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Van de redactie
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Beste lezer,

Dit is alweer het tweede nummer van de Struinen van 2017.
Het eerste nummer is bij de leden overwegend positief ontvangen. Dat geeft de redactie moed om samen met Bastion X
Communicatie Partners op de ingeslagen weg door te gaan.
Ik heb zelfs gehoord dat er leden zijn die het blad kort na het
verschijnen bij de kinderen onder de neus hebben geduwd. Nu
maar hopen dat de kinderen dit als reden zien om ook lid van
de vereniging te worden.
Met het verschijnen van dit blad zijn we ongeveer halverwege
het seizoen 2017. Of we ook dit jaar weer meer bezoekers
zullen trekken is nu nog niet te voorspellen. Volgens de kenners wordt het wel een mooie zomer. Dat is altijd gunstig voor
bezoekers aan diverse activiteiten.
Ook na afloop van het seizoen gaan we niet in de winterslaap.
Zo is er een plan om samen met anderen een kerstfair te
organiseren. Uw hulp is daarbij hard nodig.
De vereniging bestaat dit jaar 30 jaar. Wie jarig is trakteert.
In dit nummer leest u alles over een uitstapje dat het bestuur
heeft bedacht. Wacht niet te lang om te reageren.
Diverse leden hebben de redactie benaderd met reacties op
onze vraag rond de Mildenburgschool, ideeën voor een artikel,
of hebben zelf de pen ter hand genomen. Het resultaat van al
deze arbeid kunt u lezen in dit blad. Heeft u ook een idee, of
heeft u zelf een mooi artikel geschreven? Aarzel niet om het
in te sturen.
Veel plezier bij het lezen van dit nummer.

Frits van Driel
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Nieuws van het bestuur

Nieuwe voorzitter
Beste leden,
Tijdens de Algemene Ledenvergadering, eind maart, mocht
ik de voorzittershamer overnemen van Hans van Lith. Hans
is acht laar lang voorzitter geweest, twee termijnen van vier
jaar. En volgens de statuten van onze vereniging ‘moet’ je dan
stoppen als bestuurder. Ook vanaf deze plaats: Hans, heel
hartelijk dank voor je jarenlange inzet en betrokkenheid als
voorzitter van de Historische Vereniging Westelijk Voorne.
Ik zal mijn uiterste best doen een waardig opvolger te zijn.
En ik hoop dat mijn 35 jaar ervaring in de verschillende
disciplines van het museumvak van pas zal komen.
In de afgelopen drie maanden is door de vrijwilligers
weer enorm veel werk verzet. Het museumterrein van
De Duinhuisjes ziet er keurig uit, het terras is af, het
Dunhus is opnieuw ingericht en het ‘kippenhok’ staat.
Heel veel collectiestukken zijn ondergebracht in het nieuwe
depot en ook de deur naar het depot is inmiddels geplaatst.
Deze deur dient ervoor om het klimaat in het depot te
reguleren en te beheersen. Verder wordt gefaseerd uitvoering
De Minimarkt, een
voorbode voor een
hoog bezoekersaantal
deze zomer.
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gegeven aan het herinrichtingsplan van Tekst & Uitleg. In de
huisjes zijn touchscreens operationeel, waarop bezoekers met
tekst en beeld zichzelf kunnen informeren wanneer er geen
rondleiders zijn. Bij de ingang van het museum is een informatiepaneel geplaatst dat de bezoekers welkom heet.
De werkgroep die zich bezighoudt met Maria Rust zet zijn
onderzoek voort en heeft onlangs het college van B&W van
de gemeente Westvoorne ontvangen en over de begraafplaats
rondgeleid. Maria Rust heeft een eigen website waarop al hun
activiteiten te volgen zijn.
Op zondag 25 juni vond op het terrein van De Duinhuisjes
de zogeheten Minimarkt plaats. In zeven grote kramen
hadden verzamelaars hun verzamelingen uitgestald die
konden worden bekeken en/of gekocht. Zo zag ik heel veel
foto’s, boeken, ansichtkaarten, zijtjes, gebruiksvoorwerpen uit
vervlogen tijden, lepeltjes en een verzameling met objecten
die herinneren aan het Nederlandse koningshuis, met name
die met koningin Wilhelmina als onderwerp. De werkgroep
Maria Rust presenteerde zich met foto’s van de vele inmiddels door hen gerestaureerde graven. En in het Dunhus
was een kleine tentoonstelling te zien, onderdeel van de
Kunstroute die dat weekend plaats vond. De toegang tot de
Minimarkt was gratis; de niet gevraagde toegangsprijs werd
gecompenseerd door de verkoop van koffie met een koekje
en de lootjes die allemaal zijn verkocht. De dag trok een paar
honderd bezoekers, hopelijk een voorbode van een hoog
bezoekersaantal dit seizoen.
Ik wens u een mooie zomer!
Marijke Holtrop
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Historische vereniging 30 jaar
Henk van der Houwen
Op 7 april 1987 werd de Historische Vereniging Westelijk
Voorne opgericht. Door de inzet van de eerste vrijwilligers,
leden en medewerking van het Zuid Hollands Landschap
kon het eerste huisje ‘Huttendijk’ afgebroken worden en
herbouwd op de huidige locatie. Inmiddels staat er een min
of meer compleet museum.

De Duinhuisjes
kennen inmiddels
een historie van
30 jaar.

