleidsplan
presenteren.
In de huisjes en op het terrein worden regelmatig zaken
vervangen en hersteld. Recent is er nog een nieuwe cv-ketel
geplaatst. Om niet voor (financiële) verrassingen komen te
staan, is er een investeringsschema, waar de te verwachten
grote onderhoudswerkzaamheden op staan. Gelukkig kunnen
wij indien nodig een beroep doen op financiële ondersteuning,
zoals bij het Deltaport donatiefonds, het zuster Visserfonds,
de gemeente Westvoorne. Voor de ontvangst van grote groepen op ons terrein worden nu regelmatig partytenten neergezet. Dit werkt prima, maar niet als ze te lang blijven staan.
Bovendien kost het veel tijd om de tenten op te zetten en weg
te halen. Daarom zijn we aan het onderzoeken of een overkapping mogelijk is tussen huisje Duinstraat en het Dûnhûs.
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Zo ontstaat er een overdekte buitenruimte die direct gekoppeld is aan het Dûnhûs. Aan de Rabobank is hiervoor een
bijdrage gevraagd. We wachten af. Het is wel een behoorlijke
investering voor ons.
In de winterperiode staan we niet stil. Onzichtbaar voor het
publiek, maar o zo belangrijk, is de schoonmaakploeg actief in
alle huisjes en voert de vrijdagploeg allerlei onderhoudswerkzaamheden uit aan de huisjes en het terrein om het museum
er bij de opening van het seizoen weer keurig uit te laten zien.
Goed om dat te beseffen!
Op 4 april gaat het museumseizoen weer van start. Met een
expositie met als onderwerp 75 jaar bevrijding. Een mooi
onderwerp. De titel: de vlag in top. De voorbereidingen zijn
in volle gang. Ook in 2020 het 800-jarig bestaan van Rockanje. De HVWV is betrokken bij de voorbereiding van de
bijbehorende activiteiten. Op ons museumterrein zal er een
kleine tentoonstelling aan worden gewijd. Bovendien bestaat
het museum in 2020 30 jaar. We zullen hier zeker aandacht
aan besteden. Kortom, het jaar 2020 wordt een jaar met veel
activiteiten en we zien uit naar uw komst!

Algemene ledenvergadering en
opening seizoen 20202 uitgesteld
Naar aanleiding van de recente adviezen van RIVM en
regeringsvoorschriften omtrent het coronavirus - zie
https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19 - heeft het bestuur
van de HVWV helaas moeten besluiten de Algemene
Ledenvergadering, die gepland staat op 26 maart 2020, tot
nader order uit te stellen. Ook de seizoensopening van 4
april 2020 gaat niet door. We begrijpen dat dit teleurstellend
nieuws is, maar gezien de huidige situatie vertrouwen wij
op uw begrip. Zodra we nieuwe data voor onze seizoensopening en ALV hebben vastgesteld, zullen we u uiteraard informeren. Tevens werd besloten dat er gedurende de
verbodsbepaling RIVM op geen enkele wijze bijeenkomsten,
werkgroepen, mogen worden gepland op de locatie van het
Museum De Duinhuisjes. Alle andere mogelijke contacten van
vrijwilligers onderling zijn voor eigen risico.
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Evenementenkalender Duinhuisjes
April
Zaterdag 4 april	Openingsdag, thematentoonstelling
2020: De vlag in Top
Zondag 12 april
1e Paasdag, paaseieren zoeken
Maandag 13 april
2e Paasdag
Woensdag 22 april
Extra opening, i.v.m. meivakantie
Woensdag 29 april
Extra opening, i.v.m. meivakantie

Mei
Zondag 3 mei	Levende Geschiedenis met
leerbewerker en poppenkast
Zondag 17 mei	Brocantemarkt met Piggelmeemarkt
voor de kinderen - 11.00 uur
Donderdag 21 mei	Hemelvaartsdag met
opoe Jaantje en opa Bram
Zondag 31 mei
1e Pinksterdag
Juni
Maandag 1 juni

2e Pinksterdag
workshop schilderen
Zondag 7 juni	Levende Geschiedenis met
ouderwetse kapper en poppenkast
Zondag 14 juni
Opoe Jaantje en opa Bram
Juli
Zondag 5 juli	Levende Geschiedenis,
zuurkool maken een ouderwetse
slager en poppenkast
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Zaterdag 11 juli
Opoe Jaantje en opa Bram
Zaterdag 18 juli
Creamarkt - 11.00 uur
Zaterdag 25 juli	25ste Boerenboeldag
- 13.00 uur artikelen bekijken
- 14.00 uur start veiling
Woensdag 29 juli
Kindermiddag met poppenkast
Augustus
Zondag 2 augustus	Levende Geschiedenis,
zuurkool verkopen en
dorsen met een vlegel
Woensdag 5 augustus Kindermiddag met poppenkast
Zondag 9 augustus	Muziekvoorstelling Risoluto
Woensdag 12 augustus Kindermiddag met poppenkast
Zaterdag 15 augustus	Streekwarenmarkt - 11.00 uur
Zondag 16 augustus
Opoe Jaantje
Woensdag 19 augustus Kindermiddag met poppenkast
Woensdag 26 augustus Kindermiddag met poppenkast
September
Zondag 6 september	Levende Geschiedenis met
maiskolven en poppenkast
Zaterdag 12 september	Open Monumentendag,
thema Leermonument
Pendel met boerenkar
naar burcht en molen
Zondag 20 september Workshop kaarsen maken
Zondag 27 september Laatste openingsdag
December
Zondag 6 december

Winterfair

Geopend
• Zaterdag en zon-/feestdagen
van 4 april tot en met 27 september.
• In de periode 17 juni tot en met 26 augustus
tevens geopend op woensdagmiddag.
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75 jaar vrijheid; 75 jaar herdenken
Nico Eland
Inleiding
In 2020 vieren we 75 jaar vrijheid, wat overal in het land
extra aandacht krijgt. En terecht, vrijheid is een groot goed.
Daar kan nooit genoeg aandacht voor zijn. De keerzijde van
de medaille van die herwonnen vrijheid is dat vele mensen
hiervoor het leven hebben gelaten. Ook in Rockanje zijn
oorlogsslachtoffers te betreuren. Een aantal straatnamen in
de bebouwde kom van Rockanje dragen hun namen: Hoogvlietlaan, J. Groeneveldstraat, C. Langendoenstraat, Fl. van
Eijkstraat, Willem de Waalstraat, L. Manintveldstraat.

