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Van de redactie
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Beste lezer,

Voor u ligt het eerste nummer van de Struinen van 2017.
Een nieuw nummer met ook een nieuwe redactie. Natuurlijk
wordt dat een beetje wennen voor u als lezer, maar ook voor
de redactie. Hopelijk bent u tevreden met het resultaat. De
nieuwe leden van de redactie zullen zich elders in dit blad aan
u voorstellen. Ook nieuw is de ondersteuning van de redactie
door het bureau Bastion X Communicatie Partners dat zijn
sporen heeft verdiend in de ondersteuning van diverse bladen
in de regio.
Op het moment dat de redactie het blad in elkaar aan het
zetten is, is het nog winter in ons land. Maar nog even en het
is lente. Dan is ook het nieuwe seizoen voor de Duinhuisjes
aangebroken. Daar hoort het gevoel bij wat de dichter
Herman Gorter in onderstaande gedicht beschrijft:
Een nieuwe lente en een nieuw geluid
Ik wil dat dit lied klinkt als het gefluit
Dat ik vaak hoorde voor een zomernacht,
In een oud stadje, langs de watergracht.
In dit nummer staat de hele lijst met evenementen die er in
de Duinhuisjes zullen worden gehouden vanaf de opening op
Stille Zaterdag 15 april tot zondag 1 oktober. Maar eerst is
er Algemene Ledenvergadering op donderdag 30 maart. De
agenda hebben we voor u vast in dit blad gezet. Het bestuur
nodigt alle leden uit om daarbij aanwezig te zijn.
Voor u verder gaat lezen in het blad wil ik de oude redactie
danken voor de goede overdracht. Mochten jullie toch zin
hebben om artikelen voor Struinen te schrijven, dan zijn jullie
van harte welkom. Dat zelfde geldt ook voor de overige lezers.
Frits van Driel
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Nieuws van het bestuur

Afscheid
Na 8 jaar voorzitterschap zit mijn termijn er op. Dit betekent
ook dat dit mijn laatste bijdrage is aan Struinen als voorzitter.
We kunnen ook nu weer terugkijken op een geslaagd seizoen,
met meer bezoekers dan de vorige jaren. Over 4 jaar gezien:
2013: 4.835 bezoekers, 2014: 5.855 bezoekers, 2015: 5.784
bezoekers, 2016: 5.942 bezoekers. De levende geschiedenis
heeft elk jaar ca. 600 bezoekers; de streekwarenmarkt is ook
een trekker, maar had dit jaar beduidend minder bezoekers; er
waren 31 groepen, met 736 bezoekers en ook de scholen met
600 bezoekers leveren daaraan een belangrijke bijdrage.
Inmiddels is het Dunhus, met terras, een vaste waarde op het
terrein. De winterperiode wordt benut om de diverse ruimten
in te richten, zoals het archief en het depot, zowel beneden
als boven. Hiervoor zijn stellingen aangeschaft, zodat alles
op een overzichtelijke wijze kan worden opgeslagen. Om die
overzichtelijkheid te behouden, zullen deze ruimtes niet meer
voor een ieder toegankelijk zijn.

Hans van Lith
spreekt voor de
laatste keer als
voorzitter met
nieuwjaar.

Een belangrijk onderwerp in 2016 was de discussie over de
inrichting van de huisjes. Tijdens de ledenvergadering is daar
door het bureau Tekst en Uitleg, dat ons daarbij adviseert en
begeleidt, een presentatie gegeven. Ook is daarbij gesteld dat
wij voor de advisering en begeleiding subsidies gaan aanvragen. Op dit moment, en veel hoger zal het niet worden, is er
ca. 43.000 euro toegezegd. Een heel mooi bedrag, maar niet
voldoende om het hele plan uit te voeren. Als bestuur zullen
wij met ideeën komen (en met betrokkenen bespreken) waaraan we dit bedrag gaan besteden. De enquête die recent is
gehouden, zal mede onderdeel zijn van de verdere uitwerking.
De resultaten van de enquête zullen door het bestuur met de
betrokken commissies worden besproken.
Vrijwilligers komen en gaan. De ledenadministratie die altijd
werd gedaan door Amy Ouwerling, waarvoor onze dank, is
nu in handen bij de penningmeester Leo Winkelhorst,
daarbij ondersteund door zijn vrouw Joke.
De gehele redactie van Struinen is gestopt. Ik wil hen
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Voorzitter Hans
van Lith steekt ook
graag de handen uit
de mouwen.

bedanken voor de geweldige inzet om 4/3 keer per jaar zo’n
kwaliteitsblad als Struinen uit te geven. Grote waardering en
hulde daarvoor. Gerda, Meta en Wil, bedankt daarvoor.
De opvolging is voorzien in Frits van Driel als eindredacteur.
Hij heeft de nodige ervaring met het uitgeven van een
verenigingsblad. Ondersteuning is geregeld.
Wij zijn altijd blij met onze adverteerders in Struinen. De
Rabobank die al jaren met een advertentie op de achterzijde
staat, heeft aangegeven hiermee te stoppen. In Historyland in
Hellevoetsluis (van Arie van den Ban) hebben we een passend opvolger daarvoor.
De functie van coördinator museum vergt veel energie en
geeft de nodige spanning. Door een aanpassing in de organisatie hoopt het bestuur die spanning weg te nemen. Bij de
ledenvergadering zullen wij dat verder toelichten.
Voor mij als voorzitter zit mijn termijn van 8 jaar er dus
bijna op. Gelukkig is in Marijke Holtrop een goede opvolger
gevonden. Marijke is directeur van het historisch museum
in Brielle en heeft dus de nodige kennis van zaken. Op de
Algemene Ledenvergadering op donderdag 30 maart a.s. in
de Welkomkerk in Rockanje zal zij door het bestuur worden
voorgedragen. De agenda kunt u vinden in Struinen en op
onze website, waar ook de bijbehorende stukken zijn te lezen.
De Historische Vereniging Westelijk Voorne is nog altijd een
gezonde vereniging met enthousiaste en betrokken vrijwilligers en met genoeg uitdagingen en ideeën.
Op 15 april gaat het museumseizoen weer van start. De voorbereidingen zijn al weer in volle gang. Ik hoop u ook dit jaar
daar te mogen ontmoeten, maar dan niet meer als voorzitter,
maar ‘gewoon’ als één van de vele leden van de vereniging.
Hans van Lith