30 jaar is een hele mijlpaal en het bestuur meent dat dit niet
onopgemerkt voorbij dient te gaan. Al vele jaren weet Bert
Henrion Verpoorten wel iets om met de leden of vrijwilligers
te delen. Nu dacht het bestuur met het 30-jarig bestaan iets
te doen voor de leden/vrijwilligers en is aan Bert gevraagd om
met een voorstel te komen.
Er is een budget opgesteld en binnen het budget, maar wel
met een eigen bijdrage van de deelnemers, is op 14 september
een dag gepland naar de tuinen van Appeltern. Er is natuurlijk wel een maximum aan deelnemers en er wordt gekeken
naar volgorde van binnenkomst bij aanmelden.
Met twee bussen gaan we naar Appeltern, bij aankomst is er
een kopje koffie met gebak, een lunch rond het middaguur en
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aan het einde van de middag een diner. De reistijd bedraagt
een kleine anderhalf uur.
Alcoholische versnaperingen bij lunch of diner is voor eigen
rekening.
Het maximum aantal personen is 100 (2 bussen). Aanmelden
s.v.p. voor 1 augustus per telefoon bij Bert, ’s avonds tussen
18.30 en 21.00 uur, gaarne ook het lidnummer opgeven:
telefoon (0181) 401528
Indien er bijzonderheden zijn, zoals dieet of speciale hulpmiddelen, dit ook bij de opgave doorgeven. Als het maximum aantal personen bereikt is bij de opgave, dan is het ook
mogelijk om zich op de wachtlijst te laten plaatsen. S.v.p. dit
dan wel aangeven.
Het voornemen is om deze dag zo voordelig mogelijk aan te
bieden, dit zal afhankelijk zijn van het aantal deelnemers, als
bijdrage per deelnemer wordt gedacht aan een bedrag tussen de 10 en 20 euro. Zodra het aantal deelnemers bekend is
wordt de bijdrage per deelnemer bekend gemaakt.
S.v.p. betaling van het verschuldigde bedrag in een enveloppe
met naam/namen bij instappen van de bus, enveloppe overhandigen aan Bert.

De Tuinen van Appeltern
De Tuinen van Appeltern is hét tuininspiratiepark van
Nederland. Niet alleen bieden wij u interessante informatie
over tuinieren, tuinaanleg en tuintrends, wij bieden u ook een
gezellig dagje uit.
Ons park is ongeveer 22 hectare groot en wij hebben inmiddels meer dan 200 verschillende voorbeeldtuinen. De meeste
hebben wij zelf bedacht maar er zijn ook veel tuinen van
bekende tuinarchitecten en/of landschapsarchitecten. De
Tuinen van Appeltern verandert elke dag. Steeds worden
weer nieuwe tuinen aangelegd en worden nieuwe producten
en planten toegepast.
In het park is in de Wintertuin een hoveniersbalie ingericht.
Hier leest u meer over onze Dutch Quality Gardens hove-
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De tuinen van
Appeltern telt al
meer dan
200 voorbeeldtuinen.

niers, bijzondere ontwerpers en andere partners. Tevens is
de uitgebreide bibliotheek hier gehuisvest. In de weekenden
(april t/m november) kunt u hier advies krijgen van een
Dutch Quality Gardens Hovenier.
Op de verzamelterreinen zijn veel basismaterialen nog eens
overzichtelijk gerangschikt.
In De Tuinen van Appeltern treft u uiteraard een boekenshop
aan met een uitgebreide collectie tuinboeken, een plantenmarkt met verkoop van de, op dat moment bloeiende, planten
in de tuinen en een decoratiewinkel vol sfeervolle cadeauartikelen. Tevens worden, het hele jaar door, de gebouwen en
tuinen opgesierd met natuurlijke decoraties en trendy accessoires.
Rolstoelen aanwezig
Het park is rolstoelvriendelijk ingericht; alle paden zijn
verhard en u kunt bijna overal met een rolstoel komen. Wij
hebben enkele rolstoelen in ons bezit, die u met een euromunt de hele dag kunt gebruiken. Bij de parkeerplaats vindt u
een overkapping waar de rolstoelen staan. Aan het einde van
de dag krijgt u uw muntje terug. Uiteraard zijn er in het park
ook invalidentoiletten aanwezig.
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Vernieuwingen in het museum
Op de algemene ledenvergadering is al aangegeven dat er het
een en ander in het museum zou gaan veranderen. We willen
graag onze bezoekers zo goed mogelijk informeren en zo ook
inspelen op de jeugd die wij graag zien komen.
In elk huisje komt
een eenvoudig te
bedienen touchscreen
te staan.

De afgelopen maand zijn de touchscreens en de informatieborden geleverd door Tekst en Uitleg. In ieder huisje komt
een touchscreen te staan, deze zijn eenvoudig te bedienen en
bevatten leuke wetenswaardigheden en algemene informatie
over het thema van het betreffende huisje.
De schuifdeuren in huisje Duinzoom zijn voorzien van het
‘Rukkajes’ volkslied en aan de overzijde een leuke foto.
Bij de ingang gaat een nieuw informatiebord komen met
onder andere de plattegrond van De Duinhuisjes en de
openingstijden. De entree met de kassa is in ’t Dunhus en
men kan daar nu ook pinnen. Ook staan er twee kasten; één
met streekproducten en allerlei leuke cadeautjes en één met
tweedehands artikelen.
Voor de kinderen en hun ouders is er een DOE-tas met allerlei vragen en attributen van en over de Duinhuisjes. Deze
is gratis te lenen bij de kassamedewerker.
We zien u allen graag als bezoeker bij de Duinhuisjes.
Namens het bestuur.
Edith Schouten.
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Vragen rond het Rukkajes volkslied
Frits van Driel
Een beetje dorp heeft zijn eigen volkslied. Dat is in de
gemeente Westvoorne niet anders. Zo kunt u in het vorige
artikel lezen dat op de schuifdeur van Duinzoom het volkslied van Rockanje is aangebracht. Op de dag van de opening
van het nieuwe seizoen werd ik aangesproken door Sjanie
Klok – Gottschal. Zij heeft een aantal vragen over dat volkslied. De volgende dag stuurde ze mij ook nog onderstaande
tekst toe.
Allereerst de vraag over wie nu de echte schrijver of schrijfster is. Of hebben er misschien meerdere personen dit lied
gemaakt?
Dan de vraag over het aantal coupletten. Op de website van
Koeiesteyn staan vier coupletten en een refrein. Een couplet
meer dan Sjanie mij heeft toegestuurd. Kent iemand misschien nog meer coupletten? Wat is het juiste aantal?
Heeft u nog bijzondere herinneringen bij dit lied?
Genoeg vragen om eens over na te denken. Uw eindredacteur
ziet de reacties met belangstelling tegemoet.
De vier coupletten
van het Rukkanjes
volkslied.
Wie kent er meer?
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Algemene ledenvergadering