Zonder iets af te doen aan het leed van andere oorlogsslachtoffers is te constateren dat de twee fusillades in de donkere
dagen van december 1944 grote impact hebben gehad op
de bevolking van Rockanje. Op 6 december 1944 zijn zes
personen, te weten vader Van der Zee en twee zonen (uit
Zwartewaal), W. de Waal, C. Langendoen en J. Groeneveld,
schuldloos en rechteloos gefusilleerd in de duinen nabij
de Tweede Slag. Op 21 december 1944 zijn vader en zoon
Hoogvliet voor hun woonhuis aan de Blindeweg gefusilleerd
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in het bijzijn van tien Rockanjenaren, die gedwongen werden
om de fusillade bij te wonen. Afschuwelijke gebeurtenissen!
Het past ons om jaarlijks op 4 mei alle oorlogsslachtoffers te
herdenken van de Tweede Wereldoorlog (die zijn omgekomen of vermoord) en allen die zijn omgekomen in oorlogssituaties en bij vredesoperaties na de Tweede Wereldoorlog.
Comité
In een brief van 14 november 1947 van de presidente van de
Oorlogsgravenstichting, gericht aan ‘Mijnheer de Burgemeester’, verzoekt zij: ‘[…] Uwe bemiddeling te verlenen teneinde in uwe gemeente te geraken tot de oprichting van een
Plaatselijk Comité.’ De loco-burgemeester beantwoordt het
briefje met de mededeling dat het comité reeds bestaat. Dit
comité kan worden gezien als de voorloper van het Comité
Herdenking ’40-’45 Rockanje, zoals dat heden ten dage nog
bestaat en jaarlijks de herdenking op 4 mei organiseert.
Monument
De vijf gefusilleerden uit Rockanje zijn naast elkaar begraven
op een veldje met onkruid en brandnetels naast de begraafplaats Maria Rust aan de Zeeweg. Het was door de Duitsers
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verboden om ze op de begraafplaats te begraven. Begraven op
dit veldje was de volgende vernedering die de slachtoffers en
hun nabestaanden moesten ondergaan.
Na de oorlog is het veldje bij de begraafplaats getrokken en
is op het graf het herdenkingsmonument gebouwd dat er nu
nog steeds staat. Op 6 december 1946 is het monument onthuld. Op 7 december deed de Nieuwe Brielsche Courant daar
verslag van: ‘Een zonnestraal viel uit een loodgrijzen hemel
tusschen de boomtakken door, juist toen de heer F. Hoogvliet
onze driekleur van den gedenksteen verwijderde, en verlichtte
met zachte glans de gulden letters, die in den donkeren steen
gebeiteld zijn.’ Er werd gesproken door onder anderen T.
Hoogkamer en ds. Haitsma en er werden twee coupletten van
het Wilhelmus gezongen, waarna bloemen werden gelegd
door familieleden.
Later zijn ook blijvende monumenten opgericht op de fusilladeplaatsen aan de Tweede Slag en aan de Blindeweg. Nadat
daar eerst eenvoudige houten kruisen hebben gestaan, zijn
deze in respectievelijk 1951 en 1950 vervangen door de vaste
gedenkstenen die er nu nog steeds staan.
Herdenken
De herdenking in de jaren na de oorlog bestond uit een stille
tocht die begon bij het gemeentehuis. Deze ging langs de
fusilladeplaatsen aan de Tweede Slag en de Blindeweg, en
eindigde bij het monument op de begraafplaats Maria Rust.
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De herdenking bij het grafmonument werd vervolgd door
een herdenkingsdienst in de kerk. Op een gegeven moment
is men overgegaan op herdenkingen om de vijf jaar. Dat zal
vermoedelijk ergens in de jaren zestig zijn geweest, maar dat
hebben we niet kunnen achterhalen. Kennelijk was er in die
jaren een teruglopende belangstelling voor de herdenkingen.
In 1953 bleek de herdenking niet te zijn voorbereid volgens
een bericht in de Nieuwe Brielsche Courant. Op initiatief
van de heer E. Langendoen (bekend van het verzet) heeft de
tocht alsnog plaatsgevonden, met een behoorlijk aantal deelnemers. In de jaren tachtig worden de herdenkingen in ieder
geval gehouden in 1980, 1985 en 1990. De organisatie van
de herdenkingen lag voornamelijk bij ex-verzetsmensen. Zij
hebben daar echter niets op schrift van bijgehouden.
Vanaf de jaren vijftig was ook de heer H. van der Graaf bij
de herdenkingen betrokken. Tijdens een stille tocht kwam bij
hem het idee op om de gebeurtenissen in Rockanje tijdens de
Tweede Wereldoorlog vast te leggen. Dit idee heeft geresulteerd in het boek Rockanje in oorlogstijd (1940-1945), dat
in 1969 is verschenen. Naar aanleiding van de herdenking
in 1980 heeft Van der Graaf een notitie geschreven over de
herdenking in dit jaar, die kon dienen als handleiding voor
de herdenking in 1985. In 1990 hebben Van der Graaf en de
ex-verzetsmensen definitief het organisatiecomité verlaten en
zijn vier personen van de volgende generatie verder gegaan
onder voorzitterschap van de heer C. Wind.
Kleine herdenking
In 1992 kwam de gedachte op om bij inwoners van Rockanje
te peilen of er in de tussenliggende jaren de behoefte aanwezig was om een ‘kleine’ herdenking te houden. Door weer toenemende belangstelling voor wat er in de oorlog is gebeurd,
is het comité overgegaan tot het organiseren van een kleine,
sobere herdenking op de begraafplaats Maria Rust zonder
stille tocht. De kleine herdenking bestond uit het luiden van
de kerkklok vanaf 19.55 uur, twee minuten stilte om 20.00
uur, het spelen van de Last Post en het leggen van bloemen
door het gemeentebestuur, comité en schoolkinderen. Op de
eerste kleine herdenking waren tussen de 80 en 100 mensen
aanwezig. Tellingen van de laatste jaren laten zien dat mo-
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menteel tussen de 300 en 400 personen de kleine herdenking
bijwonen. Van een teruglopende belangstelling is dus absoluut
geen sprake meer. In de loop der jaren is de kleine herdenking
uitgebreid met het houden van een toespraak (vanaf 2002) en
muzikale begeleiding van fanfarecorps Ons Genoegen, eindigend in het zingen van het Wilhelmus (vanaf 2006).
Grote herdenking
De grote herdenking, die om de vijf jaar wordt gehouden,
begint om 18.35 uur met een stille tocht die start bij het gemeentehuis. Vervolgens worden het monument bij de Tweede
Slag en aan de Blindeweg bezocht en eindigt de tocht om
19.55 uur bij het monument op de begraafplaats Maria Rust.
Aansluitend wordt grotendeels het protocol van de kleine
herdenking gevolgd.
De start bij het gemeentehuis heeft om meerdere redenen een
historische achtergrond, omdat de bevelen en mededelingen
van de Duitsers altijd vanaf het gemeentehuis kwamen, waar
de burgemeester en secretaris streden tegen de macht van de
Duitsers en de NSB, waarvandaan de tien getuigen vertrokken voor de fusillade aan de Blindeweg en waar de eerste
Canadezen verschenen na de bevrijding.
Herdenkingsbijeenkomst
In de jaren tot en met 2000 werd de grote herdenking nog
gevolgd door een herdenkingsbijeenkomst in de Dorpskerk
of de Welkomkerk. Sprekers op die bijeenkomsten waren
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onder anderen de heer H. van der Graaf, diverse burgemeesters (zoals I. van Assen in 1995) en predikanten ( J. de Bruijn
in 1949, J. Haitsma in 1980, W. van der Kooij in 1990, A.W.
Poortman in 1995 en C.C. Kors in 2000). In 2005 is besloten
om verder van de herdenkingsbijeenkomsten af te zien, omdat
de totale duur van de herdenking erg lang werd en omdat een
samenkomst in de kerk de herdenking een religieus karakter
zou geven – wat overigens niet de bedoeling was, maar wel zo
werd ervaren en daardoor drempelverhogend werkte. Bij de
herdenkingsbijeenkomsten werd altijd medewerking verleend
door Ons Genoegen, die zoals de heer H. van der Graaf in
1985 opmerkte, ‘dat voortreffelijk heeft gedaan’. Het koor
Ciocondo heeft in 1995 een memorabel optreden verzorgd
met liederen onder de titel ‘Kinderen van het laatste uur’.
Toespraken
Vanaf 2002 wordt er tijdens de kleine en grote herdenking
een toespraak gehouden. Aanvankelijk door de heer C. Wind,
maar vanaf 2011 door jaarlijks een andere spreker, te beginnen met de burgemeester. Vervolgens hebben we gekozen
voor diverse inwoners uit Rockanje en de laatste jaren spreken
nabestaanden van de gefusilleerden.
Het lijstje ziet er als volgt uit:

2011, 2015, 2019 burgemeester P. de Jong
2012
de heer R. Reevers en mevrouw J. Bijl
2013
mevrouw M. Koster
2014
de heer L. Klootwijk
2016
de heer H. Langendoen
2017
mevrouw M. Haitsma
2018
de heer H. Noordermeer.
De meeste toespraken en gedichten waren zeer indrukwekkend.
Herdenking 2020
Herdenken zet aan tot nadenken. Nadenken over het verleden maar ook over het heden en de toekomst. Een moment
van bezinning.
In het jaar 2020 zal weer een ‘grote’ herdenking worden
gehouden. In de aanloop daarnaartoe heeft op 13 december
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2019 een gesprek plaatsgevonden met burgemeester P. de
Jong en diverse nabestaanden, die inmiddels op hoge leeftijd
zijn maar indrukwekkend hun verhaal hebben gedaan. Een
verhaal dat zich heeft afgespeeld in hun kinderjaren maar wat
hun hele leven, tot op de dag van vandaag, diepe sporen heeft
nagelaten.
De monumenten zullen dit jaar een opknapbeurt krijgen,
zodat zij nog lang mee zullen gaan en we kunnen blijven
gedenken.
U bent van harte welkom om op 4 mei a.s. de herdenking bij
te wonen. Als u door fysieke beperkingen de stille tocht te
lang vindt, dan kunt u ook bij de Tweede Slag of Blindeweg
aansluiten.
Namens Comité Herdenking ’40-’45,
Nico Eland, secretaris
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Tentoonstelling 2020: De vlag in top
Joke Winkelhorst
De tentoonstelling van 2020 gaat dit jaar over:
De vlag in top.

Op 5 mei 2020 is het 75 jaar geleden dat er een eind kwam
aan de Tweede Wereldoorlog.
De mensen waren uitzinnig van vreugde en de bevrijding
werd dan ook in het hele land op grootse wijze gevierd.
De tentoonstelling in de Duinhuisjes belicht vier aspecten
van de oorlog. In elk huisje is één onderwerp te bezichtigen.
Huisje Duinstraat
Huisjes Kreekpad
Huisjes Huttendijk
Huisje Duinzoom

Verduistering
Vervoer
Honger
Bevrijding

Verder zijn er verslagen te lezen van mensen die de oorlog
nog hebben meegemaakt.
Ook hebben we verschillende objecten met een verhaal, zoals
een smokkelrok, winterhulp, surrogaatkoffie, tabaksbladeren,
suikerbietenstroop, een vestje van brandslang garen, bevrijdingsrok, een fiets uit de Tweede Wereldoorlog met surrogaatbanden en nog veel meer.
We hopen dat u met veel plezier en belangstelling de tentoonstelling wilt bezoeken.

17

18

Herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog
Een gedicht van ATKB

Frits van Driel
Hans van Santen kwam in het archief van de vereniging
een gedicht tegen van onze toenmalige huisdichteres van
Struinen, Aas Kwak–Briggeman, alias ATKB.
In het gedicht Herinneringen aan WO 2 dicht ze terug op de
periode 1940-1945.
Het is ook nu nog zeker te gebruiken
Herinneringen aan WO 2

Het was in de oorlogsjaren, dat ik een meisje was.
Wat wij toen misten, beseften we later pas.
De banden van de fietsen, waren van surrogaat.
Dat hotste en bonsde, op de landweg en de straat.
Van bieten kookten de moeders potten vol met stroop.
Ik wou zo graag nieuwe kleren, maar die waren niet te koop.
Honger hebben we niet geleden,
wij mensen van het platte land.
Wij hadden erwten en bonen en aardappelen bij de hand.
De thee dat was toen Santé, ook dat weet ik nog.
De theepot werd er schoon van, nou vraag ik je toch….
De zeep waarmee we wasten, werd verkregen op de bon.
Groene zeep was klei-zeep, dan was er nog lucht-zeep,
waar je niets mee kon.
Na 5 oorlogsjaren, was er zwaar geronk te horen,
vliegtuigen brachten eten en de vlag stond op de toren.
Op de muziektent speelde Volharding
het Wilhelmus van Nassauwen.
De ontroering van dat moment
zal ik mijn leven lang onthouwen.
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Rockanje 800 jaar
Wim van Montfoort
Het Comité Rockanje 800 jaar, waarin verschillende organisaties vertegenwoordigd zijn, zorgt voor de invulling van het
programma en is daar momenteel druk mee bezig. De viering
is begonnen op 1 januari met de nieuwjaarsduik. Bij openluchtmuseum De Duinhuisjes in Rockanje is er dit museumseizoen een expositie over 800 jaar Rockanje. Met de Open
Monumentendagen in september staat een feestweekend
gepland. Het plan bestaat dat het Dorpsplein een ‘terug in
de tijd’ aankleding krijgt. Ook is het de bedoeling dat in het
jubileumjaar lezingen over de historie worden gehouden.
Onder de paraplu van Probaro wordt een groot deel van de
organisatie, de vergunningaanvraag en financiële middelen
ondergebracht. De stichting kan zelf inkomsten genereren.
De gemeente Westvoorne staat daarbij garant voor een bedrag van 15.000 euro.
Op basis van een oorkonde uit 1220 waarop Rockanje voor
het eerst genoemd wordt, kan geconcludeerd worden dat
Rockanje al 800 jaar bestaat. Er worden stappen ondernomen
om deze oorkonde tijdelijk naar Rockanje te halen en tentoon
te stellen.
Comité Rockanje 800 jaar
Comité Rockanje 800 jaar is in het leven geroepen. Voorzitter Cor Sommeling is blij dat hij voor Rockanje diverse
activiteiten op mag zetten. Het comité bestaat uit verschillende v ertegenwoordigers uit de gemeenschap, zoals stichting
Probaro, de Historische Vereniging Westelijk Voorne, het
Streekarchief Voorne-Putten en inwoners en wordt ondersteund door de gemeente.
Feestweekend
Tijdens de Open Monumentendagen 2020 is er een groots
feestweekend op en rond het Dorpsplein in Rockanje. Dan
wordt het gebied rond het Dorpsplein teruggebracht in de
uitstraling van het jaar 1215. Er worden in dat weekend on-
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der meer een streekmarkt, Solexentour, expositie van opgravingen, barbecues en lunches op touw gezet. Verder komt er
een streekmarkt en een expositie over de opgravingen. Bij het
historisch museum De Duinhuisjes zal een bijzondere expositie te zien zijn over het leven in Rockanje de afgelopen 800
jaar. Streekhistoricus Bob Benschop verzorgt verschillende
lezingen over de geschiedenis van Rockanje. Er is een speciaal
Rockanje biertje in de maak en er is een Rockanje bonbon
gemaakt door bakkerij Manintveld die vanaf nu verkrijgbaar
is.
Bob Benschop van het streekarchief zal lezingen over de
historie van Rockanje verzorgen.
Het programma kan in de loop van het jaar verder worden
aangevuld.
Feest van en voor alle Rockanjenaren
Heeft uw vereniging of stichting ook een evenement in Rockanje gepland? Of bent u ondernemer in Rockanje en wilt u
het 800-jarige thema gebruiken?
Initiatieven zijn van harte welkom! Neem contact op met
Cor Sommeling via e-mailadres 800jaarrockanje@gmail.com.
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In memoriam
Frits van Driel
Op 7 januari 2020 overleed
Mevrouw Lies Boerman-Dekker

