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3	 	 Van	de	redactie

Beste	lezer,	

Op het moment dat u dit blad onder ogen krijgt loopt het jaar 
2017 al bijna op zijn eind. Hopelijk bent u allemaal de wisse-
ling van zomertijd naar wintertijd goed doorgekomen. Wist u 
dat het dit jaar voor de 40e keer na de (her)invoering in 1977 
de klok van zomertijd naar wintertijd moesten verzetten?
Of eigenlijk moet je zeggen dat we van de dubbele zomertijd 
naar de enkele zomertijd, die we sinds 1946 hanteren als win-
tertijd, zijn gegaan. 

Ik weet niet hoe het met u is, maar ik heb het gevoel dat het 
jaar is omgevlogen. Er is dan ook weer genoeg gebeurd in 
de wereld en ook binnen onze vereniging. Inmiddels zijn de 
Duinhuisjes na maandenlang voor het publiek geopend te zijn 
geweest weer gesloten. Dat betekent niet dat alle vrijwilligers 
nu op hun lauweren kunnen gaan rusten. Achter de schermen 
is er altijd nog genoeg werk te doen. Zoals het inventariseren 
van alles wat in dozen staat opgeslagen. 

Ook de bestuursleden gaan niet op hun handen zitten.
Elk jaar treden in het voorjaar een aantal bestuursleden af 
omdat hun mandaat er op zit. In 2018 zal onze secretaris gaan 
vertrekken en moeten we op zoek naar een goede opvolger. 
Omdat we hebben gemerkt dat zijn werkzaamheden nogal 
veel zijn, wil het bestuur graag een notulist erbij hebben die 
alle vergaderingen van het bestuur en algemene ledenverga-
deringen zal verslaan. Voelt u zich geroepen om secretaris of 
notulist te worden? Meld u zich dan aan.

Om het jaar 2017 op bijzondere wijze af te sluiten hebben we 
in december bij de Duinhuisjes nog iets bijzonders voor u: een 
Kerstfair op zondag 10 december. In ons juli nummer hebben 
we de sluier al iets opgelicht. In dit nummer leest u meer over 
de concrete invulling van deze dag. 

Ook in dit nummer willen we u speciale aandacht vragen voor 
een bijzonder inwoner van Westvoorne: Nardus Went.  
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Korrie Korevaart heeft een interessant artikel over hem  
geschreven.

Natuurlijk mag het jaarlijkse uitje van de vereniging niet  
ontbreken. Dit jaar was het een bustocht naar Appeltern.  
De redactie heeft een mooi verslag van Mieke Koster  
ontvangen. Annie van Maanen heeft ons verblijd met een 
heel fotoverslag.

In ons vorige nummer heb ik wat vragen gesteld rond het 
Rukkajes volkslied. Dat dit onderwerp leeft onder de inwo-
ners van Rockanje, maar ook bij anderen, werd me al snel 
duidelijk. Diverse personen hebben gereageerd per brief,  
e-mail of telefoon. Een verslag met mogelijke antwoorden 
leest u in dit nummer.

In elk geval is het wel duidelijk dat Struinen voorziet in de 
behoefte van onze lezers.
Heeft u ook een idee voor een artikel in de Struinen?  
Of heeft u misschien zelf een mooi artikel geschreven?  
Aarzel dan niet om dit naar de redactie te sturen. 
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Geachte leden Historische Vereniging Westelijk Voorne,

Eind maart van dit jaar heb ik met veel enthousiasme de 
voorzittershamer mogen overnemen van Hans van Lith.
Om de volgende reden moet ik van het voorzitterschap nu 
enige tijd wat afstand nemen.

Medio augustus is bij mij de ziekte kanker geconstateerd; 
sinds een maand zit ik in het behandelingstraject van chemo-
kuren etc.

Ik blijf zoveel mogelijk in bedrijf, maar moet wel keuzes  
maken in wat ik kan doen in de periodes dat ik me goed voel.
Met het bestuur is besloten dat Hans van Lith mij tijdelijk als 
voorzitter waarneemt.

Ik blijf wel betrokken bij het bestuur en van alle zaken op de 
hoogte en lever input waar nodig/mogelijk.

We hadden ons geen betere waarnemend voorzitter kunnen 
wensen dan Hans van Lith en zijn heel blij met zijn bereid-
heid dit tijdelijk te willen doen.