Scheidende en nieuwe voorzitter
Frits van Driel
De vereniging hecht veel waarde aan allerlei tradities. Een
van die tradities is een algemene ledenvergadering in maart of
april voor het nieuwe seizoen begint. Dit jaar was deze vergadering op donderdag 30 maart. Het was de eerste gelegenheid
voor uw eindredacteur om met andere leden van de vereniging dan het bestuur kennis te maken.
Nadat ik me aan een aantal leden had voorgesteld werd ik
doorverwezen naar het bestuur. Langzaam aan druppelden
de aanwezigen vervolgens de zaal in. De scheidende voorzitter zat op hete kolen omdat hij die avond gelijktijdig twee
belangrijke vergaderingen had. Gelukkig voor hem waren de
leden niet te langdradig zo als vaak op vergaderingen gebeurt.
Hij kon nog netjes de hamer overdragen aan zijn opvolger
Marijke Holtrop.
Oud-voorzitter
Hans van Lith en
Marijke Holtrop, de
nieuwe voorzitter.

In de vorige Struinen heeft u kunnen lezen wat er nog meer
op de agenda stond. Heeft u belangstelling voor de besluiten
die zijn genomen, neem dan contact op met het bestuur.
Na de pauze volgde nog een interessante lezing van Korrie
Korevaart over de diverse straatnamen in Westvoorne.
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Opening van het nieuwe seizoen
Frits van Driel
Zaterdag 15 april was de officiële opening van het nieuwe
seizoen. Dankzij de medewerking van diverse personen en
bedrijven zoals Torreman, de Proeftuin en Roskam leek de
bijeenkomst al bij voorbaat een succes. Niet onvermeld mag
blijven dat Edith Schouten al vroeg in de weer was om te
zorgen dat de gasten van eten en drinken werden voorzien.
Onder het genot van een hapje en een drankje mocht de
voorzitter als eerste daad in haar nieuwe functie de opening
verrichten. Daarbij kreeg ze assistentie van een van de jongste
deelnemers.

Marijke Holtrop
verricht als voorzitter haar eerste
officiële handeling
voor de vereniging.

Uw redacteur heeft goed rond gekeken in het museum en de
nodige contacten gelegd met diverse aanwezigen. Of zoals
we dat tegenwoordig noemen netwerken. Daarbij heb ik ook
kunnen kijken in ruimtes die voor gewone bezoekers niet
toegankelijk zijn. Diverse personen waren daarbij ook nog zo
behulpzaam om me de nodige uitleg te geven.
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Vanuit de Commissie Communicatie

In de vorige Struinen heeft u al kunnen lezen over alle activiteiten die we dit seizoen gaan ondernemen. We hebben met
de promotiekraam ondertussen gestaan bij Kom in de Kas en
op de Bos en Burchtfair.
Eind mei zijn er journalisten geweest van het maandblad
Landleven, zij wilden graag een interview met een oudbewoner van de Duinhuisjes die vroeger ook in de bedstee
heeft geslapen. Korrie Korevaart heeft dit kunnen regelen
met Ali Moree en Bouwen Torreman, er zijn ook foto’s
gemaakt. In de uitgave van juni 2018 gaat dit gepubliceerd
worden.
Ik wil u er ook nog op wijzen dat er tijdens de Levende
Geschiedenisdagen en de Kindermiddagen ook weer poppenkastvoorstellingen gegeven worden. Dit is meestal rond de
klok van half 3. F
Er hebben ook diverse schoolgroepen de Duinhuisjes
bezocht, de leerlingen en hun begeleiders waren allen erg
enthousiast.

De eerste workshop
schilderen op tweede
pinksterdag.

Tijdens tweede pinksterdag is er voor het eerst een workshop
schilderen georganiseerd op het terrein van de Duinhuisjes.
Kunstenaar Angelina Rosendaal heeft de cursisten begeleid
en ze diverse tips en trucks geleerd om tot een mooi resultaat
te komen. Het weer was prima en diverse bezoekers hebben
gebruik gemaakt van het aanbod.
Edith Schouten
Dineke van Hennik
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Kledingshow
Als u bent geïnteresseerd in een kledingshow, dan kunt u
terecht bij Anneke Klok-Smoor. Zij organiseert al vele jaren
haar modeshow ‘Van ondergoed tot krullenmuts’ bij diverse
organisaties en instellingen.
Zij is te bereiken onder nummer (0181) 402275. De kosten
bedragen 50 euro per keer, exclusief reiskosten.