		
Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Donderdag 30 maart
Welkomkerk in Rockanje
Aanvang 19.30 uur
Agenda
1. Opening
2. Mededelingen
3.	Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 4 april 2016
(notulen zijn geplaatst op de web-site onder Anbi status)
4. Verslag uit het bestuur en de commissies
5.	Jaarrekening, balans en begroting
(stukken zijn geplaatst op de website onder Anbi status)
6. Rapport kascontrolecommissie 2016
6a. Benoeming leden kascontrole commissie 2017
7.	Overzicht toezegging subsidies herinrichting en aangepast plan voor het museum
8.	Bestuurswijziging/verkiezingen:
	H. van Lith, aftredend en niet herkiesbaar,
het bestuur stelt voor mevr. M. Holtrop
	(eventuele kandidaten kunnen zich aanmelden tot 1 uur
voor aanvang van de vergadering)
9. Wijziging organigram
10. Rondvraag
11. Sluiting
Pauze
Na de pauze verzorgt mevrouw K. Korevaart een lezing met
als titel ‘Van Aalbessenstraat tot Zuurlandseweg’.
Meer dan tien jaar geleden begon de werkgroep Lanen en
Wegen (onder de paraplu van de HVWV) aan een boek over
de straatnamen in Oostvoorne, Rockanje en Tinte, over de
geschiedenis, over de betekenis en oorsprong van die namen.
De leden van de werkgroep kregen van iedereen hulp en suggesties, maar het boek is na al die jaren helaas nog steeds niet
klaar. Toch zit er nu schot in de zaak: Korrie Korevaart maakt
het in de komende maanden af en vertelt de algemene ledenvergadering over de stand van zaken. Wellicht zijn er nog
mensen in de zaal die een paar raadsels kunnen oplossen...

Henk van der Houwen

7

8

Elektronisch betalen in de Duinhuisjes
Regelmatig melden vrijwilligers, die de kassa van ons
museum beheren, dat bezoekers van de Duinhuisjes met de
pin de entree willen betalen. Zij verwijzen deze bezoekers
door naar de pinautomaat in het dorp of het nabij gelegen
restaurant, om vervolgens contant te kunnen betalen.

In de Duinhuisjes
kan nu ook via een
mobiel pinapparaat
worden betaald.

Ook onze vereniging ontkomt in deze moderne tijd niet aan
deze betaalmogelijkheid onze klanten te bieden. Vandaar dat
met de start van het nieuwe museumseizoen de Duinhuisjes
over een mobiel pinapparaat zal beschikken. Waardoor we
onze bezoekers zonder contant geld op zak niet meer hoeven
teleur te stellen.
Om helemaal bij de tijd te zijn kunnen onze klanten niet
alleen gewoon pinnen maar ook contactloos betalen.
Leo van Winkelhorst
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Evenementenkalender 2017

April
Zaterdag 15 april
Maandag 17 april

Opening
2e Paasdag

Mei
Zondag 7 mei
Donderdag 25 mei

Levende Geschiedenis
Opoe Jaantje (Hemelvaart)

Opoe Jaantje gaat
weer regelmatig
voorlezen.

Juni
Zondag 4 juni
Levende Geschiedenis
Maandag 5 juni
Pinksteren (workshop schilderen)
Zondag 11 juni
Opoe Jaantje
Woensdag 21 juni
1e woensdag opening t/m 6 sept.
Zondag 25 juni 	Minimarkt Brocante en
verzamelingen (vanaf 11.00 uur)
Juli
Zondag 2 juli
Levende Geschiedenis
Zaterdag 8 juli
Creamarkt (vanaf 11.00 uur)
Woensdag 19 juli
Kindermiddag
Zaterdag 22 juli
Opoe Jaantje en opa Bram
Zondag 23 juli
Kledingshow
Zaterdag 29 juli	Boerenboeldag (vanaf 13.00 uur,
veiling om 14.00 uur)
Augustus
Donderdag 3 augustus Kindermiddag
Zondag 6 augustus
Levende Geschiedenis
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Voor kinderen is er
regelmatig wat te
doen in de Duinhuisjes.

Woensdag 9 augustus
Zondag 13 augustus

Bezoekers
kunnen hun hart
ophalen in
de Duinhuisjes.

Woensdag 16 augustus
Zaterdag 19 augustus

Opoe Jaantje
Muziekvoorstelling
Accordeonclub Risoluto
Kindermiddag
Streekmarkt (vanaf 11.00 uur)

September
Zondag 3 september
Zaterdag 9 september

Levende Geschiedenis
Open Monumentendag

Oktober
Zondag 1 oktober

Laatste openingsdag

Openingstijden
Openluchtmuseum De Duinhuisjes is vanaf 15 april tot en
met 1 oktober 2017 geopend voor het publiek. De openingstijden zijn iedere zaterdag en zondag van 13.30 uur tot 16.30
uur. Vanaf 21 juni tot en met 6 september ook op de woensdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur.
Toegangsprijzen: volwassenen € 3,00; kinderen van 4 t/m 12
jaar € 1,50; voor de kindermiddagen € 2,00 per kind. Voor
leden van de Historische Vereniging is de toegang gratis.