Met vriendelijke groeten,
Marijke Holtrop, voorzitter

 Nieuws	van	het	bestuur

Tijdelijke	voorzitter
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Leo Winkelhorst

Vanaf de start van dit museumjaar van de Duinhuisjes kun-
nen bezoekers gebruik maken van pinbetalingen, waarmee zij 
de entree en consumpties afrekenen. Er gaat dan ook geen 
openingsdag voorbij, of er wordt door de bezoekers gepind. 
Dit seizoen is voor een bedrag van 2.000 euro aan pinbetalin-
gen op onze rekening terecht gekomen. Deze betalingsvorm 
maakt 1/6 deel van de totale opbrengst van entree en con-
sumpties uit.

U ziet dat deze service voldoet aan een behoefte en zal zeker 
de komende jaren leiden tot verdere toename. Overal wordt 
door de banken het pinnen geënthousiasmeerd als veilige en 
snelle betaalmogelijkheid.
 
Dit museumjaar hebben tot nu toe ruim 5.000 bezoekers de 
duinhuisjes bezocht. In vergelijk met vorig jaar ligt dat aantal 
een stukje lager. Naast het wisselende zomerweer (regen en 
lage temperaturen), maar ook de vele evenementen die tege-
lijkertijd werden georganiseerd, spelen hierbij een belangrijke 
rol. Daarnaast zijn er dit jaar ook minder basisschoolgroepen 

Van	de	penningmeester
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In het museumjaar 
hebben tot nu toe 

5.000 bezoekers de 
duinhuisjes bezocht.

die een bezoek aan de huisjes hebben georganiseerd. Vorig 
schooljaar sloot het thema van de kinderboekenweek goed 
aan met een bezoek aan ons museum.

Contributie
Het overgrote deel van onze leden betaalt de jaarlijkse contri-
butie door middel van de automatische incasso verstrekt aan 
onze vereniging. Na de jaarvergadering lever ik de gegevens 
aan de bank, zodat deze de incasso kan uitvoeren. Stel dat de 
contributie zou worden verhoogd, dan kan dat alleen op voor-
dracht van het bestuur met toestemming van de aanwezige 
leden op deze jaarvergadering.
De andere leden geven individueel hun bank de opdracht het 
geld over te maken.
In november controleer ik deze boekingen en zal vervolgens 
een betalingsherinnering sturen als de contributie niet is 
overgemaakt, zodat de betaling nog voor het einde van het 
jaar kan plaats vinden.

Daarnaast het dringend verzoek bij de overschrijving van de 
contributie altijd het lidmaatschapnummer te vermelden. In 
ons ledenbestand komen vaak identieke familienamen voor, 
die bij vermelding van het lidmaatschapnummer op de fami-
lienaam kunnen worden geboekt.
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Wim van Montfoort

Op zondag 10 december is er van 10.00 tot 16.00 uur een 
kerstfair aan de Duinstraat. Deze kerstfair is een samenwer-
king tussen Paviljoen Restaurant De Meidoorn, het Zuid-
Hollands Landschap en de Duinhuisjes.
De toegang tot het evenement is gratis. 

Er kan gratis geparkeerd worden bij De Meidoorn en aan de 
Berkenrijsweg. Vanaf de Berkenrijsweg is er een looproute 
aangegeven door de duinen naar de kerstfair. Daar vandaan 
rijdt ook een elektrisch treintje die tevens een rondrit maakt.

Met muzikale omlijsting van:
• vocaal ensemble Timeless van 11.15 uur tot 12.00 uur,
• Down Town Abbey om 13.30 uur en 15.00 uur, 
• dweilorkest De Dorsvlegels gedurende de hele fair.

Op de terreinen van de Meidoorn en de Duinhuisjes staan 
kraampjes, een kerstboom, een levende kerststal, alpaca’s (een 
gedomesticeerde lamasoort) en het geheel is aangekleed met 
kerstverlichting. Het Bezoekerscentrum Tenellaplas is ook in 
kerstsfeer ingericht en daar vandaan kunnen bezoekers een 
kerstmutsenroute maken door de duinen. Voor de kinderen 
zijn er diverse activiteiten en om 13.00 en 14.30 uur wordt 
hier een kerstverhaal verteld. 

Op alle locaties zijn consumpties verkrijgbaar en er is een 
kerstverloting waarbij de gewonnen prijzen direct kunnen 
worden afgehaald bij de Meidoorn.

Op het terrein van de Duinhuisjes zijn houten kerstboompjes 
te koop ten bate van de Duinhuisjes. 

Huisje Kreekpad op het terrein van de Duinhuisjes is open en 
ingericht in kerststijl.

Het belooft een gezellige en gevarieerde kerstfair te worden. 