Kerstfair aan de Duinstraat
Dineke van Hennik
De kerstfair aan de Duinstraat wordt dit jaar gehouden op
zondag 10 december, aanvang 10.00 uur, sluiting 16.00 uur,
in samenwerking met Restaurant De Meidoorn, Openluchtmuseum De Duinhuisjes en het Zuid-Hollandslandschap.
In het hek tussen De Meidoorn en De Duinhuisjes zal een
opening worden gemaakt, waardoor het terrein als één geheel
kan worden ingericht. Met kerstverlichting van ons terrein
tot en met De Meidoorn.
Parkeren kan op de parkeerplaats Tenellaplas en de Berkenrijsweg.
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Op het terrein van De Duinhuisjes komen kraampjes en een
levende kerststal in de wagenschuur. Adri Abbink zal een
kerstverhaal voorlezen. Verder zijn er vuurkorven met verlichting. Op het terras komt een tafel met de consumpties en er is
een Kerstman aanwezig.
Bram van der Waal komt met erwtensoep, Zeeuws spek en
Nieuwjaarsworst.
En natuurlijk glühwein en warme chocomel.
Ook is er een verloting met als prijzen streekproducten en
producten van de kraamhouders.
‘s Morgens is er een a capella koortje bij de Meidoorn.
’s Middags komt het koor Down Town Abbey uit Abbenbroek bij De Duinhuisjes twee keer 20 minuten optreden. De
gehele kerstfair is er een dweilorkest. De muzikanten lopen
van de Meidoorn naar De Duinhuisjes en weer terug, enz.
Huisje Duinstraat wordt ingericht in Engelse kerststijl.
Om aan de kerstfair bekendheid te geven komen er stukjes
in de streekbladen, website AD en onze website en via de
gemeente Westvoorne in de agenda/kalender van de gratis
krant, op de kalender van de lichtkrant en op de website van
de gemeente Westvoorne. Er komt ook een flyer.
Oproep 1
Wie komt ons helpen?
Wij zoeken nog vrijwilligers die ons willen komen helpen
(het zou leuk zijn in klederdracht, maar hoeft niet)
Oproep 2
Van wie kunnen wij kerstverlichting lenen?
Voor het versieren van het terrein zoeken wij kerstboomverlichting en tuinverlichting (waterdicht) te leen. Ook hebben
wij nog vuurkorven nodig.

Aanmelden bij Annie van Maanen, telefoon (0181) 483004.
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Westerlandseweg - Arkelseweg
Ben Langendoen
Op de afgelopen ledenvergadering in maart werd de stand
van zaken met de publicatie over de straatnamen van
Westvoorne uitvoerig belicht door Korrie Korevaart. Bij de
beschrijvingen van de Westerlandseweg werden de schrijvers geattendeerd op het feit dat deze weg door de oudere
Oostvoornenaars wordt aangeduid met Arkseweg. Waarom
eigenlijk dacht ik en een reden om eens wat oude documenten door te nemen in het streekarchief in Brielle.

De enige akte d.d.
19-4-1839 waarin
de naam ‘De Ark’
wordt genoemd

Oudst bekende kaart
Op de oudst bekende kaart van dit gebied uit 1656 is er
slechts één boerderij/woning aan genoemde weg aangegeven.
‘Heijndrick Pieters Zeemans woninge’ staat er vermeld met
daarbij een groot aantal akkers die hij huurde van het comptoir van Regulieren te Brielle.
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Op de polderkaart uit 1696 staat deze boerderij op het perceel Gijsenhoek 8, een deel van de polder Oostvoorne. Ook
op de eerste kadastrale kaart uit 1825 is dit de enige woning
aan deze Westerlandseweg. Nu staat de boerderij er nog, te
midden van veel groen als woonboerderij.

De boerderij is nu
een woonboerderij
tussen veel groen.

Jan de Ark
In mijn jonge jaren toen er nog veel bijnamen werden
gebruikt hoorde ik vaak ‘Jan den Ark’ als persoon genoemd
worden. Toen al wetende dat daarmee veehouder Jan
Noordermeer werd bedoeld, afkomstig van de Arkseweg in
Oostvoorne. De families Roskam en Noordermeer hebben er
door de eeuwen heen hier het boerenbedrijf uitgeoefend.
Die eerst genoemde H.P. Zeeman heeft geen sporen nagelaten in de archieven. Paulus Jacobz van der Poel, schepen
van Oostvoorne en kapitein van de burgerij verkoopt in 1695
deze boerderij aan Pieter Jans de Lange, wiens erven in 1701
de boel van de hand doen. Job Jobs Roskam wordt eigenaar
van de boerderij op ruim twee hectare eigen grond. Job Jobse
Rosskam met echtgenote Cornelia Teunis Hadde, beiden
uit Rockanje worden op paasdag 1702 tot lidmaat aangenomen in de kerk van Oostvoorne. Via vererving blijft familie
Roskam tot 1791 eigenaar.
Geziene landbouwer
Daarna wordt de boerderij het eigendom van Hadde van
den Brand, een geziene landbouwer met veel bezittingen, die
ook lid werd van het gemeentebestuur van Oostvoorne in de
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Franse tijd. Wat later is er sprake van een vervallen woning
op nr. 18 als diens zoon Arie zijn broers en zusters in 1816
uitkoopt waarbij vermeld, bij gissing 1 gemet groot deel van
het land Gijsenhoek 8.
Jan Jans Noordermeer met echtgenote Jannetje Kruik kochten in 1827 deze ‘vervallen’ woning van Arie van den Brand.
Na het overlijden van Jannetje Kruik in 1838 wordt er een
boedelinventaris opgemaakt. De daarvan opgemaakte notariële akte geven wat aardige bijzonderheden.
Wetboek van Napoleon
Zij waren getrouwd in wettelijke gemeenschap van goederen
conform het Wetboek van Napoleon. De boerderij genaamd
de Ark (1) had in ieder geval twee bedsteden, een kelder, een
opkamer, zolder en keuken. Ook werd er veel blauw aardewerk aan borden en schotels vermeld. Een Friese staartklok,
maar ook kleding en een zilveren hoofdijzer met gouden
krullen (2).