Edith Schouten
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Nieuwjaarsreceptie
Dit jaar is de nieuwjaarsreceptie voor de vrijwilligers op
8 januari 2017 gehouden en weer in het verenigingsgebouw
aan de Strypsedijk in Tinte. Vroeger werd het eigenlijk afwisselend tussen Rockanje en Oostvoorne gehouden. De locatie
in Tinte is voor een groot gedeelte van de vrijwilligers goed
bereikbaar. Nog een voordeel, als jezelf versnaperingen en
dergelijke wil verzorgen, is dat geen probleem.
De opkomst was zoals verwacht weer goed. Enkele tradities
werden in ere gehouden, zoals bijvoorbeeld de soep die op
een voortreffelijke wijze weer werd verzorgd door Bram van
de Waal.

Er was eerst ruimte
om gezellig met
elkaar wat
bij te praten.

Bij het begin van de receptie was al een groot gedeelte van de
vrijwilligers en het bestuur aanwezig en van lieverlee kwamen
de anderen binnen. Er was gezorgd voor versnaperingen, een
hapje en een drankje.
Nadat iedereen elkaar de beste wensen toegewenst had en
bijgepraat was, hield voorzitter Hans van Lith een praatje.
Er werd stil gestaan bij de gebeurtenissen van afgelopen jaar.
Een kort resumé werd gegeven over de diverse bestuurlijke
zaken, opvolging van bestuursleden en speciale aandacht werd
besteed aan de inzet van de vrijwilligers.
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Samen in de rij met
de eigen kom voor
de soep.

Na het praatje en het drankje om te toasten kon een ieder
met de ‘meegebrachte’ kom en lepel bij Marijke Holtrop
en Hans van Lith langs voor de voortreffelijke soep en het
stokbrood.
Het bleek weer dat met de hulp en inzet van de verschillende
vrijwilligers en in samenwerking met het bestuur een nieuwjaarsreceptie tot een succes gemaakt kan worden.
Henk van der Houwen
De soep smaakte
weer voortreffelijk.
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Een nieuw archief zonder
Nelly de Man - Schipper
Henk van der Houwen
De laatste verhuizing en afscheid
In de vorige Struinen is de verhuizing van het archief al
aangekondigd. In december 2016 was het zover en is de verhuizing gedaan van het huisje Duinzoom naar het Dunhus.
In januari 2017 werd ook afscheid genomen van één der
eerste leden van de archiefcommissie. Nelly de Man-Schipper
had beloofd om aan te blijven tot en met de verhuizing.
Hoe het begon in De Merel
Een korte geschiedenis over het archief. Het bewaren is thuis
begonnen door Clara van Zoelen en Jannie de Baan, populair
gezegd een soort ‘schoenendoos archief ’.
Hoe Nelly bij het archief gekomen is, ging als volgt. In 1994
stond er een advertentie in een krant met de vraag “Wie heeft
er oorlogsspullen?” Leden van de Historische Vereniging
Westelijk Voorne waren bezig met gegevens bijeen te zoeken,
die gebruikt konden worden t.b.v. de uitgave ‘Oorlogsongerief
en Bevrijding in Westelijk Voorne’. Nelly reageerde op die
advertentie en leende spullen uit. In 1995 bracht Clara van
Zoelen de geleende spullen bij haar terug. Zoals Clara was,
kwam de vraag: “Heb je geen zin om bij het archief te
komen?” Dat was toen men nog in de Merel zat.
De personen die Nelly daar ontmoette waren:
• Arie Moree en echtgenote
• Clara van Zoelen
• Jannie de Baan-Wageveld
• Coby Veth
• Tine de Keus
• Fie v.d. Pol
Een herinnering van de eerste periode is: “Het was er koud
in de winter en men zat in een soort kast.”
Van de Merel via de Swinshoek naar Duinzoom
In 1998 verhuisde het archief naar de Swinshoek. Eerst
op de begane grond, daarna op de eerste verdieping. In de
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De Swinshoek
vormde het tweede
onderkomen.