Kerstfair	aan	de	Duinstraat
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Frits van Driel

De Historische Vereniging Westelijk Voorne bestaat dit jaar 
30 jaar. Het bestuur had gemeend om dit niet ongemerkt 
voorbij te laten gaan. Bert Henrion Verpoorten had een leuk 
idee om voor de leden een reis naar de Tuinen van Appeltern 
te organiseren. Nu is het geen doen om met alle leden op stap 
te gaan. Maar met twee bussen moest het toch te doen zijn. 
Op 14 september was het zo ver en trokken de liefhebbers 
van mooie tuinen eropuit.

Of het feest geslaagd is? Lees het onderstaande gedicht maar 
eens.

Mieke Koster- Voskamp

Op donderdag, 14 september was het zover(n)
we vertrokken met een dubbeldekker naar Appeltern
De Historische Vereniging bestaat 30 jaar
en trommelde wel 67 mensen bij elkaar
om dit feestje op fleurige wijze te vieren
en het bestuur had een leuk plan om ons te plezieren
Naar de Tuinen van Appeltern, wat een goed idee
Daarom gingen er natuurlijk zoveel mensen mee

Een	dagje	naar	Appeltern,	een	impressie
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Het weer was niet zo denderend, maar dat weet je nooit van 
tevoren
De tuinen konden ons echter wel heel erg bekoren
Mensen, mensen, wat was daar veel te zien en te kijken
Meer dan 200 tuinen, voor armen en voor rijken
Gelukkig waren er tegen de regen afdakjes en priëlen
zodat we konden schuilen en dat deden velen
Bij aankomst werd er koffie met appeltaart geserveerd
en werden we op een leuke speech van eigenaar-voorzitter?? 
getrakteerd
Hij gaf op een leuke manier aan: hoe ziet een tuin of gazon 
eruit?
1/3 bestraat en de rest met bomen en allerlei (on)kruid
Nu is dat in de moderne tijd enigszins verschoven
en moet de tuin er helaas aan geloven
meer dan 2/3 is soms bestraat
en ja, waar het regenwater dan naar toe gaat?
De lunch met soep en broodjes smaakte bijzonder goed
en bij de barbecue tenslotte was het helemaal overvloed
Ook nog het vermelden waard: er konden tuinvragen worden 
gesteld
aan een deskundige uit Westvoorne, werd ons onder het eten 
verteld
We kunnen terugzien op een ontzettend leuke dag
dank aan diegenen die dit mogelijk hebben gemaakt, dit was 
mijn verslag.
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Frits van Driel

Nu kun je zo’n dag op verschillende manieren voor het nage-
slacht vastleggen. Mieke deed dit met een gedicht. Anderen 
doen dat met een kort verhaal. Annie van Maanen doet het 
met foto’s. In onze eerdere edities hebben we al wat werk van 
haar gebruikt. Ik heb haar ook alvast gevraagd voor foto’s 
voor de volgende editie. 
Appeltern inspireerde haar tot het maken van wel dertig 
foto’s. Nu hebben we geen ruimte om alles te laten zien,  
maar hopelijk geeft de volgende collage u wel een mooie 
inkijk. 

Een	dagje	Appeltern	in	foto’s
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In ons vorige nummer hebben we aandacht besteed aan het 
100-jarig bestaan van OVV. Voor de liefhebber is er een 
prachtig jubileumboek uit gekomen. Bram Smoor vertelt u 
daar meer over.

Bram Smoor

	‘Wij	zijn	de	jongens	uit	Oostvoorne’	
100	Jaar	OVV…!	
Honderd jaar geleden togen meerdere jongens naar het strand 
van Voorne-Putten, gewapend met bal en vier doelpalen. De 
zee was de zijlijn, de duinen de tribunes. OVV was geboren, 
al hadden de jongens dat destijds nog niet door. Zij wilden 
vooral plezier maken. Plezier met die ene bal, en met elkaar.
Hadden die jongens kunnen bevroeden dat honderd jaar 
later hun clubje nog zou bestaan? Waarschijnlijk niet. Maar 
hun enthousiasme sloeg over naar diverse sterkhouders, die 
ervoor zorgden dat OVV zich van vriendenteam ontpopte tot 
gewaardeerde voetbalclub.
In de eeuw die volgde na 1917 werd veel bereikt: een nieuwe 
en verbeterde accommodatie, de opeenvolgende kampioen-

Voor	de	OVV-liefhebber
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schappen in de jaren vijftig, de winst van de amateurbeker 
in 1988. OVV werd een centrale pijler in het leven van veel 
mensen ‘op dorp’. Huwelijken werden op OVV gevierd, voor 
grote evenementen stelde de vereniging zijn velden altijd 
beschikbaar. 