Weduwnaar Jan Noordermeer hertrouwde Neeltje Klok en
uit beide huwelijken werden zestien kinderen geboren, van
wie er acht op zuigelingenleeftijd al overleden. Hun oudste
zoon Jan met echtgenote Neeltje Oudwater zette na het
overlijden van zijn vader Jan in 1851 het bedrijf voort. Ook
hier negen kinderen van wie er vier jong zouden overlijden.
Deze Jan Noordermeer vertrok op 57-jarige leeftijd in 1883
naar Rockanje om een nieuw boerenbedrijf op te starten aan
de Verlengde Lodderlandsedijk 4. En zie, daar de bijnaam Jan
den Ark was geboren.
Het overlijdensbericht in de krant
van Herman
Noordermeer Jz.
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Foto uit het boek
‘Boerderijen en
hun bewoners van
Voorne-Putten,
Rozenburg en de
Welplaat’ door Jan
Zeelenberg 2001.

Panneweg
Zoon Herman (1857-1931) die getrouwd was met Jannetje
de Baan (1859-1938) zette het boerenbedrijf voort op de
ouderlijke stee aan de Westerlandseweg. Een van de leden
van de HVWV bracht haar jeugd door aan de nabij gelegen
Panneweg. De polder was toen nog een open gebied en zij
zag over de akkers de boerderij ‘de Ark’ waar ze met haar
vader wel eens naar toe ging en hoe werd de bewoner in de
vijftigerer jaren van de vorige eeuw genoemd? Jawel weer een
bijnaam ‘Jan Noach’.

Hun kinderen Jan (1888) en Jacoba Neeltje(1897) Noordermeer bleven op de boerderij en overleden zonder nazaten. In
1972 werd deze oude stee met een niet agrarische bestemming verkocht aan de familie I. Baaima en thans eigendom
en bewoond door de fam. Van de Sande-Dietz. Er zijn veel
moderniseringen aangebracht in deze woonboerderij. Het
voorhuis is onmiskenbaar de oude boerderij waarover in die
boedelinventaris van 1838. De kelder (dichtgegooid) met
opkamer en twee bedsteedeuren.
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Wat voorafging aan de
tweede fusillade in december 1944
Getuigenis van Jaapje Haitsma-Hoogvliet, voorgelezen door
haar dochter Marjanne op 4 mei 2017 op de Nationale doden
herdenking in Rockanje
Inleiding
Mijn naam is Marjanne Haitsma en ik ben de dochter van
Jaapje Hoogvliet van de Blindeweg hier op Rockanje. Jaapje
heeft, met haar vader en haar broer in de oorlog onderdak
gegeven aan een Engelse vliegenier en om die reden werden
ze alle drie gearresteerd. Mijn oom en opa, Hugo en Jan
Hoogvliet, zijn op 21 december 1944 op hun erf gefusilleerd en mijn moeder werd veroordeeld tot gevangenisstraf in
Scheveningen, waar ze na drie maanden is vrijgelaten.
Jaapje en Hugo
Hoogvliet (1925).
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Na de oorlog trouwde ze met mijn vader, Jacob Haitsma,
predikant van de Gereformeerde Kerk, toen gehuisvest aan de
Vleerdamschedijk.
Jaapje Hoogvliet.

Anderhalf jaar na mijn geboorte, nauwelijks vier jaar na de
oorlog, overleed ze. Ook zij ligt hier op Maria Rust begraven.
Ik zal voorlezen uit een getuigenis die mijn moeder na de
oorlog heeft opgesteld over de arrestatie en de gebeurtenissen
daarna. En ik zal deze verbinden met het lot van mensen die
zich wereldwijd verzetten tegen onrecht, tot op de dag van
vandaag.
De getuigenis heb ik na de dood van mijn vader aangetroffen
in nagelaten correspondentie. Het document is ongedateerd,
maar vermoedelijk uit 1946. Voor wie ze dit heeft geschreven
en of het ook naar anderen is gestuurd, weet ik niet.
De getuigenis
Ik lees er fragmenten uit voor, en gebruik de woorden van
mijn moeder:
“Dat mijn broer Huug dikwijls ergens heen ging en veel
deed voor de verzetsbeweging had ik allang begrepen. Je kon
echter met geen mogelijkheid iets van hem te weten komen,
daarvoor was hij te zeer gesloten van karakter, dus voor z’n
gevaarlijk werk ten volle geschikt. Hij deed dit werk – ik weet
het zeker – met veel liefde voor het Oranjehuis en voor het
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Vaderland. Je kon, hoorde ik eens iemand zeggen, hem wel
een moord toevertrouwen, hij zou je niet verraden. Voor de
rest weet ik van zijn ondergronds werk totaal niets af. Hij
ging dikwijls nog weg, kwam ’s avonds laat terug, zonder ooit
iets daarvan te zeggen.
Alles ging goed, tot ze, in de zomer van 1944, kwamen vragen
of we genegen waren een Tommie te herbergen voor een paar
nachtjes, want het werd daar waar hij nu zat, te heet onder de
voeten. Vader stemde toe en ook Huug was dadelijk bereid.
Het ging immers om de overwinning en hoe minder Engelsen de Duitsers nu in handen kregen, hoe liever het hem was.
Met gesloten deuren aten en zaten wij. ’s Nachts sliep Frans
– zo heette hij – onder de vloer. We dachten dat hij bij ons in
dat stille laantje zo veilig was. Het is helaas anders gebleken.
We gingen die nacht slapen als altijd, niet rustig – hoe kan
het anders? Want hadden de Duitsers niet pas 6 burgers
doodgeschoten? We hadden onze maatregelen wel genomen,
doch tegen deze vreselijke terreur kon niemand op. We hoorden bonzen tegen de deur, het was 11 uur. Vader ging naar de
deur. Daar waren de moffen waar we het nu zo dikwijls over
hadden gehad. Ze wezen naar de zolder en of Hugo Hoog
vliet daar was. Hugo kwam. Brood hoefde niet mee, hij moest
mee om te ‘arbeiten’. Maar dat geloofden we zo midden in
de nacht eenvoudigweg niet. Daarna werd ons huis grondig
onderzocht naar wapens, munitie, radio enz. Die vonden ze
echter niet. Maar het ergste was: ze vonden Frans, die zo
goed was weggestopt. Ze speerden in de muur en haalden de
schilderijen er af, kleden van de grond, kasten van hun plaats.
Frans probeerde nog over het dak te ontsnappen doch de
moffen schoten rakelings langs z’n hoofd, het huis was immers volledig omsingeld! Er waren immers al schoten in de
lucht gevuurd, de ortscommandant was toch intussen ook al
gehaald? Dus we zaten erin, in de val.
We werden geboeid en weggevoerd, mochten totaal niets
meenemen als enkel een klein tasje, dat ik nog vlug met appels vol stopte. We werden in het huis van de ortscommandant gevoerd en daar zagen we in de gang een massa mensen
staan die we allen zeer goed kenden, we werden daardoor
ontroerd, want we wisten maar al te goed dat dit verraad
betekende.
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Iemand had Huug z’n naam genoemd in verband met z’n
illegale werk en toen meer namen genoemd, van vele anderen.
Degene die dit heeft gedaan…”
(DEZE ZIN MAAKT MIJN MOEDER NIET AF)