Swinshoek had men de ruimte en kon men van alles bewaren.
Rond 2010 was er weer een verhuizing en wel naar het huisje
Duinzoom op het museumterrein, probleem te weinig ruimte,
dus ruimen. In huisje Duinzoom werd een kastenwand ter
beschikking gesteld en op het zoldertje waren ook enkele
stellingen beschikbaar. In het kort gezegd: het begon dus in
de Merel in een kast, men ging vanuit die kast naar de Swinshoek, daarna huisje Duinzoom met gelukkig ook een ruimte
met een tafel om aan te werken
Gedurende de periode in de Merel, Swinshoek en huisje
Duinzoom hebben meerdere personen zich ingezet voor het
archief, zoals:
• Hans van Santen
• Maartje Beijer
• Ben Langendoen
• Lenie Boender
• Cobie Langendoen
• Pia van Klink
In 2012 stopte Ben Langendoen als coördinator voor het
archief. Met weer een verhuizing in het vooruitzicht stelde de
archiefcommissie zich als taak, inventariseren hetgeen er is,
maar ook het ordenen naar onderwerp.
De vragen die de commissie zich toen stelde waren:
• wat willen we
• voor wie beschikbaar
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• wat is belangrijk om te bewaren
• verder er is een limiet, we kunnen niet alles bewaren.
De opzet was de gebruikte indeling aan te houden, drie
hoofdgroepen:
• historisch archief, onderverdeeld in vier subgroepen, knipselarchief, boeken en naslagwerken/publicaties, foto’s/ansichtkaarten en geluid- en beeldmateriaal
• verenigingsarchief
• naslagmateriaal (de dozen op zolder huisje Duinzoom).
Er is veel tijd in die inventarisatie gestoken door de leden
van de commissie. Speciaal was de kennis die Nelly had van
belang om de ontbrekende gegevens van bijvoorbeeld het
fotoarchief voor zover mogelijk te completeren. Ook is er
veel werk verricht aan de fotocollectie van Bravenboer. Dit
is een collectie, over de periode Tweede Wereldoorlog, met
foto’s van personen uit Rockanje. Er was veel ontbrekende
informatie over gegevens van de personen die gefotografeerd
waren. Hierbij mag ook de inzet van Cees Plooster en Toon
Fokkema niet onvermeld blijven.
Het verenigingsarchief is een apart verhaal. In het begin bijgehouden door Clara en Jannie. Later heeft Hans van Santen
dit overgenomen. Momenteel is hij nog bezig met actualiseren en opschonen. Een andere taak die Hans na aan het hart
ligt, zijn de vragen die aan het archief gesteld worden voor
informatie over bepaalde onderwerpen, dit uit te zoeken en te
beantwoorden.
Het eindigt in het Dunhus
In december 2016 was de laatste verhuizing, nu naar het
Dunhus. Aan de ontvangstruimte in het Dunhus is een
aparte ruimte, het nieuwe archief, met legplanken aan de
wanden. Met een deur is het nieuwe archief af te sluiten van
de ontvangstruimte. De inrichting, bevestiging legplanken,
van het nieuwe archief is gedaan door Simon Vermeulen
en Dirk Klok. De ruimte is verwarmd en met een mobiele
luchtontvochtiger kan de luchtvochtigheid in de hand
gehouden worden. Alles wat in huisje Duinzoom beneden
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Op oude foto’s van
Oostvoorne komt
meermalen het
trammetje voor.

in de kastenwand stond, alsmede de spullen en het verenigingsarchief op het zoldertje, staan nu in het nieuwe archief
in het Dunhus. En er is nog ruimte over.
Het is dus eigenlijk weer een grote kast, maar nu niet koud.
Met de laatste verhuizing is een periode afgesloten door
Nelly de Man-Schipper om actief bezig te zijn met het
archief. Het archief heeft veel te danken aan haar inzet maar
ook de kennis die Nelly meebracht. Een periode van ruim
21 jaar is dus nu afgesloten.
Mogelijk zijn er namen niet genoemd, echter er is geprobeerd
in het kort een duidelijk beeld over ontwikkeling, verhuizingen en de inzet door vrijwilligers te geven. Indien personen
niet genoemd zijn is dit niet de opzet geweest.
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De watersnoodramp van 1953
Frits van Driel
Een jaar geleden heeft Wil Stolk-van Gijzen een beeldend
verhaal geschreven over de watersnoodrampen van 1916
en 1953 (Struinen maart 2016). Tot slot van het artikel een
aantal vragen voor de lezers over hun ervaringen tijdens de
watersnoodramp van 1953. Een van de lezers die hierop heeft
gereageerd is Hans Nieuwenhuijsen.
In de toelichting bij zijn verhaal schrijft hij:
“Ik ben pas in 1972 op Voorne komen wonen, maar in de
ochtend van 1 februari 1953 ben ik vanuit Amsterdam hier
direct naar toegetrokken om hulp te verlenen”.
We willen voor zijn verhaal graag een plek in ons blad
inruimen.
Heeft u zelf nog herinneringen aan de watersnoodramp van
1953, of wilt u een andere herinnering met ons delen, dan
ruimen we daar graag een plek voor in.

De Ramp van
1953 heeft veel
verwoest.
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Mijn herinneringen aan de
Watersnoodramp van 1953
Hans Nieuwenhuijsen
De nacht van De Ramp
In de vooravond van de rampnacht van 31 januari 1953 was
er een partij van mijn Delftse jaarclub in Amsterdam. Het
was in mijn eerste studiejaar. Als partner voor die avond had
ik mijn oude schoolvriendin Liesbeth uitgenodigd.

Toen na het begin van de nacht aan het feest een eind kwam,
werd duidelijk dat er inmiddels een forse storm was opgestoken. De temperatuur was rond het vriespunt.
De afstand van de feestlocatie op de Stadionkade naar het
huis van mijn vriendin aan de Prinsengracht was een flinke
tippel van een paar kilometer. Mijn voorstel voor een taxi
werd door haar rigoureus afgewezen. Het zou overigens een
vraag zijn geweest of die op dat moment überhaupt te vinden
was. Op straat was geen mens en geen hond te bekennen. Zo
dicht mogelijk langs de gevels lopend, baanden wij ons arm
in arm een weg onder een stortvloed van kletterende regen,
rondvliegende losgerukte takken en weggewaaide dakpannen.

Dijken waren niet
bestand tegen de
kracht van het hoge
water.

De volgende ochtend werd ik gewekt door een telefoontje
van Liesbeth. Zij vertelde mij hoe zij over de radio had
gehoord van de doorgebroken dijken en rampzalige overstromingen, en dat er overal studenten werden ingeschakeld als
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hulptroepen. Voor mij een aansporing om zelf ook direct op
weg naar Delft te gaan.
Voorne
Vlak bij de sociëteit stonden vrachtauto’s klaar met stapels
lege zandzakken, om die te gaan vullen bij de duinen van
Rockanje. Tot diep in de nacht reden wij heen en weer om
de gevulde zakken te storten aan de westelijke dijk langs het
Kanaal door Voorne, die op het punt stond te bezwijken. Aan
de waterkant van deze dijk was het kanaal met de rest van
Voorne al overstroomd door de doorbraak van een dijk bij
Zwartewaal.