Onuitwisbaar
OVV verwierf zich een onuitwisbaar plekje in Oostvoorne. 
Dit boek biedt een inkijk in de rijke geschiedenis van een 
vereniging voor en door Svorenaars. Van het schilderen van 
de eerste doelpalen, tot het timmeren van de tribune. Van 
de indianenwedstrijd in de jaren dertig, tot alle jaren na de 
Tweede Wereldoorlog waarin het groen-wit op de platte kar 
door Oostvoorne werd gereden.
Dit boek over honderd jaar OVV gaat dus over ‘onze jongens’ 
uit Oostvoorne, over geluk en verdriet. Over de drie gouden 
periodes en de jaren daar tussenin. Maar vooral is het een 
boek over mensen, die zich met hart en ziel hebben inge-
zet voor een voetbalclub, omdat ze geloofden dat OVV een 
meerwaarde kon hebben voor iedereen in Oostvoorne. 
Honderd jaar geleden togen meerdere jongens naar het 
strand. Nu fietsen meerdere jongens naar de Zwartelaan. 
Eigenlijk is er niets veranderd en toch weer heel veel. Hoe dat 
zit, kunt u lezen in het schitterde  jubileumboek ‘Wij zijn de 
jongens uit Oostvoorne’ 100 Jaar OVV dat in september 2017 
is uitgebracht!

Bestellen
Elke OVV-er moet echt zo’n prachtig jubileumboek in zijn 
bezit zien te krijgen!
U kunt het boek ‘Wij zijn de jongens uit Oostvoorne’  
100 Jaar OVV bestellen via OVVfanshop@ovv-oostvoorne.nl  
of op OVV bij Sandra Kruik - Lieselot Bouwhuis en  
Bram Smoor, telefoon 06-37004620.
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Korrie Korevaart

De kunstschilders die ooit in Rockanje en Oostvoorne 
woonden of hier op bezoek kwamen om het duinlandschap 
te schilderen, zijn een boeiend onderwerp. Bijna alles valt 
daar nog over uit te zoeken. Een goed begin zijn die mensen 
met wie we nog kunnen praten over hun werk. Een van hen 
is Nardus Went, geboren in 1919. Hij woont vlakbij Olaerts-
duyn. De afgelopen jaren vertelde hij in een aantal gesprek-
ken over eigen en andermans leven en werk.

Tekenschrift
In de jaren dertig zat Nardus Went op de ambachtsschool aan 
de Langestraat in Brielle. Daar kreeg hij tekenles van Martien 
Middelhoek (1898-1986), als onderdeel van zijn opleiding 
tot huisschilder. Na zijn schooltijd kwam hij eerst in dienst 
bij huisschilder Labije in Oostvoorne, daarna bij Van den 
Haspel aan de Dorpsweg in Rockanje. In de oorlog werkte hij 
bij schildersbedrijf Van Soest en ook voor Jaap Groeneveld. 
Na de oorlog bij Rinus van Dijk en daarna nog bij schilder 
Hoogerwerf, in Oostvoorne. Rond zijn 45ste stopte hij om 
gezondheidsredenen: “Ik kon niet tegen die verf en ik had 
ook veel te veel gerookt. Daarna ben ik klusjesman geweest 

Speuren	naar	schilderijen	van	Nardus	Went

Koeien in wei-
land (ca. 1948), 
muurschildering 
in restaurant De 

Houten Paardjes. 
Foto: Leendert de 

Vink.
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en zorgde ik voor het huishouden, voor mijn twee broers en 
mijn moeder.”

Een opleiding tot kunstschilder zat er voor Went niet in. 
“Een centenkwestie”, zegt hij. Hij oefende door schilderijen 
van anderen te kopiëren en zichzelf te ontwikkelen. Als 
hij een plek wilde schilderen, maakte hij daar een schets of 
een zwartwit foto, zette die thuis op hardboard en ging dan 
daarna terug naar de plek om de kleuren in te vullen; thuis 
maakte hij het dan af. Echt buiten schilderen was er niet bij: 
“Dat dorst ik niet, ik was niet vlot genoeg. Eigenlijk deed ik 
er te lang over.” Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan, 
want al bracht het weinig op: “Het zit in je genen. Ik heb het 
er altijd bij gedaan, in de oorlog en daarna ook nog. Als de 
ouwelui gingen winkelen in Rotterdam, bij Brenninkmeijer, 
dan vroeg ik altijd of ze een tekenschrift wilden meenemen, 
en dat deden ze. Je had in Den Briel een lijstenmakerij, naast 
het gemeentehuis, van Van den Berg. Daar ging ik altijd op 
de fiets naartoe. Verf haalde ik bij Bazen, ook in Den Briel. 
Zúlke tubetjes, die kostten toentertijd al twee gulden.”