“De moffen gingen ons nu aan het ondervragen, en om nog
meer mensen te sparen, vertelde Huug dat die Tommie zichzelf op een nacht bij hem thuis had gemeld.
De bunker wachtte ons nu. We hebben daar van 1 uur
’s nachts gezeten tot de andere dag half 5. Daarna werden we
verhoord en mijn vader en broer werden ter dood veroordeeld.
Ik was daar bij tegenwoordig. Maar gelukkig konden we nog
fijn met elkaar spreken over de geestelijke dingen. Ze wisten
dat ze naar den hemel gingen, ze waren volkomen bereid.
Onze gebeden die we alle 3 opgezonden hadden om ons voor
´t ergste te bewaren, zijn niet verhoord geworden.”
Tot zover de getuigenis van Jaapje Hoogvliet, mijn moeder.
Denken aan de familie
Op de één of andere manier moet ik altijd denken aan mijn
moeder, mijn oom en mijn opa als ik, in het buitenland of in
Nederland, mensen leer kennen die hun mond open doen
tegen onrecht en onderdrukking en hun hart en huis openstellen voor vervolgden. Wereldwijd moeten velen van hen
dat bekopen met gevangenschap of met de dood, of zien zich
genoodzaakt te vluchten. Hun verhalen zijn onder ons, en
dichterbij dan ooit.

w
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Op deze 4 mei denk ik ook aan hen. Bijvoorbeeld aan die ene
vrouw die gevangen zat, omdat ze lid was van een vakbond in
een land dat zuchtte onder tirannie.
Een gedicht
In het gedicht dat ik zo ga voorlezen, zien we eerst de vrouw
op het moment dat ze gevangen zit. Daarna, jaren later, als
zij vrijgekomen is en de pen oppakt. Omdat ze wil getuigen.
Zodat we al de mensen niet vergeten die, tot op de dag van
vandaag, het leven moeten laten voor de vrijheid van anderen.

Memoria
legergroen is de deur
op een hardstrooien matras
slikt een vrouw
snippers adressen weg
inkt zal verteren
namen moet ze vergeten
over kille tegels
is ze meegevoerd
langs vertrouwde ruggen
ergens riep iemand god aan
die gang
vergeet ze niet

het land heeft zich vrij verklaard
doden lijken vergeten
maar ergens is
een vrouw
en schrijft
over hen die moesten gaan
ze schrijft
over leven
met de smaak van inkt
in het hart
Marjanne Haitsma

Aantekeningen
Marjanne Haitsma schreef over haar moeder het boekje
Jaapje, passages over mijn moeder (2013), uitgave in eigen
beheer (uitverkocht). Zie ook: Marjanne Haitsma,
‘Tuindersdochter Jaapje Hoogvliet (1939-1949)’, in:
Struinen 28 (2014), nr. 1, pp. 39-43.
Het gedicht ‘Memoria’ is ook van haar en komt (met een
kleine aanpassing) uit: Marjanne Haitsma, In het hart van de
hut. Gedichten. Oosterbeek: Kontrast, 2011.
Voor meer informatie: Marjanne Haitsma,
telefoon 06 1122 3325 of info@contactospaans.nl
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Resultaat van een fotozoektocht