Zandzakken
moesten het
stijgende water
tegenhouden.

Het tramstation
van Hellevoetsluis.

Bij elke nieuwe rij zakken die wij stortten was de vorige al
weer licht overstroomd. Halverwege de nacht zagen wij
echter dat wij aan de winnende hand waren. De nieuw
gestorte zakken bleven steeds langer droog. Achteraf bizar te
bedenken dat ik toen bezig was mijn toekomstige woonstee
te verdedigen.
Na de zoveelste rij zakken gelost te hebben, ben ik in de lege
truck onderweg in slaap gevallen. Ik werd pas wakker toen
de auto stilstond. Het was al weer licht. Tot mijn verbazing
constateerde ik dat ik mij niet bevond bij de duinen van
Rockanje, maar weer terug was in Delft. De diensttijd van de
chauffeur zat er kennelijk op.
Hellevoetsluis/Stellendam
Per ommegaande bracht een andere vrachtwagen mij toen
naar Hellevoetsluis. Daar trof ik een post van studenten die,
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De sluis in de Vesting van
Hellevoetsluis kon
het water niet
tegenhouden.

naast de militairen, met draagbare zenderontvangers al de
eerste dag een communicatienetwerk in het rampgebied
hadden opgebouwd. Aan de overkant van het Haringvliet
waren nog hulpkrachten nodig.
Op de kade bij Hellevoetsluis lag een stapel opgeblazen
rubberboten. Daarvan heb ik, met een mij toen onbekende
Delftenaar, er één achter de veerpont gebonden. Al peddelend door Stellendam, dat ruim een meter onderwater stond,
konden wij nog een achtergebleven miauwende kat uit de
bovenverdieping van zijn huis verlossen. Alle inwoners waren
toen al in veiligheid gebracht.
De nacht hebben wij daar doorgebracht in een van de hoger
gelegen dijkhuisjes, tjokvol met geëvacueerden uit onder
gelopen woningen in de omgeving.
Het was bij elkaar een zeer gemêleerd gezelschap met de
orthodoxe protestantschristelijke gemeenschap in die streek,
mijn nieuwe Delftse vriend Egidius die katholiek bleek te
zijn en mijzelf als randgelovige. Nog steeds is mij de harmonieuze sfeer van die avond bijgebleven. Onvermijdelijk
kwam daar ter discussie hoe deze ontstellende ramp kon
worden geplaatst binnen de Wil van de Heer. Het bindend
onderlinge gevoel van saamhorigheid bij de gesprekken was
indrukwekkend.
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Oude Tonge
was het grootste
slachtoffer van de
Ramp.

Oude Tonge
De volgende dag vernamen Egidius en ik dat er assistentie
gevraagd werd in het 30 kilometer verder gelegen overstroomde Oude Tonge. Een klein, wat hoger gelegen, deel
van het dorp lag als een eiland in een zee zonder einde.
Een kleine helikopter stond klaar om ons daar naar toe te
brengen. Met onze buik naar beneden werden wij vastgesjord
op brancards, die aan de buitenkant waren bevestigd aan het
landingsgestel. Mijn eerste luchtdoop.
De enige tekens van leven die ik van boven in de alles overdekkende zee zag, waren wat eenzame koeien en paarden op
enkele wat hogere plekken onder het water.

Ook in Oude Tonge was een groot deel van de inwoners
verdronken. Een aantal daarvan was nog niet teruggevonden.
Ons werd verzocht met een roeibootje te dreggen naar een
verdronken meisje dat mogelijk nog in buurt kon liggen.
Het enige wat wij boven water haalden was een spaarpot met
wat zilveren guldens.
De tragische aanblik van een verdronken kind is mij gelukkig
bespaard gebleven.
In de loop van de middag zijn wij met een Duck van het
leger (een soort open amfibische bus voor troepentransport)
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over de overstroomde wegen weer teruggebracht naar
Stellendam, en vandaar met de veerpont naar Hellevoetsluis.
Vroeg in de avond waren wij weer terug in Delft.
Naschrift
Het aantal dodelijke slachtoffers van de ramp bedroeg 1836,
waarvan procentueel de meesten in Oude Tonge: 305.
100.000 mensen verloren hun huis en bezittingen.

Door mijn werk kwam ik in 1972 voor het eerst weer op
Voorne. In de duinen trof ik toen een bordje met ongeveer
de tekst: ‘Deze kuil is 1 februari 1953 gegraven door Delftse
studenten voor winning van zand ter versterking van de dijken
van Voorne”. Bij de recente reconstructie van de duinen zal dit
wel verdwenen zijn.
Toen Liesbeth in Leiden ging studeren is ons contact een tijd
onderbroken. Sinds enige jaren telefoneren wij rond 1 februari
geregeld met elkaar om onze herinneringen levend te houden.
Egidius Petit kwam ik weer tegen bij de Koninklijke Marine,
toen ik hem trof bij dezelfde lichting waarvoor ook ik als
reservist was opgeroepen na mijn studie.
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Zomaar een schoolklas
van de Mildenburgschool
Cor van Bodegom

De eerste klas
van 1959.