Verrast
Ten slotte schilderde Went een klein oeuvre bij elkaar, van 
zo’n dertig schilderijen. Hij schilderde vooral in de jaren 
veertig en vijftig. Een enkel schilderij dateert van later, uit de 
jaren zestig; als hem gevraagd werd iets speciaals te schilde-
ren. Hij verkocht zijn schilderijen aan elektricien Roelofs, die 
ze in de etalage van zijn winkel op het dorp te koop zette. Op 
diens aanraden ondertekende Went alleen met zijn initialen: 
‘D.W.’, zodat de belastingdienst de maker niet zou kunnen 
achterhalen. Later signeerde hij voluit met ‘D. Went’, Dinar-
dus Went.
Went schilderde bijna alles op hardboard. Veel van zijn werk 
is hij uit het oog verloren, ook al omdat hij zijn schilderijen 
niet zelf verkocht heeft, maar dat dus via Roelofs ging. Toch 
weet hij nog een enkel stuk te noemen: een schilderij van de 
boerderij van Jan Noordermeer, in de bocht van de Vleer-
damsedijk (waar hij vijftig gulden mee verdiende), van de 
kerk in Oostvoorne en dat van de maalderij van Leen Kruik 
op het dorp.
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Vier schilderijen heeft hij nog in eigen bezit: van de molen 
van Rockanje, van een boerderij aan de Duinzoom (die hij 
minstens twee keer vereeuwigde), van schaapjes onder de 
oude linde aan de Rietdijk en van een plekje bij de Nieuw-
koopse Plassen. Bij de boerderij aan de Duinzoom had hij 
graag koeien in het weiland gezet: “Die hadden er meer leven 
in gebracht, maar ja, de ene keer heb je meer durf dan de 
andere keer.”
Steeds is hij weer aangenaam verrast als er nog eentje op-
duikt. Intussen kennen we tien schilderijen van hem, inclusief 
vier schilderijen die hij zelf nog thuis heeft en de muurschil-
dering die hij eind jaren veertig bij de speeltuin De Houten 
Paardjes aanbracht. Went: ‘Het idee was van de eigenaar, Cor  
Hazelbag. Ik was de buitenboel daar aan het schilderen, toen 
ik in dienst was bij Rinus van Dijk. Hazelbag wilde wat in dat 
restaurantje op de muur hebben, en ze wisten wel dat ik aan 
dat soort werk deed. Die opdracht heb ik aangenomen.’ De 
koeien op de muur hebben – grappig genoeg – op hun rug 
hetzelfde zwartwitpatroon als de koeien op een schilderij met 
een molen dat hij in 1949 maakte.
Nardus Went is de eerste om de waarde van zijn eigen werk 
te relativeren, maar toch vindt hij het jammer dat veel van dit 
soort oude schilderijtjes op zolder belanden en daarna bij het 
oud vuil worden gezet.

Artistiek	oog
Nardus Went houdt van kunst en leest veel, ook over schil-
ders. In de romantische schilders van rond 1800, zoals 
Schelfhout, zag hij niet veel. Hij wilde modern zijn, zoals de 
schilders van de Haagse School. Maar als je naar zijn werk 
kijkt, dan zie je toch nog het romantische detail, vooral in de 
twee schilderijen met de schaapjes. Latere schilderijen zijn 
strakker, eenvoudiger, in zekere zin: technischer. Dat kan aan 
het onderwerp liggen, zoals bij de maalderij. Die was zelf 
strak en nieuw, aangezien de schuur net was opgeknapt na 
een brand. De schilderijen met de weilanden en de koeien 
ademen vooral rust. 
Wie Wents werk interessant vindt omdat het zou laten zien 
hoe iets er in een bepaald jaar precies uitgezien heeft, moet 
oppassen. Over het schilderij van de molen in Rockanje 
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vertelt hij: “Het moest toch ook een beetje schilderachtig zijn. 
Er was toen al geen zand meer, in 1980, er lag asfalt. Maar ja, 
dat kun je niet op een schilderij zetten. Ik heb er een zandpad 
van gemaakt. Dat doet een schilder, hè. Als dat nu zwart of 
grijs geweest was, dat stáát toch niet…?”
Went stopte met schilderen omdat hij voelde dat hij niet ver-
der kwam zonder opleiding: “Je gaat toch van jezelf denken: 
je stagneert; als ik keek naar het werk van anderen. Je kunt 
wel veel uit boeken leren, maar niet alles.” Daarna gooide hij 
het roer om: hij ging serieus aan het fotograferen en maakte 
talloze foto’s van het landschap in de omgeving. Hij heeft nu 
een verzameling van ongeveer 6.000 dia’s. Die vertoonde hij 
wel voor groepen mensen, bijvoorbeeld in de Welkomkerk. 
Hij laat foto’s in een album zien: pittoreske huisjes in de 
buurt, bloemen en planten, het strand… “Ja, dat had ik vroe-