Lies Boerman was binnen onze vereniging geen onbekend
persoon.
Ze werd al in 1988 lid van de HVWV en maakte in de
periode 1994–2001 deel uit van het bestuur.
Voor het bestuur en de diverse commissies heeft ze menig
verslag met de kopieermachine gemaakt, die bij haar thuis
stond opgesteld.
Tevens stond zij aan de basis van de Commissie Biber Bunker
en was voor de bunker contactpersoon naar het ZHL.
Voorts maakte ze deel uit van de gemeenteraad van
Westvoorne en was ze wethouder in de periode 1992–1994.
Ze heeft haar sporen ruimschoots verdiend binnen onze
samenleving.
We mogen dan ook als vereniging trots op haar zijn.
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Hulp gevraagd bij oplossen fotoraadsel
Anja Swank-Bos
Deze foto en nog 100 portretfoto’s uit begin 1900 zijn
gevonden op de zolder van Dorpsplein 4 te Oostvoorne! Na
wat onderzoek gedaan te hebben gaat het om Bartholomeus
Schoofs en zijn vrouw Niesje Man in ’t Veld met hun dochter
Catoo, uit Rotterdam.
Op de andere foto’s staan geen namen alleen de namen
van de fotografen uit o.a. den Haag, Rotterdam, Gouda en
Leiden.
Het huis op Dorpsplein 4 is gebouwd in 1922. Vanaf ongeveer 1924/25 tot 1958 wonen Jan Schipper en zijn vrouw
Cornelia van den Blink in dit pand. Jan was schoenmaker en
had zijn werkplaats in het rechtergedeelte en de woning was
in het linker gedeelte van het huis.
In de jaren 60/70 werd het huis gesplitst in woonhuis en
winkelpand. Er zat toen de Winkel van Sinkel en daarna een
naaiatelier.
En wie is de onbekende dame op de andere foto? (Zuster
Antonia staat er op de achterkant.)
Kent iemand dit verhaal en is er iemand die verder kan
helpen zoeken naar eventueel familie van deze personen?
Neem dan contact op met a.swankbos@gmail.com
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Het geslacht van Voorne in straatnamen
Leo Arkenbout
In Brielle, Heenvliet, Oostvoorne en Rockanje komen wegen
voor, die vernoemd zijn naar leden van het geslacht Van
Voorne. De leden zijn, chronologisch gerangschikt: Dirk,
Hugo, Gerard en Machteld van Voorne. Wie waren zij en
wat hebben zij betekend voor die stadjes en dorpen?
Buiten het voormalige eiland Voorne komen we nergens
straatnamen tegen die verwijzen naar leden van het huis Van
Voorne. Dat mag een voor de hand liggende zaak lijken, toch
is het dat bij nadere beschouwing niet. Als we bedenken dat
Goedereede, evenals Brielle, zijn stadsrechten te danken heeft
aan Gerard van Voorne, zou het niet gek zijn als ook daar een
straat naar hem was vernoemd. Heel Goeree-Overflakkee
hoorde bij het bezit van de Heren van Voorne, evenals delen
van Schouwen en verder weg gelegen gebieden, zoals het
Gelderse Acquoy.
Het geslacht Van Voorne kan men met een gerust hart een
oud en voornaam adellijk geslacht noemen. Het komt voor
het eerst in 1108 in de bronnen voor en de hoofden van de
families stonden op gelijke voet met de graven van Holland
en Zeeland. Voorne was een heerlijkheid op zichzelf en geen
leen van de Hollandse of de Zeeuwse graaf. De Heren van
Voorne hadden als tweede titel Burggraaf van Zeeland. Dat
hield onder andere in dat zij de Zeeuwse graaf vervingen indien deze afwezig was. Deze titel leverde hen ook inkomsten
uit Zeeland op.
Na deze algemene informatie over het geslacht Van Voorne
keren we terug tot de vraag, die in de inleiding van het stukje
werd gesteld: wie waren Dirk, Hugo, Gerard en Machteld
van Voorne en wat hebben zij betekend voor, respectievelijk,
Rockanje, Heenvliet, Brielle en Oostvoorne? We gaan de
wegen, de straat en de laan, die naar hen genoemd zijn stuk
voor stuk af.

24

Dirk

I 1228

Hendrik
I 1259

Hugo
I 1228

Albrecht
I 1287

Gerard
I 1337

Machteld
I 1372

Eerst maar eens een stamboom.
Sterk vereenvoudigde stamboom van het geslacht Van Voorne
vanaf ca. 1200. Met Machteld sterft het geslacht uit in 1372. De
titel Heer van Voorne en de bijbehorende bezittingen komen dan
in handen van de graaf van Holland. Deze kan de heerlijkheid
voor zichzelf houden of anderen ermee belenen. Beide mogelijk
heden zijn voorgekomen. De Franse overheersing maakte een
einde aan de heerlijkheid Voorne.
Oostvoorne
We beginnen onze reis in Oostvoorne, want dat dorp heeft
zelfs twee wegen – Oostvoorne kent geen straten – naar
een Van Voorne vernoemd. Bovendien staat daar (de ruïne
van) de burcht, die vanaf de bouw in ± 1200 tot de dood van
Machteld in 1372 de bestuurszetel is geweest van de hoofdpersonen uit dit artikel (uitgezonderd Hugo).
Nog vóór 1960 werd het buurtje bijgenaamd de Zeugenwei,
waar de Middellandweg, de Bethlehemweg en de Gijzenhoekweg de eerste naoorlogse wijk vormden, uitgebreid met
de Gerard van Voorneweg (toen nog voluit op de borden).
Van Gerard van Voorne weten we tamelijk veel en hij spreekt

25

Jammer dat de gemeente Westvoorne
gekozen heeft voor
afkortingen op de
straatnaamborden.