Voor ons volgende artikel gaan we weer terug naar een ander
verhaal uit Struinen. Dit keer van november 2016.
In deze Struinen stond een interview met Nel Blok (pagina
25 e.v.) In het verhaal staat hoe juffrouw Blok terecht kwam
op de Mildenburgschool in Oostvoorne. Daarbij stond ook
een foto van de 1e klas uit 1959. Laat een van de redactie
leden nu bij juffrouw Blok in de klas hebben gezeten. Helaas
was er geen lijst bekend van de leerlingen die in de bewuste
klas zaten. We moeten het dus doen met zijn eigen herinneringen en namen die via via bekend werden. Dus hopelijk
kunnen onze lezers helpen om de nog ontbrekende namen te
vinden en eventuele correcties aan te brengen.
Op de voorste rij : Piet Roskam, Tonnie v.d. Blink, Wim
Maitland, Krijn Torreman, ??, Jan Boutkam, ??, Peter v.d.
Blink, ??, Aart ?
Middelste rij : Cor van Bodegom (Moerman), ??, ??, Peter
v.d. Berg, Cok Blok, ??, ??, Janneke Schrok, Pia Boutkam
Achterste rij : ??, ??, Amy Assenberg, ??, Maartje Vermeulen,
Anneke v.d. Berg, ??, Gientje Nout, ??

24

Vragen
De redactie heeft voor u een aantal vragen.
• Wie weet welke personen op deze foto staan?
• Wat herinnert u zich nog van dit schooljaar met
juffrouw Blok?
• Heeft u nog andere herinneringen aan de schooltijd op de
Mildenburgschool met juffouw Blok?
• Heeft u nog andere foto’s uit die tijd die in Struinen mogen
staan?

Het antwoord op deze vragen kunt u mailen of opsturen naar
de redactie. Foto’s altijd apart meesturen.

Een rectificatie
Dineke van Hennik
Ik vraag aandacht voor het volgende.
In Struinen jaargang 30 - nummer 2 - juli 2016, pagina 12
staat een lijst van schenkingen aan onze vereniging. In de
lijst staat een bokkenkar met ‘Picasso’ bok-, die geschonken is
door Museum Paul uit Oudenhoorn.
Dat is niet correct.
De bokkenkar komt wel uit het museum Paul uit Oudenhoorn, maar was daar door familie De Snaijer in bruikleen
gegeven. Nadat museum Paul is gesloten zijn de spullen terug
gegaan naar de eigenaren, zo ook de bokkenkar van familie
De Snaijer.
Mevrouw A. de Snaijer-van Marion heeft hem na het sluiten
van museum Paul aan de Duinhuisjes geschonken.
Zij is dus de gulle gever. De Duinhuisjes zijn haar dankbaar
voor deze gift.
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Het raadsel van de bel van de Tartaren
Frits van Driel
In de afgelopen twee jaargangen zijn er diverse artikelen
geplaatst over de Russen die in de Tweede Wereldoorlog
samen met de Duitsers op dit eiland waren. Sinds de zomer
weet iedereen dankzij Marien ‘t Mannetje dat we moeten
spreken van Tartaren. (Struinen juli 2016 pagina 9 e.v.).
Tot slot van zijn bijdrage had Marien nog een leuk nieuwtje
voor de lezers.
“Wat nog wel even leuk is om te melden is dat de Stichting
Biberbunker Oostvoorne in het bezit is van een (lege)
granaathuls, die waarschijnlijk door de in de buurt van
Hellevoetsluis gelegerde Tataren is gebruikt als bel. Er staat
een tekst op geschilderd waarvan we nog niet de juiste
vertaling weten, al is inmiddels wel duidelijk dat hij als
bel werd gebruikt in het geval van een mogelijk gasalarm.
Een gasaanval werd door de Duitsers als een reële dreiging
beschouwd. Het was ook daarom dat het merendeel van de
bomvrije bunkers was uitgerust met een gassluis (zo ook de
Biberbunker).”
De Stichting Biberbunker Oostvoorne was in juli benieuwd
naar de betekenis van de tekst op de ‘bel’.
Eind oktober kreeg Wim Langendoen van de Biberbunker
een telefoontje van een mevrouw. Deze mevrouw heeft een
Russische vriendin. Dankzij deze mevrouw weten we wat er
op de ‘bel’ staat:
‘Alleen gebruiken tijdens gasalarm’.
De granaathuls
die aan Stichting
Biberbunker
Oostvoorne is
geschonken.

26 PR Commissie en Evenementen Commissie

Dineke van Hennik
We gaan er net als voorgaande jaren weer volop tegenaan om
seizoen 2017 tot een succes te maken.
Als deze Struinen verschijnt, zijn de evenementenkalenders
en de nieuwe folders voor 2017 weer gedrukt.
Deze worden rondgebracht naar alle campings, hotels en
dergelijke op Voorne-Putten, Goeree-Overflakkee en
Rozenburg om een zo breed mogelijk publiek te bereiken.
Ook zijn alle evenementen na te lezen op onze website:
www.westelijk-voorne.nl. U kunt ons ook volgen op facebook.
Verder zijn de evenementen te lezen in de Evenementengids
Westvoorne, op de websites van www.opvoorneputten.nl,
www.brielschecourant.nl, www.grootnissewaard en
www.weekbladwestvoorne.nl.
Scholen
Ook dit jaar is aan de scholen op Voorne-Putten, Rozenburg,
Goeree-Overflakkee een mailing verzonden om de Duinhuisjes onder de aandacht te brengen bij de leerkrachten.
We hopen weer dat er diverse schoolgroepen dit seizoen een
bezoek zullen brengen aan ons museum.

De Doetas met
vragenlijst voor
de kinderen.