Nardus Went (l) en 
Bouwe Klok, met 

het schilderij van de 
boerderij van Klok 

(1944).
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ger graag allemaal willen schilderen.” Hij ging er op de fiets 
op uit, met een kleinbeeldcamera. Op een mooie strandfoto, 
bij paal 9, uit de jaren zestig staat een jongetje: “Die moet nu 
een jaar of vijftig, zestig zijn.” Zijn fotowerk maakt duidelijk 
dat hij meer dan de gemiddelde kiekjesfotograaf een artistiek 
oog heeft, geoefend door het schilderen.

Collega’s
Noem je namen van andere schilders uit die tijd, dan herkent 
Nardus Went er veel van. Vaak verdienden zij hun geld als 
huisschilder en waren ze net als hij in hun vrije tijd kunst-
schilder, wat ook gewoon een manier was om zoveel mogelijk 
bij te verdienen, zeker in de oorlog. Zijn baas, Aart Lou-
rens Leendert van den Haspel (1880-1952), schilderde zelf 
tientallen schilderijen. Went: “Ik maakte schilderijen, maar ik 
werkte ook bij Van den Haspel. Die zat te schilderen achter 
het ezel en ik deed de andere karweitjes.” Volgens Went kon 
Van den Haspel bijna van zijn penseel leven. Vooral in de 
oorlog, toen het lastig was om een geschikt cadeau te vinden 
voor bruiloft of verjaardag, heeft Van den Haspel veel schilde-
rijen verkocht. Ongetwijfeld ook in ruil voor levensmiddelen.

In Oostvoorne waren er ook huisschilders die schilderijen 
maakten, zoals Cees Dorst (die veel schilderijen met de 
koepel Zeeburg erop afleverde), vader Carel (1880-1976) 
en zoon Cor (1915-1971) van der Houwen aan de Milden-
burglaan, Cees van Toledo (1907-1991, die knecht was bij 
Manintveld op Oostvoorne) en Cees Visser (1917-1991). 
Laatstgenoemde woonde in Nieuwenhoorn en had – als 
uitzondering op de regel – een opleiding tot kunstschilder 
gevolgd. Een andere professionele kunstschilder uit Nieu-
wenhoorn was Arij Spoon (1859-1945), die later aan de 
Noordweg in Oostvoorne neerstreek. 

Overigens: ook in Tinte waren er huisschilders. Op een foto 
van het interieur van de schilderswerkplaats van Bouwe 
Jongejan, ergens rond 1910, zien we een schilderij op een 
ezel staan. Nog een kunstschilder aan het werk! Maakte daar 
iemand schilderijen op bestelling? Of restaureerde Jongejan 
wellicht?
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Een	trotse	bezitter
Onlangs, op 31 juli, kreeg mijn buurman Bouwe Klok ergens 
de kans een schilderij te kopen; een schilderij van diens huis 
aan de Duinzoom in Rockanje. Van een hem onbekende 
schilder, gesigneerd met twee initialen: ‘D.W.’ Het elfde 
schilderij! 

De volgende dag gingen we samen naar Went, om het hem 
te laten zien. De Brielse verkoper had niets kunnen vertellen 
over de maker en de herkomst, en ook niet over de plek. Klok 
had evenwel meteen zijn huis herkend. Hij legt enthousiast 
uit: “Dat klopt echt: dat weggetje naar rechts was een keu-
telpaadje, dat stelde weinig voor. Het serieuze verkeer ging 
naar links, door de Stekelhoek. Een stukje verderop gingen de 
wagens dan rechts over de dijk, als ze bij de boerderij moesten 
zijn. Na het volgende huis, ’t Zandeke, hield de Duinzoom 
op; de boerderij van Stofberg was bereikbaar via de Oudeweg. 
De Rondeweiweg, links van de Stekelhoek, werd pas verhard 
wegens de komst van de speeltuin De Houten Paardjes.” 
Bouwe tuurt: ‘Er lijken losse ruiterpalen te staan tegen een 
ruiter met luzerne, naast de hooiberg. Ja, en die iepen rechts, 
daar sloegen de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog pinnen 
in, want ze gebruikten de iepen als uitkijkpost. Toen deze 
bomen later omgehakt werden, omdat de iepenziekte in de 
Stekelhoek heerste, zaten de pinnen er nog in.’