Cor van Bodegom
In het vorige nummer hebben wij uw medewerking gevraagd voor de zoektocht naar de kinderen op een klassenfoto.
Inmiddels zijn er wat reacties binnengekomen op het artikel over de eerste klas uit 1959 van de Mildenburgschool
met juffrouw Nel Blok. De meeste namen zijn nu wel
bekend, maar we missen nog drie namen of waarvan we
niet helemaal zeker zijn.
Op de voorste rij : Piet Roskam, Tonnie v.d. Blink, Wim
Maitland, Krijn Torreman, Jan v.d. Berg, Jan Boutkam,
Martin Warbout, Peter v.d. Blink, Aart Sliedrecht
Middelste rij : Cor van Bodegom (Moerman), Cok Blok,
Jaap Noordermeer, Peter v.d. Berg, Wim Roskam, ?? ,
Alie Warbout, Janneke Schrok, Pia Boutkam
Achterste rij : Lenie van Hulst (?), Jos de Jong, Amy
Assenberg, Arja Briggeman, Maartje Vermeulen,
Anneke v.d. Berg, Gientje Nout, Jacqueline Smit (d)?
Alle meedenkers hartelijk dank.
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Een honderdjarige viert feest
Frits van Driel
Heel Nederland kent veel eeuwelingen. Ook in onze regio
lopen er genoeg eeuwelingen of honderdjarigen rond. Dit
verhaal gaat over een organisatie die dit jaar, om precies te
zijn op 15 september, honderd wordt. Een echte inwoner van
Svore weet nu meteen over wie ik het heb: de Oostvoornse
Voetbal Vereniging, kortweg O.V.V. Er is een tijd geweest
dat in Struinen met regelmaat iets over O.V.V. te vinden
was. Dankzij Hans van Santen, die voor mij in het archief is
gedoken, heb ik de kopietjes hiervan op mijn bureau liggen.
Nu ben ik zelf niet zo’n liefhebber van het spel, maar mijn
mederedacteur is dat wel. Sterker nog hij is zelf lid van de
club. Op zijn verzoek dan ook dit verhaal.
Hoe het begon in 1917
OVV 1917
Staand (vlnr):
Cor van de Blink
( Johzn), Jaap
Laaij, Arie
Nieuwland (Hzn),
Arie Talle, Cor
Gorzeman, Janie
Moerman;
knielend: Piet
Nieuwland, Klaas
van Buren, Jan
Rietdijk; zittend:
Cor Schenkelveld,
Cor Dedert, Leen
Zoetemeijer.

Het begon allemaal in de duinen bij het groene strand. Een
aantal jongelui had het idee om een voetbalclub op te richten
zodat ze in clubverband konden spelen. De eerste vergadering
was bij de familie Talle aan de Brielseweg. Daar werd overlegd wat er allemaal nodig was om te kunnen voetballen. Op
voorstel van schoenmaker Schipper werd er een inzameling
gehouden om de eerste bal te kunnen kopen. Er kwam een
begin kapitaal van 40 gulden. De naam werd heel toepasselijk O.V.V. (Oostvoornse Voetbal Vereniging). Het eerste
bestuur bestond uit Jan Schipper (voorzitter), Maarten Stans
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Een team van
O.V.V. in 1916.

(secretaris) en Cor Talle (penningmeester). Er werd geoefend
en gespeeld op het strand schuin voor het huidige Wapen van
Marion. De eerste wedstrijd was tegen PFC.
Een eigen grasveld
In de herfst van 1920, tijdens een wedstrijd tegen een club uit
Nieuwenhoorn, kwam men er achter dat spelen op het strand
ook niet alles is. Het was winderig weer en springvloed, waardoor een deel van het veld onder water stond.
Nu was er aan de Zwartelaan wel een grasveld, of beter
een wei, voor handen. De wei was eigendom van de familie
Hudig die op landgoed ‘t Reigernest woonde. Arie Nieuwland en Klaas van Buuren wisten de heer Hudig zo ver te
krijgen dat ze daar op mochten spelen. De koeien werden
naar een ander weiland gebracht en de grootste koeienvlaaien
werden afgevoerd. Nadat ook de doelpalen waren ingegraven
kon de wedstrijd toch doorgaan. Voor twee ‘voer’ per jaar
werd de voetbalclub later vaste huurde van de wei aan de
Zwartelaan.
Een wedstrijd op
het strand met de
duinen als natuurlijke tribune.
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De juiste oprichtingsdatum
Op 28 juli 1921 diende secretaris Stans een aanvraag in bij de
Rotterdamse Voetbalbond om toegelaten te worden tot een
van de afdelingen. Helaas gaf de secretaris bij zijn aanvraag
een verkeerde oprichtingsdatum op, 15 september 1917 in
plaats van 17 september 1917. Deze datum gebruikt O.V.V.
nog steeds.
Drie spelers van
O.V.V. op het
strand.

Sinds de deelname aan de R.V.B. werd ‘s winters de strandtent van weduwe Klein op het terrein gebruikt als kleedlokaal.
Later kwam er een vaste tent met kleedruimtes en
een verkoopruimte.
Een greep uit honderd jaar geschiedenis
Zo zijn er over de afgelopen honderd jaar wel genoeg
verhalen te vertellen over het wel en wee van O.V.V.

Spelers in burger op
het strand. Staand
(vlnr): Arie Talle,
Klaas van Buren,
Piet Nieuwland’
liggend: Cor
Schenkelveld,
Piet Schoon, Arie
Nieuwland (Hzn)

Een team
van O.V.V.
uit 1919.
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Clublied
Bij het 15-jarig bestaan kwam bijvoorbeeld een heus clublied
geschreven door C. Goud. Waarvan het eerste couplet als
volgt gaat.

(Wijze: Rheinische Lieder)
Wanneer de O.V.V. mannen vol vuur aan ‘t spelen zijn,
Dan staan er vele vrienden vol spanning aan de lijn;
Vaak klinken rauwe kreten angstwekkend in het rond;
Laat af dat wild geschreeuw!
Maar zingt fris uit aller mond.
Refrein:
Hup OVV-ers, wat gebeuren mag,
Staat in de strijd steeds pal voor je groen-witte vlag.
Hup OVV-ers, groen-wit bovenaan!
Met deze leus zal geen club je verslaan.
Tweede Wereldoorlog
De Tweede Wereldoorlog is voor de voetbalclub niet makkelijk geweest. Het speelveld werd door de bezetter gebruikt
voor het plaatsen van barakken voor de arbeiders die voor
‘Operatie Todt’ moesten werken. O.V.V. moest uitwijken
naar een veld in Rotterdam. Pas tegen het eind van 1945 kon
de club weer op eigen veld spelen. In de Struinen van juni
1995 kunt u een uitgebreid verslag over de oorlogsjaren lezen.
Diverse hoogtepunten en dieptepunten heeft O.V.V. in de
jaren tussen 1945 en 2017.
Een uitgebreid verhaal over al dat wel en wee is te vinden op
de website van O.V.V. www.ovv-oostvoorne.nl/historie