De BSO’s
De BSO’s Buitenschoolse opvang) worden ook benaderd
door middel van brieven die we persoonlijk gaan brengen,
zodat ze deze ook kunnen ophangen.
Dan kunnen ouders en grootouders ook lezen wanneer er
kindermiddagen zijn bij de Duinhuisjes.
Doetas
We hebben iets nieuws voor de kinderen bedacht, er is een
Doetas samengesteld. In de Doetas zitten 10 voorwerpen en
een vragenlijst.
De kinderen moeten aangeven op de vragenlijst waar ze deze
artikelen hebben gezien of wat er mee gedaan werd.
Als de kinderen de opdrachten volbracht hebben krijgen ze
een oorkonde.
Voor de Doetas wordt een borg gevraagd van € 10,-. Bij
inleveren van de tas krijgen ze de € 10,- weer terug.
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Promotie
Dit jaar gaan we ook weer op pad met de promotiekraam.
Wij zullen aanwezig zijn tijdens:
• Kom in de Kas op zaterdag 1 april 2017
bij Young Grow, Ruigendijk 5c in Tinte

• Oogstdag in Tinte zaterdag 26 augustus 2017
Naast het gebruikelijke promotiemateriaal nemen we
ook naar Tinte de oud-Hollandse spelletjes mee voor
de kinderen.
Als klap op de vuurpijl is Opoe Jaantje die dag ook
aanwezig in Tinte. Opoe Jaantje gaat twee keer voorlezen
tijdens de oogstdag, te weten:
- ’s morgens van 11.00 tot 12.00 uur
- ’s middags van 14.00 tot 15.00 uur
Ook hopen we te staan bij:
• Bos en Burchtfair, Oostvoorne 27 mei 2017
• Ringsteken, Rockanje 25 juni 2017
• Fokveedag, Hellevoetsluis 12 augustus 2017

De Hellevoetse
Fokveedag trekt elk
jaar weer
veel bekijks.

De markten op ons terrein
• Minimarkt op zondag 25 juni,
• Creamarkt op zaterdag 8 juli,
• Streekwarenmarkt op zaterdag 19 augustus

Voor het eerst dit jaar is de toegang GRATIS voor iedereen.
Zegt het voort!!!!
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Leuke dingen
Om het gemiste entreegeld te compenseren gaan we wel een
aantal leuke dingen verloten. Niet met lootjes maar met een
intekenlijst.
Na betaling van één euro kan iedere bezoeker zijn naam,
adres en telefoonnummer op de intekenlijst zetten. De
intekenlijst ligt in ‘t Dunhus.
Tegen het eind van het evenement wordt door een onafhankelijke bezoeker een lootje getrokken.
Als de winnaar op dat moment niet aanwezig is, wordt die
door ons gebeld.
De prijzen
Voor de Minimarkt zijn de prijzen op dit moment nog niet
bekend.
Voor de Creamarkt is dat een Tapestry tas, gehaakt door een
van de vrijwilligsters.
Voor de Streekmarkt is dat een levensmiddelenmand.
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Museumcommissie

Edith Schouten
Het depot in ’t Dunhus gaat nu een beetje vorm krijgen. De
stellingen staan en er zijn al veel spullen van de zolders van de
duinhuisjes gehaald. Deze moeten een goede plek krijgen in
het depot. Alles wordt zoveel mogelijk in dozen opgeslagen
met daarop duidelijk vermeld wat er in zit. Zoals u begrijpt is
dit een hele klus!
Er gaat ook een ombouw komen rond de trap beneden en
een nieuwe deur naar boven. Dit om een zo goed mogelijk
klimaat te creëren voor de opgeslagen spullen.
Ook is de tentoonstellingscommissie aan de gang om het een
en ander in de huisjes aan te passen. Het thema ‘Van opstaan
tot uitgaan’ blijft gehandhaafd met een extra dimensie in de
tentoonstellingsruimte van huisje Duinzoom over de rouw.
De gidsen krijgen deze maand een opfriscursus Rondleiden
en EHBO, zodat ze het nieuwe seizoen weer ‘opgefrist’
kunnen beginnen.
De organisatiestructuur wordt iets gewijzigd, zodat er met
meerdere coördinatoren gewerkt gaat worden. Onderling
overleg is daarbij uiteraard van groot belang.
Na de ledenvergadering stop ik als museumcoördinator
(Commissie Presentatie en Educatie) en ga weer terug naar
mijn oude stekkie de PR (Commissie Communicatie).
We hopen ook dit jaar weer op een groot aantal bezoekers en
aan de inzet van de vele vrijwilligers zal het niet liggen!
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Nieuwe redactie stelt zich voor
Cor van Bodegom
Sinds enige tijd help ik een beetje bij het samenstellen van
Struinen. De naam Cor van Bodegom zal waarschijnlijk bij
weinig Oostvoornaars een belletje doen rinkelen. Dat zal
denk ik wat anders zijn als ik vertel dat ik een kleinzoon
ben van Janus Moerman, die aan de Noordweg de kampeerboerderij runde en waar ik ben geboren en opgegroeid.
Ik heb op de Mildenburgschool gezeten waarover in deze
uitgave vermoedelijk meer en ben daarna verhuisd naar
Spijkenisse. Later ben ik weer teruggekeerd naar Oostvoorne
en heb ik veel voor OVV gedaan, waaronder jarenlang de
redactie van het clubblad.
Tot zover de introductie en hopelijk kan ik ook nog wat
betekenen voor uw geliefde en veelgelezen blad.
Frits van Driel
Anders dan mijn mede redactielid ben ik geen inwoner van
Westvoorne. Mijn wieg heeft gestaan in Utrecht. Na mijn
tweede jaar is ons gezin verhuisd naar Goeree-Overflakkee.
Weer zeven jaar later verhuisden we naar Brielle. Daar woon
ik alweer 51 jaar. Hoewel dus geen inwoner van Westvoorne,
heb ik in de afgelopen halve eeuw al aardig wat van
Westvoorne leren kennen. Maar er valt altijd nog meer te
ontdekken.
Een van mijn hobby’s is schrijven. Op dit moment schrijf ik
als redacteur behalve voor dit blad ook voor Bonus, het blad
van Welzijn Ouderen in Brielle, en de Nieuwsbrief voor
Vrijwilligers van de Plantage.
Daarnaast ben ik vrijwilliger bij zowel Welzijn Ouderen
als CAC ’t Akcent/De Plantage waar ik met plezier diverse
werkzaamheden verricht.
Ik hoop een mooi en leesbaar blad voor u te maken. En uw
steun daarbij in wat voor vorm dan ook is altijd welkom.
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Colofon