De oude maalderij 
van Leen Kruik in 

Rockanje (1949). 
Foto: Leendert de 

Vink.
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Eensgezind poseren ze voor de foto, met het schilderij en een 
foto van het huis van Went aan de muur, tussen hen in.

Charme
Wat Bouwe zo prachtig vindt aan dit schilderij? Hij moet er 
even over nadenken: “Ik vind het mooi omdat het van ons 
eigen huis is, omdat het door een schilder uit Rockanje is ge-
maakt, en omdat het laat zien hoe het hier vroeger ongeveer 
was. Daar hebben wij geen foto’s van.” 

Maar er is meer. We merken het vaker: mensen halen tegen-
woordig dit soort schilderijtjes van zolder, laten ze schoon-
maken en durven ze weer aan de muur te hangen. Wat is de 
charme ervan? Misschien is het nostalgie, maar dan zou je 
ook tevreden kunnen zijn met een foto. Praat je erover door, 
dan blijkt dat het schilderij vroeger bij hen thuis boven de 
eettafel hing. Het is iets vertrouwds; het doet denken aan 
vroeger. Anders dan een foto betekent een schilderij boven-
dien iets bijzonders, aandacht. De fotograaf kan relatief snel 
fotograferen, maar de schilder is er speciaal voor gaan zitten, 
voor dat ene schilderij van je eigen huis, dat je zo goed kent. 
Dat blijft iets unieks en iets bijzonders. Ook als de schilder 
de werkelijkheid naar zijn hand zet en de kleuren en de vorm 
niet per se kloppen met ieders herinnering of zelfs met de 

Schapen bij de oude 
linde bij de boer-

derij Stuijvesante 
van Hadde Kome 

aan de Rietdijk 
(1944). Foto: 

Leendert de Vink.
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historische werkelijkheid, toch lijkt een schilderij de kijker 
veel meer te intrigeren dan een foto. Dat geldt beslist ook 
voor de schilderijen van Nardus Went. Of, zoals hij zelf zegt: 
“Schilderijen zijn emoties.”

Schilderijen	van	Nardus	Went
-  Schapen bij de oude linde bij de boerderij Stuijvesante van 

Hadde Kome aan de Rietdijk (2x: 1941 en 1944)
- Molen met twee vissende mannen (1943)
-  Boerderij Duinzoom 50 in Rockanje (2x: 1944 en 1980 

(schets 1963))
- Landschap bij de Nieuwkoopse plassen (1947)
-  Koeien in weiland (ca. 1948), muurschildering in restaurant 

De Houten Paardjes te Rockanje
- Molen met koeien in wei (1949)
- De oude maalderij van Leen Kruik in Rockanje (1949)
-  Boerderij van Noordermeer aan de Vleerdamsedijk in Roc-

kanje (1967)
- De molen aan de Molendijk in Rockanje (1980)

Dankzij hem en dankzij Nelly de Man-Schipper kon dit ar-
tikel worden geschreven. Graag wil ik ook nog eens iedereen 
bedanken die ooit gereageerd heeft op een vraag in Struinen 
om informatie over het werk van schilders van en over (wes-
telijk) Voorne. Wij kennen nu ruim 100 schilderijen en tal 
van namen. Heeft u een schilderij van een plekje op (weste-
lijk) Voorne, van een bekende of onbekende schilder? Nieuwe 
informatie blijft van harte welkom! Telefoon 06 2417 3646. 

Zie Regina Roggeveen, Tinte in vroeger tijden.  
Klaaswaal: De Boektant, 1989, p. 71. 
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Frits van Driel

Bijna in elke gemeente zijn er tegenwoordig wel een of 
meerdere verenigingen die net als de Historische Vereniging 
Westelijk Voorne zich bezig houden met de historie. Ook in 
onze omgeving zijn daar wel een aantal te vinden. Soms hou-
den deze organisaties zich bezig met zaken die ook de lezers 
van Struinen interesseren. Daarvoor heb ik samen met Meta 
Snijders de rubriek bij de buren bedacht. Sinds kort verzorgt 
Meta de PR van de Historische Vereniging De Brielse Maas-
mond. De naam van de vereniging zegt u waarschijnlijk niets, 
maar daar gaat Meta verandering in brengen.