ook tot onze verbeelding, omdat hij als jongen van ± 15 jaar
getuige was van de moord op Floris V, de graaf van Holland,
in 1296. In zijn lange regeerperiode van meer dan dertig jaren
heeft hij vele oorkondes uitgevaardigd. Uit de bronnen is
geen speciale betekenis van Gerard van Voorne voor Oostvoorne aan te geven. Dit ligt anders voor zijn grootvader en
overgrootvader, maar die zijn niet uitverkoren.
Zo’n tien jaren later krijgt wederom een weg in hetzelfde
wijkje de naam van een telg van het geslacht Van Voorne
(1969). Ditmaal betreft het de dochter van Gerard, Machteld.
Toen haar vader overleed in 1337 was ze gehuwd met Dirk
van Monschau en Valkenburg, haar tweede echtgenoot.
Dirk is regelmatig op oorlogspad en dat wordt hem in 1346
fataal. Machteld is dan tegen de vijftig en nog steeds kinderloos. Nog vijfentwintig jaar heeft Machteld te leven en in die
lange periode laat zij zich kennen als een krachtig bestuurder,
die veel goeds voor haar land heeft gedaan. Zij sticht een kapittel van acht kanunniken en verbindt deze aan de hofkapel
van de burcht, die aan Sint Pancras was gewijd.
Haar zelfstandigheid en daadkracht leverden haar een plaats
op in het Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland (2014).
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Brielle
Als er één plaats is die veel aan Gerard van Voorne te danken heeft, is het Brielle. Het is volkomen terecht dat in 1962
een straat in de uitbreidingswijk Rugge naar deze Heer van
Voorne werd vernoemd. Als we de belangrijkste feiten op een
rijtje zetten krijgen we het volgende.
In 1306 stelt Gerard gunstige belastingcondities voor Brielle
vast en noemt de plaats dan al een stad. Hij wijst (1321) na
een lang slepende rechtszaak de claim van de polderbewoners van Klein- en Groot-Oosterland af om Brielle te laten
meebetalen aan het onderhoud van de polderdijken. In 1330
wordt aan de Briellenaren stadsrecht verleend en in 1333
stelt Gerard de regels vast voor een betere bebakening van
de scheepvaartroute van en naar de stad. Net als later zijn
dochter Machteld vestigt ook hij een kapittel van uiteindelijk
twaalf kanunniken, verbonden aan de Sint-Catharijnekerk.
Heenvliet
De Heren van Heenvliet behoren tot een zijtak van het
geslacht Van Voorne. De stambomen gaan uit elkaar als in
1228 Dirk van Voorne (hij wordt besproken bij Rockanje)
zijn tweede zoon, Hugo, beleent met een deel van zijn bezit,
namelijk Heenvliet. Dit heet een apanage (hierin zit het
woord ‘pane’ = brood). Het geven van een apanage was een
heel gebruikelijke praktijk in de middeleeuwen, toen geld
schaars was.
Na Hugo volgen nog vijf andere Heren van Heenvliet, waar-
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van er drie dezelfde naam hebben. Met Hugo IV sterft ook
deze tak in 1409 uit.
Het infobord bij de ingang van de kasteeltuin vermeldt dat
Hugo I Kasteel Ravesteyn (of Slot Heenvliet) heeft gebouwd
omstreeks 1230.
In 1968 is deze eerste Heer van Heenvliet bedacht met een
weg, die zijn naam draagt.
Rockanje
Als laatste woonkern heeft Rockanje een straat vernoemd
naar een Heer van Voorne. In 1974 kwam de Dirk van
Voornelaan gereed. Dirk van Voorne is de oudste van het hele
stel en we hadden ook met hem kunnen beginnen. Vóór hem
waren er al minstens vier Heren van Voorne: Hugo, Floris,
Dirk en weer Hugo (niet verwarren met Hugo van Heen
vliet).
Dank zij het boek van de heren H. v.d. Graaf en C. Wind,
Rockanje, wording en groei, uit 1958 (sterk gewijzigde
herdruk 1985) is Heer Dirk van Voorne in brede kring*)
bekend geworden als degene, die in 1220 de monniken van
het klooster Ter Doest (Vlaanderen) smeekte om zijn in 1214
overstroomde gebied ‘Middelant’ te redden van de ondergang.
Hij is waarschijnlijk ook degene geweest die de burcht in
Oostvoorne heeft laten bouwen.
Dirk van Voorne wordt wel gezien als de redder van Voorne,
maar dat klopt niet helemaal. De monniken konden namelijk
niets voor elkaar krijgen en moesten de opdracht teruggeven.
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Opvolger Hendrik moest de redding brengen, maar hij heeft
geen straat.
Na de dood van Machteld in 1372
Als het inheemse geslacht Van Voorne uitsterf blijft de titel
Heer of Vrouwe van Voorne bestaan en verandert er niets aan
de omvang van het gebied. Voorne valt terug in de schoot van
het graafschap Holland en de graven van Holland beschikken
over de titel. De eerste (na Machteld) is Albrecht van Beieren
(1336-1404) en vrijwel zeker is hij degene naar wie de Aelbrechtsweg is genoemd en niet Albrecht van Voorne, de man
van de eerste vuurbakens (1280).
De graven van Holland kunnen de titel ook ter beschikking
stellen aan anderen. Zo komt de heerlijkheid Voorne in 1436
aan Frank van Borselen, een Zeeuwse edelman en weduwnaar
van Jacoba van Beieren. Hij en zij komen ook voor in straatnamen, als Heer, respectievelijk Vrouwe van Voorne, maar
met hen houdt het wel op.
Roelant Roghman
Roelant Roghman (1627-1692) trekt op twintigjarige leeftijd het land in en reist in twee jaar tijd talloze kastelen en
kasteelruïnes af. Zo komt hij ook in Oostvoorne en in Heen
vliet, waar hij de restanten van de burchten van de Heren van
Voorne, c.q. van Heenvliet aantreft.
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Burcht Oostvoorne
Frank van Borselen (overl. 1470) is de laatste edelman geweest die op de burcht van Oostvoorne geresideerd heeft. Na
hem zijn alleen nog kasteleins en rentmeesters op de burcht
te vinden. Slechts de hoogstnoodzakelijke herstelwerkzaamheden worden nog verricht.
Gedurende de eerste helft van de zestiende eeuw verdwijnt
langzaam maar zeker de voorburcht. De kapel blijft staan,
want die gebruikt het kapittel nog. De oude hoofdburcht binnen de gracht staat dan nog overeind.
In 1552 vreest de regering van Karel V een landing van de
Fransen. De burcht kan voor de vijand als baken dienen en
daarom moet alles wat boven de bomen uitsteekt worden
afgebroken.
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Als Roghman Oostvoorne bezoekt (ca. 1650) treft hij de
ruïne aan, zoals die honderd jaar eerder was achtergelaten.
Kasteel Ravesteyn
Nadat het slot in 1572 door de watergeuzen is vernield wordt
het niet meer hersteld. De kelders van de imposante ruïne
blijven echter nog meer dan een eeuw in gebruik als gevangenis. Volgens sommigen heeft, vóór de ruïnering van het kasteel, de van ketterij beschuldigde Heenvlietse pastoor Merula
hier een tijdje gevangengezeten.

*) In de jaren ’30 van de vorige eeuw was al gepubliceerd over de
actie van Dirk van Voorne, maar dat was in een vaktijdschrift en
in een dissertatie.
Bronnen
Wie correcte informatie zoekt over het (inheemse) geslacht
Van Voorne kan het beste terecht bij J.C. Kort, Inventaris van
het archief van de Heren van Voorne, Burggraven van Zeeland, 1272-1371 (Den Haag 1972). Dit is op te zoeken op
het internet.
Het Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland heeft een
uitgebreid artikel over Machteld van Voorne van de hand van
Hildo van Engen.
Informatie over Roeland Roghman en Kasteel Ravesteyn is
ontleend aan Wikipedia en de teloorgang van de burcht in
Oostvoorne is beschreven in De burcht te Oostvoorne van
A.A. Arkenbout en H. van der Graaf (z.p., z.j.)
In het Streekarchief Voorne-Putten werden mij door archivaris A.A. van der Houwen de gemeentelijke stukken ter hand
gesteld, waaruit te herleiden was in welke jaren de wegen etc.,
over welke het hier gaat, hun namen kregen.
Foto’s en tekeningen
De foto’s zijn door de auteur gemaakt en de tekeningen zijn
overgenomen uit de beeldbank van de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed.