Struinen van polder tot strang
Verenigingsblad van de
Historische Vereniging Westelijk Voorne

31e jaargang nummer 1, maart 2017
Adreswijzigingen, aanmelden voor of
beëindiging van lidmaatschap
Leo Winkelhorst
Zandweg 2/A, 3233 ET Oostvoorne
Telefoon: 0181-483809
E-mail: penningmeesterhvwv@hotmail.com
Voor vragen over de bezorging kunt u terecht bij
Nel Blok
Schelpenweg 4, 3233 EP Oostvoorne
Telefoon: 0181-483828
Contributie
€ 15,00 minimaal per jaar
Rabobank
NL94 RABO 03502.60.222
Redactie
Redactieadres: Anna Hoevestraat 392, 3232 VL Brielle
Telefoon: 06-18400058
Frits van Driel (eindredactie)
hfvandriel@kpnmail.nl
Cor van Bodegom
cor.j.a.vanbodegom@gmail.com
Heeft u een leuk idee of een interessant onderwerp voor een
artikel, neem dan contact op met de redactie voor overleg.
De redactie behoudt zich het recht voor artikelen in te korten
of te wijzigen.
Kopij voor het volgende nummer, dat in juli verschijnt,
inleveren voor 1 juni. Foto’s en andere illustraties graag als
jpg-bestand in een bijlage aanleveren.
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Historische Vereniging Westelijk Voorne

Bestuur
Hans van Lith - voorzitter
h.e.vanlith@upcmail.nl

0181-485363

Henk van der Houwen - secretaris
secretariaat
hvwv@live.nl
Postbus 400, 3233 ZJ Oostvoorne

0181-786623

Leo Winkelhorst - penningmeester
penningmeesterhvwv@hotmail.com

0181-483809

Wim van Montfoort commissie historisch onderzoek
w.montfoort1@upcmail.nl

0181-403359

Edith Schouten - museum coördinator
emsch@live.nl

06-41359734

Museumcommissie
Edith Schouten - coördinator
Bouwie Schipper - notulist
Annie van Maanen - evenementen
annie.vanmaanen@xs4all.nl
Lida Stoof - gidsenrooster
lidastoof@hotmail.com
Ton Abbink - groepsbezoeken
agabbink@hetnet.nl
Anneke Klok-Smoor modeshows en levende geschiedenis
Dineke van Hennik - PR
Joke Winkelhorst - depot
jamwinkelhorst@gmail.com

06-41359734
0181-401450
0181-483004
0181-483345
0181-484038
0181-402275
0181-356604
0181-483809
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Commissie Historisch Archief / Historisch Onderzoek
Henk van der Houwen 0181-786623
tijdelijk coördinator
secretariaat.hvwv@live.nl
0181-403359
Wim van Montfoort - lid
w.montfoort1@upcmail.nl
PR-commissie
Edith Schouten - webmaster
emsch@live.nl
Dineke van Hennik promotie en scholen
dineke.van.hennik@gmail.com
Bouwie Schipper - algemeen
gerritenbouwie@gmail.com
Website: www.westelijk-voorne.nl
E-mail: info@westelijk-voorne.nl

06-41359734
0181-356604
0181-401450
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Welkom
De Historische Vereniging Westelijk Voorne begroet met veel
plezier de volgende nieuwe leden

D.C. Krispijn
Timmerwerf 105
3221 AS Hellevoetsluis
H.B.H. Van Weelden
Duinzoom 3
3235 CD Rockanje
L.J. Cassa
Kerkweg 22
3235 XL Rockanje
Mw. Nobels-de Vries
Beukenblad 35
3233 SN Oostvoorne
Overleden
Helaas moeten we ook melding maken van het overlijden van
de volgende leden

Mw. R. Poot
Schieweg 187A
3038 AS Rotterdam
N. Birkhoff-Verseput
Patrijzenlaan 318
3233 BR Oostvoorne

Stap binnen bij BP
BP Raffinaderij Rotterdam is één van de
grootste olieraffinaderijen van Europa en
is gevestigd in het Rotterdamse havengebied met locaties in Europoort en Pernis.
Bij BP Raffinaderij Rotterdam werken
ongeveer 700 medewerkers.
Veiligheid, milieubewustzijn, collegialiteit
en samenwerken staan bij BP Raffinaderij
Rotterdam op de eerste plaats.
Kenmerkend voor onze cultuur zijn
professionaliteit, informele omgangsvormen en open communicatie, zowel
intern als extern.

BP Raffinaderij Rotterdam b.v.
d’ Arcyweg 76 | Havennummer 6425 | 3198 NA Rotterdam-Europoort | Tel. (0181) 259 000 | www.bp.nl

Kijkjeogenuit!
Historyland Hellevoetsluis

Een avontuurlijke reis
door de tijd

OPEN
Dinsdag
t/m zondag
van 10.00 tot
17.00 uur.

www.historyland.nl

Van toen naar nu,van jong naar oud