We hopen dat het 100-jarig bestaan in september een groot
succes zal worden.
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Reünie Langendoenen
Cor van Bodegom
Vorig jaar mei vond er een reünie plaats van de familie
Langendoen en dat was de meisjesnaam van mijn oma, zodat
ook ik een uitnodiging kreeg. Nu kwam en komt die naam
nogal vaak voor in Oostvoorne en omgeving, zodat bijnamen
werden gegeven om de verschillende takken te onderscheiden.
In dit geval waren het de Langendoenen van ‘Het Servies’,
omdat er in het gezin sprake was van zes kinderen. Mijn
oma (Cornelia) was de jongste en had vier zussen (Hester,
Arendje, Willie en Bets) en een broer (Kor).
Hun kinderen en kleinkinderen hadden al langere tijd bijeenkomsten, maar de generaties daarna waren kennelijk minder
met familiebanden begaan, hetgeen ook wel te begrijpen valt.
De bijeenkomst vond plaats in het oude gemeentehuis aan
de Hoflaan en was zeer gezellig en misschien wel de laatste
gelegenheid om nog eens bij elkaar te komen.
Misschien zijn er onder de lezers nog wel anderen die afstammen van een ander tak van Langendoen met een andere
bijnaam en daar ook wat over kunnen en willen vertellen.
Inzendingen zien wij dan graag met belangstelling tegemoet.
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Kunstenares Agnes van den Brandeler
en Voorne
Marijke Holtrop
In 2016 ontving Historisch Museum Den Briel van de Agnes
van de Brandeler stichting negentien tekeningen van de hand
van Agnes van den Brandeler (1918-2002). De bijzondere
tekeningen zijn tussen 1954 en 1961 gemaakt en hebben
landschappen en stadsgezichten van niet alleen Brielle, ook
Oostvoorne en Rockanje als onderwerp. De tekeningen zijn
een mooie aanwinst voor het museum: vanuit kunsthistorisch
oogpunt, maar ook omdat het getuigenissen zijn van het
eiland Voorne in het midden van de twintigste eeuw.
Agnes van den Brandeler was bijzonder en baanbrekend. Zij
ging haar eigen weg en liet zich niet belemmeren door de
toen heersende tijdsgeest en het milieu waarin zij opgroeide.
Het hiernavolgende is een korte samenvatting van het leven
van deze veelzijdige kunstenares*.
Agnes van den Brandeler werd op 8 oktober 1918 als jonkvrouw geboren in Delft. Zij was het oudste kind van jonkheer
Rockanje 1962.
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Willem Cornelis Quirijn van den Brandeler en Hillegonda
barones van Randwijck. Agnes bracht haar jeugd door in
Den Haag. Haar familie verkeerde in de kringen van hoge
officieren, hofhouding en diplomatie. Het sociale leven
bestond uit ‘jours’, diners , gala-avonden en presentaties ten
paleize bij koningin Wilhelmina. Het Haagse uitgaansleven en de bijbehorende verplichtingen gingen Agnes al snel
tegenstaan. Zij had een grote drang naar vrijheid, wilde haar
leven leiden zoals zij dat wilde en ze wilde zoveel mogelijk
schilderen en tekenen. Vanwege haar keuze voor een loopbaan als kunstenares werd zij haar ouderlijk huis uitgezet.
Oostvoorne 1962.

Zelf zei zij hierover: “Het was in onze kringen niet commeil-faut om als kunstenaar door het leven te gaan. Meisjes
van adel mochten wel schilderen, maar als hobby en niet als
beroepskunstenares.”
Agnes volgde haar opleiding aan de Academie van Beeldende
Kunsten in Den Haag en de Ecole des Beaux Arts in Parijs.
Zij financierde haar verblijven in het buitenland met de verkoop van schilderijen, tekeningen en etsen en met het geven
van tekenlessen. Daarnaast maakte zij illustraties voor het
Haagse dagblad Het Vaderland. In 1963 trouwde Agnes met
haar neef, jonkheer Andries Louis van den Brandeler (19021991), een avontuurlijk aangelegde ingenieur, die spoorlijnen
in Marokko had aangelegd en pijpleidingen in Canada. Tien
jaar later streek het koppel neer in een statig oud huis, in

34

Oostvoorne
café De Man.

Hengelo, genaamd ‘Het Hof ’. Andries stimuleerde de verdere
artistieke ontwikkeling van Agnes. En samen maakten zij
zich sterk voor het behoud van het bedreigde cultuurhistorisch erfgoed in de Achterhoek: boerderijen, landarbeidershuisjes, villa’s en landhuizen, oude stations en begraafplaatsen.
Op initiatief van haar echtgenoot is in 1991 de Agnes van
den Brandeler Stichting opgericht. Deze stichting beoogt
het omvangrijke en veelzijdige werk van de kunstenares te
conserveren en onder de aandacht van een breed publiek te
brengen. Het is deze stichting die de tekeningen met uitbeeldingen van plaatsen op Voorne aan het Historisch Museum
heeft geschonken.
*Bronnen
C.A.M. Gietman et al. (redactie),
Het Biografisch Woordenboek Gelderland, Hilversum
1998-2006. Den Haag,
Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie,
documentatiebestand over Agnes van den Brandeler
(codenummer 12031).
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