Aanvulling redactie
De heer Arkenbout is redacteur van de Brielse Mare.
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Een briefwisseling
Bart Schoonaert
De redactie heeft via Nelly de Man een brief en een kaart ontdekt die geschreven werden door Jacoba Schipper, de één net
voor en de ander net na de bevrijding. Hieronder de tekst.
Rockanje 19 maart 1945
Lieve Riekje
Ik zal weer eens een paar woordjes schrijven hoor. Ik vond
het zó fijn weer eens wat van je te horen. Hier gaat alles
goed. Mag je daar ook maar tot zeven uur buiten? Hier wel.
Cootje en ik waren pas nog om zeven uur buiten en toen
heeft een Duitser ons achterna gezeten. Hij deed net of hij
wou schieten en toen zijn we bij Jaap de Gruijter in de garage
gekropen. Hier komen iedere nacht V1 en V2 over, een lawaai
dat die akelige dingen maken, ze komen precies over het
dorp. Overdag durven ze niet te schieten want dan gaan ze
bombarderen. Er is altijd ’s avonds en ’s nachts een Engels
zoeklicht net achter het huis van P. Moree de drogist.
Zeg, je moet je moeder en de jongens van me de groeten
doen hoor. En van vader en moeder nog eens extra. Hoe gaat
het met je moeder? Goed, hoop ik.
Fijn dat je vriendinnetjes hebt, zeg, en hoe gaat het op
school? Ben je nog altijd de knapste? Ik wel met Corrie
Schrier. Wat leuk, in een gewoon huisschool zeg. Dat zou ik
ook wel eens willen. Er zijn hier erg veel Rotterdamse kinderen en er komen er bedelen ook, maar het zijn net schooiers
zo zien ze er uit. Zeg, wil je me weer zo’n grote brief schrijven
dat vind ik zo fijn. En hoe heten je vriendinnetjes? Doet ze
de groeten maar van me hoor. Opa en opoe zitten nog steeds
in Den Haag en ze hebben vreselijke honger. Opa is pas ziek
geweest. Maar is weer beter. Nu weet ik heus niets meer. Doe
ze allemaal de groeten hoor. Dag Riekje. Dááááááág
Cootje
P.S. Meester Piet de groeten doen.
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Rockanje, 27 juli 1945
Lieve Riekje,
Ik zal je eens iets van Rockanje vertellen hoor. Hebben jullie
de kaart al ontvangen? Wat heerlijk dat je zo’n lange brief
schreef zeg. Ik dacht heus dat je me vergeten was. Wat heb jij
een hoop meegemaakt zeg. Hier is het nogal kalm geweest.
Behalve de dagen van de bevrijding. Wacht, ik zal je er maar
eens wat van vertellen.
Het was zaterdag, wij lagen nog op bed. Buiten was het zo
verschrikkelijk rumoerig. Wij op natuurlijk. We kwamen achter op ’t erf toen L. Kruik de klerenmaker tegen ons zei dat de
Tommie’s in aantocht waren. We stonden perplex. Toen kwamen we op straat en… allemaal vlaggen. De kinders liepen
met vlaggetjes en sjerpen Oranje Boven te zingen. Alles stond
op z’n kop. Toen kwam Koen Reuben, een Duitser, je kent
hem misschien wel, op de fiets door ’t dorp. Hij zat te lachen
en te schreeuwen tegelijk, gewapend. Jonge soldaten kwa-
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men met machinegeweer over ’t dorp. Maar die keken toch
zo verschrikkelijk kwaad. Brandt de Zon, verkocht speldjes,
vlaggetjes en grote vlaggen. Toen kwam Spings over ‘t dorp
en ging de Duitsers waarschuwen. En de commandant liet
de politie rondzeggen dat er niet gevlagd mocht worden. Dat
was natuurlijk een teleurstelling. Maar een uur daarna weer
alle vlaggen buiten. En weer moesten we ze binnen halen. Zo
verliep de eerste dag.
2de dag. Volop drukte, weer alle vlaggen buiten boord. Weer
moesten ze naar binnen. En… de Engelsen kwamen nog niet.
3de dag. Weer was het roezig buiten. De vlaggen wapperden
weer. Dat mocht nu. Het werd een vreselijke dag. ’s Middags
dachten we, nu komen ze vast. Het werd avond. De mensen
stroomden naar het Groentje bij Videler. Een vrouw ging
naar huis. Daar kwam ze schreiend terug “O, ik mag er niet
heen. De Duitsers steken de vlaggen in brand, ze zijn dronken.” Een vreselijke paniek ontstond. Mensen holden hard
naar huis. Al de vlaggen binnen natuurlijk. Die Duitsers
kwamen op ’t dorp. Eén had de vlag laten hangen en dat was
Aard Haspel, weet je wel in ’t huis van juffr. Kruik - Siefers
vlak voor de Pastorie. Die mof dan werd vreselijk woedend
(hij was half dronken) toen hij die vlag zag. Hij klom op
zijn fiets, viel nog een paar keer, rukte de vlag er af en brak
de stok door. De vlag gooide hij tegen het raam en hij ging
verder. Hij keek bij iedereen in huis. Wij weggekropen. Ik
onder de divan, vader onder de tafel en moeder achter het
dressoir. En ’t ergste was, hij was gewapend. En ondertussen
waren de Ondergrondse met de Duitsers op de Boomweg aan
‘t vechten. Heel de nacht zijn we wakker geweest want… de
moffen hadden de kanonnen op Rockanje gezet. Eén enkel
sein en alles was kapot geschoten. Doch we hebben het er
toch nog levend afgebracht. Toen hebben we nog een poosje
gefeest. Maar ’s nachts als we sliepen dan slopen de Duitsers om het gemeentehuis heen. Maar ze waren bang. Bang,
omdat ze dachten dat er zo veel soldaten in zaten en dat er zo
veel wapens waren. Maar moet je weten dat er maar een stuk
of 15 Ondergrondse in zaten en dat ze alleen maar een paar
geweren bezaten.
Maar eindelijk daar kwamen de Engelsen dan. We hadden heel de avond al staan wachten. We hadden bloemen
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bij ons en de muziek stond al klaar. Maar ze lieten ons maar
wachten. Maar daar kwam de Burgemeester. Dat was een
schoolmeester van Hellevoet, pas aangesteld, op het bordes
en zei dat we tot elf uur buiten mochten. Maar pas was hij
uitgesproken of daar kwamen van die grote zware auto’s het
waren de Tommie’s. Ineens een daverend gejuich, O, Riekje,
daar had je bij moeten zijn. Bloemstukken werden in de auto’s
geworpen. En, later heb ik er wel nog eens om gelachen, een
Engelsman stond net zo snapperig te kijken toen hij ineens
een bos bloemen in zijn gezicht kreeg. Als je dat gezicht had
gezien. Nou, enfijn, ze gingen tentjes bouwen op de wei vlak
over het gemeentehuis. Hier hebben we toen nog wel een
week gefeest. En de Duitsers zijn zingend weggegaan. Ik was
haast altijd nu bij de Tommie’s. Met andere meisjes natuurlijk. Wat hebben we in mei steeds een pret gehad. Nu heb
ik je alles verteld dus je ziet dat ik niet zo veel meegemaakt
heb. Zeg, weet je al dat Juffr. Pluiym gaat trouwen? Ik heb nu
Franse les en ga in september naar de M.U.L.O. Ik ga niet
naar de H.B.S. want ik ben niet klaargemaakt en anders moet
ik nog een jaar wachten. Zeg, heb je nog vlechten? Doe allen
de groeten van me. Van vader en moeder ook. Opa en opoe
zijn hier. Nou daaaag.
Cootje
P.S. Schrijf je nog eens gauw zo’n dikke brief.
Deze brief en kaart werden geschreven door Jacoba Schipper,
een nichtje van Nelly de Man – Schipper, aan haar hartsvriendinnetje Riekje, in maart 1945 en kort na de bevrijding,
op 27 juli 1945. Cootje was toen twaalf jaar oud, heel begaafd
en ze tekende stripverhaaltjes (ze kon heel goed tekenen, zoals op de kaart is te zien). Ze woonde aan de Dorpsstraat 30
in de dorpskern van Rockanje. Haar vader, Kornelis Schipper, was schoen-, zadel- en paardentuigmaker, met nog twee
knechten in dienst. Haar moeder was Annetje van Ree.
Cootje is overleden aan de gevolgen van tuberculose in het
Zuiderziekenhuis te Rotterdam. Ze werd 13 jaar. Ze ligt
begraven op Maria Rust, grafnummer E 316.
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Het laatste bedrijf
Het geruisloze einde van de kruidenierswinkel van Saap van
Rietschoten en de veevoederhandel van Leen Lekkerkerk op
Middeldijk 20
Piet Lekkerkerk
Binnenkort trek ik voor de laatste keer de deur achter me
dicht van Middeldijk 20 in Rockanje. Het huis is dan verkocht en alle woonvertrekken en voormalige bedrijfsruimtes
zijn dan (zo goed als) leeg. De nieuwe eigenaar zal het pand
vermoedelijk slopen. Dat is niet gek, want het is een huis
uit omstreeks 1880 en het is de laatste jaren niet heel goed
onderhouden.
Er gaat geen monument verloren, maar met de sloop van
Middeldijk 20, verdwijnt er natuurlijk wel weer een fysiek
stuk dorpsgeschiedenis. Daarom heeft Korrie Korevaart als
betrokken bewaarder van de dorpsgeschiedenis, mij gevraagd
op te schrijven wat ik erover kan vertellen.

Schril contrast
Als historicus zou ik dat verhaal gemakkelijk moeten kunnen
vertellen. Maar even de geschiedenis opschrijven van een huis
dat een eeuw in de familie is geweest en waarin tot halverwege de jaren tachtig twee bedrijven – een kruidenierswinkel
en een veevoederhandel – gevestigd waren, is helemaal niet zo
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eenvoudig. Zeker niet wanneer ik zelf slechts achttien jaar op
de plek gewoond heb.
Zowel ik als mijn twee oudere zussen, Maaike en Lenie, zijn
op jonge leeftijd het huis uit gegaan. Ik was toen ik op achttienjarige leeftijd in Leiden ging studeren zelfs relatief oud,
want Maaike woonde op haar zeventiende al in Frankrijk, en
Lenie deed op haar zestiende een interne opleiding in een
Haags verpleeghuis.
Dat staat in schril contrast tot het levensverhaal van onze
moeder, Saapje Lekkerkerk-van Rietschoten. Zij is op
27 januari 1927 op Middeldijk 20 geboren en is er op
6 januari 2019 overleden. Haar ouders hadden het huis
op 7 april 1919 gekocht van slager Piet Zoetemeijer. Mijn
grootmoeder, Magdalena Suzanna (Mat) van RietschotenGroeneveld, is ook op Middeldijk 20 overleden, op 99-jarige
leeftijd. Mijn opa, Piet van Rietschoten, in het huis ernaast
(Middeldijk 22) op 79-jarige leeftijd.

Veel verhalen
Een tussenweg lijkt dus bijna niet denkbaar bij Middeldijk
20: je vertrekt zodra je kan of je blijft er tot je dood. Misschien was dat ook altijd wel voelbaar, de magneetwerking
die het huis op onze moeder leek te hebben. Haar gehechtheid aan deze paar vierkante meter aarde, dreef mogelijk haar
kinderen er juist toe de wereld in te gaan.
Omdat ik zelf relatief kort op Middeldijk 20 gewoond
heb, kan ik maar weinig uit eigen ervaring vertellen. Ik heb
natuurlijk wel veel verhalen gehoord, heel veel zelfs iets te
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vaak. Maar ik weet ook dat een verhaal niet meer waar wordt
wanneer het vaker op dezelfde manier verteld wordt. Ik ben
geen fan van oral history, zoveel moge duidelijk zijn. Misschien nog wel als bron om te weten hoe mensen iets beleefd
hebben, of zich herinneren, maar niet om te weten te komen
wat er werkelijk gebeurd is. Ik vertel dus wat ik weet of wat ik
me herinner uit verhalen, maar zeker die laatste categorie zal
ik met een slag om de arm presenteren.
‘Snoepwinkeltje’ met kauwgomballen
Ik beperk me hier tot herinneringen die betrekking hebben
op het huis en de bedrijfjes. Ik ben op Middeldijk 20 geboren in december 1965. Een van mijn gekoesterde bezittingen
als klein jongetje was een rood ijzeren schepje. Ik had het
gekregen van de metselaar die een tweede muur om het huis
aanlegde en de authentieke schuiframen in de gevel verving
door jaren-zestig-doorzonramen. Een ‘upgrade’ die – door
iedereen die van authenticiteit houdt – ten diepste betreurd
wordt. Dat het huis eind jaren zestig ingrijpend is verbouwd,
is een feit. Dat ik mijn schepje aan metselaar Anton van Vliet
te danken heb, is een voorbeeld van iets dat me verteld is en
dat ik tot mijn verhaal heb gemaakt.
Ieder kind op school kende de kruidenierswinkel die mijn
moeder dreef als ‘het snoepwinkeltje’. Kauwgomballen van
een cent werden er met de hand geteld. Wie een gulden te
besteden had, kocht er honderd. Ik heb wel eens iemand
horen zeggen dat hij er 100 kocht, omdat hij het gewoon leuk
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vond om mijn moeder te zien tellen. Het heeft jaren geduurd
voor ze bedacht dat 100 kauwgomballen een bepaald gewicht
vertegenwoordigen en je ze dus ook af kunt wegen. Maar de
traditie wil ook wat.
Ik begreep de afgunst van anderen op de hoeveelheid snoep
in huis overigens niet zo. Of het was de overdaad van het
aanbod – grote glazen potten vol met kilo’s snoep en dozen
met rollen drop en Mentos, daar staken de snoeptrommeltjes
van anderen schril bij af – of het was het besef dat het handelswaar was en dat alles wat ik zelf at van de winst afging.
Voor mij was het leven te midden van snoep zo normaal dat
het grotendeels zijn aantrekkingskracht verloor.
Voor mij was het ook niet alleen maar een snoepwinkel. In
tegenstelling tot klasgenoten zag ik ook de blikgroenten,
pakjes Honig-soep (hooguit een smaak of vier) de kilopakken zout en suiker in zinken bakken, de beschuit in een met
blik beslagen kist, de koffie en thee in Van Nelle-blikken. En
het was de plek waar mijn moeder voor mijn gevoel bijna
woonde. De omzet was misschien niet groot, maar de aanloop
was er niet minder om.
Daar klinkt wellicht enige jaloezie in door, maar ik kreeg
als kind wel eens het gevoel dat mijn moeder voor iedereen
meer tijd en aandacht had, dan voor mij. Het lijkt ideaal, een
moeder met werk aan huis, maar de realiteit ervoer ik anders.
Zelfs wanneer we zaten te eten en de winkelbel ging, vloog
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ze op van haar stoel om de klanten te helpen, ongeacht waar
er op dat moment over gesproken werd. Zes dagen per week
was de winkel open, met uitzondering van de zondag en de
dinsdagmiddag.
Oma aan het roer
Maar kreeg ik dan helemaal geen aandacht? Dat nu ook weer
niet, want mijn oma woonde praktisch bij ons in. Officieel
woonde ze in het huis naast dat van ons, gekocht door mijn
grootvader in de jaren dertig, toen de huizenprijzen als gevolg
van de crisis gekelderd waren. Mijn grootouders woonden
daar, maar praktisch gezien was het een soort woongemeenschap. Mijn opa hielp in de veevoederhandel, zoals voor de
oorlog zijn broer Willem hem had geholpen, mijn oma een
beetje in de winkel, maar ze hield vooral het huishouden
draaiende. Zij kookte, maakte schoon en was er gewoon,
terwijl mijn moeder de klanten bediende en vooral te woord
stond. Na het overlijden van mijn grootvader in 1969, toen ik
een jaar of drieënhalf was, sliep mijn oma ook bij ons. Haar
bed en mijn bed stonden allebei op de voorzolder, een situatie
die geduurd heeft tot ik een jaar of veertien was. Toen kon ik
doorschuiven naar een kamer die tot dan toe gereserveerd was
voor een zus, mocht een van de twee terug willen komen.
Een andere reden waarom andere kinderen jaloers waren, was
de grote schuur bij ons huis, waar het veevoer lag opgeslagen
en waar je geweldig verstoppertje kon spelen. Mij was op het
hart gedrukt dat op de stapels zakken klauteren mocht, mits
niemand iets kapot zou trappen. Dat was een soort wolk die
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over mijn jeugd hing, de vloek van een middenstandskind:
niets kapot maken, want we moeten het nog verkopen. En
altijd spaarzaam zijn, want er zijn misschien grote uitgaven
nodig voor de bedrijven. En eigenlijk ook nooit kattenkwaad
uithalen, want iedereen kende je, iedereen kende je ouders
en als het echt iets ergs was, zouden ze misschien geen klant
meer willen zijn.
Waar ik, meer onbewust dan bewust, getuige van was vanaf
de jaren zeventig, waren twee bedrijfjes op hun retour. Nam
een kruidenierswinkel voorheen nog een centrale plaats in
het dorpsleven in, vanaf de jaren vijftig drong de komst
van de supermarkten de dorpswinkeltjes naar de marge. In
Rockanje waren dat de Spar op de Raadhuislaan en de 4=6 op
het Dorpsplein. Wie na sluitingstijd van de supermarkt een
boodschap was vergeten, op de pof moest kopen of gewoon
om een praatje verlegen zat, wist de weg naar Middeldijk
20 nog steeds te vinden. Maar het waren de kruimels van de
dagelijkse boodschappen waar het dorp behoefte aan had.
Ook voor de veevoederhandel waren de vette jaren wel
voorbij toen ik jong was. In een oude Ford-vrachtwagen deed
mijn vader bijna dagelijks zijn ronde langs boeren en houders van wat hobbydieren in Rockanje en omstreken. Als het
uitkwam, mocht ik mee. Dat was meer spannend dan comfortabel, want de antieke vrachtwagen stond niet bekend om
zijn comfortabele vering. Ik heb het zelf niet meer meegemaakt, maar de vrachtwagen deed in het weekend soms ook
dienst als personenauto. Met wat stoelen op de laadbak en
het zeil erover, kon de familie dan op bezoek bij mijn oom in
Vlaardingen.
Transitie
De veevoederhandel had goede jaren gekend, omdat tijdens
de wederopbouw de boeren aan schaalvergroting gingen
doen. Ze breidden hun veestapel uit en de behoefte aan
krachtvoer nam toe. Ik ken de verhalen dat er wel drie keer
per dag naar de haven van Rotterdam werd gereden om voer
te halen en te verspreiden. Dat het nodig was om drie keer
te rijden, tekent helaas al de inefficiëntie. De toeleveranciers
zagen de schaalvergroting ook en boden de boeren aan om
tegen veel lagere prijzen direct van de veevoederfabriek af te
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nemen. In plaats van dagelijks een vrachtwagentje, reed vanaf
toen eens in de zoveel tijd een tankauto het erf op.
Ik heb de transitie niet bewust meegemaakt, ik weet vooral
dat we de grote stallen altijd oversloegen en alleen voer
brachten bij de mensen die de slag van de schaalvergroting
gemist of bewust overgeslagen hadden. Het waren vaak de
mensen die wat ouder waren, alle tijd hadden en graag een
praatje maakten. Zo waren de dagelijkse bezigheden van mijn
ouders precies elkaars tegenbeeld. Mijn moeder was thuis en
ontving de hele buurt in haar winkeltje, maar onze vader ging
er juist op uit, leverde zijn voer af om ook weer te luisteren
naar de verhalen.

Voormalige politiepost
De week kende een ijzeren indeling. Op zondag werd de winkelvoorraad aangevuld. Op maandag was het wasdag, dinsdag
werd er gestreken en dan kwam het goed uit dat ’s middags
de winkel dicht was. Op vrijdag werd de straat geschuurd met
emmers water uit de regenbak, op zaterdagavond werd de kas
opgemaakt. Daar doorheen speelde het jaarritme, waarbij de
voorjaarsschoonmaak het meest ingrijpend was. Alle schuren en ruimtes waar mijn moeder de scepter over zwaaide,
moesten eraan geloven. Er staat een schuur op het erf die
de ‘hut’ genoemd werd en fungeerde als opslag voor spullen
die van de huiszolder verbannen waren, zoals een strandkar
en een hobbelpaard. De hut was een voormalige politiepost
die voor de zomermaanden op het strand werd opgebouwd.
Hij was daarom demontabel. Mijn opa had hem op de kop
getikt om extra opslagruimte te creëren. Toen eindelijk het
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moment kwam dat ook wij een luxe auto kregen – het was
niet praktisch om met een vrachtwagen mijn zus in Frankrijk
te bezoeken – werd de hut omgebouwd tot garage door de
voorgevel deels te vervangen door een beweegbare deur.
Dan was er nog de ‘paardenstal’. Voor de Tweede Wereldoorlog deed de ruimte inderdaad dienst als paardenstal. Voor de
oorlog had opa al een vrachtautootje en na de oorlog werden
de paarden definitief vervangen. Ze waren er ook niet meer,
want ze waren gevorderd door de Duitse bezetter. De ruif
is altijd gebleven, maar de ruimte werd gebruikt als opslag
voor de kruidenierswaren. Achter de paardenstal zat nog een
varkenshok, maar daar was ook het laatste varken uit vertrokken voordat ik geboren werd. Ergens op het erf zwierf nog
wel een onderkaak van zo’n beest, als stille getuige van de
thuisslacht. Iets verder stond een kippenhok, waar altijd een
paar overjarige legkippen in zaten die zo scharrelend konden
bijkomen van een eerder bestaan als legbatterijkip.
Meisjeskleren en molenstenen
Ook in huis werd er schoongemaakt. Ieder jaar kwamen
dezelfde dozen van zolder om er ook weer terug te keren.
Het waren spullen die mijn vader van zijn ouderlijk huis had
meegekregen, zijn schoolboeken, zijn oude motorlaarzen. Er
is in een eeuw tijd verrassend weinig weggegooid. Ongetwijfeld een gevolg van het hebben meegemaakt van de Tweede
Wereldoorlog, en in het geval van mijn grootouders ook nog
de eerste.
Het spannendste vond ik als kind het koffertje met meisjeskleren die hadden toebehoord aan Maaike van Rietschoten,
het zusje van mijn moeder dat in de Tweede Wereldoorlog
was omgekomen, omdat op haar school in Brielle een bom
was gevallen. Ik heb het altijd bijzonder gevonden dat deze
spullen bewaard werden. Tijdens het uitruimen van het huis
troffen we echter vele identieke handwerkjes aan van mijn
moeder en haar zusje. Een ontroerend symbool van twee innig met elkaar verbonden levens, waarvan er één abrupt werd
afgebroken.
De grote schuur werd niet schoongemaakt, daar ging af en
toe een bezem doorheen, maar er was nooit grote schoonmaak. De schuur bestond ook weer uit een verzameling van
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aan- en uitbouwen. Het was begonnen met een schuur naast
het huis. Daar werd begin jaren dertig weer een hok achter
gezet om de dieselmotor die de maalstenen aan moest drijven
te herbergen. De motor was een ‘Otto’ van het merk Deutz en
leverde 27PK. Er was een monteur uit Duitsland overgekomen om het gevaarte van 2.500 kg ter plekke te monteren.
Voor de komst van de motor was mijn opa een tussenhandelaar. Met zijn eigen maalderij kon hij allerhande voer malen
en mengen, van varkensmeel tot gemengd graan voor kippen.
De ruimte tussen nr. 20 en nr. 22 werd in de jaren zestig volledig overdekt om als garage voor een vrachtauto te dienen.
Het slop naast nr. 22 kwam in de garage te liggen en de
schuur kreeg nog een uitbreiding in de tuin van nr. 22. Dat
is inmiddels weer ongedaan gemaakt, maar de panden zijn
wel extreem verweven. Het ontweven van de twee percelen
zal een volgende fase in de geschiedenis van dit kleine stukje
Rockanje zijn
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