Meta Snijders

Onze zustervereniging in buurgemeente Brielle draagt sinds 
enige tijd de naam Historische Vereniging De Brielse Maas-
mond. Voorheen was dit de Vereniging Vrienden van het 
Historisch Museum Den Briel. De vereniging ondersteunt 
nog steeds het museum, maar wil naast de geschiedenis van 
Brielle ook aandacht schenken aan de historie van de omge-
ving. Een mooi voorbeeld hiervan is het onderzoek van Nol 
Freijsen, die zowel lid is van de HVWV als de HVBM.

In 2012 publiceerde hij een reconstructie van het ontstaan 
van het polderlandschap van Voorne en dat maakte het 
noodzakelijk dat de traditionele opvatting over het ontstaan 
van Brielle werd herzien. Hierover schreef hij een artikel in 
Brielse Mare nr. 2 van 2014, waarin hij de tot dan gangbare 
theorie op losse schroeven zet. 

In de nieuwste uitgave van de Brielse Mare (nr 2, oktober 
2017) reageert Leo Arkenbout op de veronderstellingen van 
Freijsen en komt op zijn beurt met nieuwe ideeën in een 
prettig leesbaar artikel. Hij roept lezers die goede argumenten 

Bij	de	buren

Bij	de	buren	in	Brielle
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hebben voor andere hypothesen op om te reageren. Arken-
bout hoopt dat met een dergelijke wetenschappelijke discus-
sie steeds meer duidelijk wordt over de historische werkelijk-
heid.

Maskerade	en	‘Gehangen	heiligen’
Behalve het artikel over de ontstaansgeschiedenis van Den 
Briel bevat dit nummer van de Brielse Mare een artikel van 
Bob Benschop, medewerker van het Streekarchief, die de 
traditie van de Maskerade ontmaskert. Museumdirecteur 
Marijke Holtrop vertelt hoe een verloren gewaand gebrand-
schilderd raam uit het oude stadhuis na een lange zoektocht 
werd teruggevonden. Verder is er aandacht voor het feit dat 
de Martelaren van Gorcum honderdvijftig jaar geleden heilig 
werden verklaard. Hoofdredacteur Willem Delwel beschrijft 
hun laatste dagen en voorzitter Bert van Ravenhorst geeft een 
recensie van het boek ‘Gehangen heiligen; De Martelaren van 
Gorcum’, dat verscheen bij het jubileum van de heiligverkla-
ring.

Leden van Historische Vereniging De Brielse Maasmond 
ontvangen de Brielse Mare automatisch. Losse nummers zijn 
voor twee euro te koop bij Historisch Museum Den Briel, 
Streekarchief Voorne-Putten en boekhandel Hoofstuk Een in 
Brielle.

Bob Benschop heeft 
de traditie van de 
Brielse Maskerade 

ontmaskerd.
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Een afbeelding van 
het ophangen van 
de Heilige Marte-

laren van Gorcum.
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Frits van Driel

In elke Struinen maken wij bij de mutaties melding van het 
overlijden van diverse leden. Het is ondoenlijk, hoe graag de 
redactie dat ook zou willen, om voor al deze leden een uitge-
breid in memoriam te plaatsen. Enkele keer zullen we hierop 
een uitzondering maken.

Drie maanden geleden op 15 augustus 2017 overleed op  
71- jarige leeftijd Willemijntje Stolk – van Gijzen. Veel lezers 
zullen haar kennen als een van de vorige redactieleden van dit 
blad. Jarenlang verzorgde ze op creatieve wijze de rubrieken 
Hink-Stap-Sprong en Interview. Begin van dit jaar verruilde 
ze haar taak als redactielid voor die van gastvrouw in ‘t Dun-
huis.

In de rubriek Hink-Stap-Sprong schreef ze over onderwer-
pen waarmee ze zelfs de lezers aan het schrijven kreeg. Voor 
het Interview kreeg ze mensen aan het praten. Dat is geen 
geringe prestatie. De redactie is haar veel dank verschuldigd 
voor de wijze waarop zij aan dit blad heeft meegewerkt. 

We wensen haar nabestaanden veel sterkte toe bij het dragen 
van dit verlies.

In	memoriam	Wil	Stolk
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Huize	Mildenburg

Frits van Driel

We hebben in de afgelopen nummers aandacht besteed aan 
een klas van de Mildenburgschool in Oostvoorne. Nu zijn er 
wel meer gebouwen en dergelijke in Oostvoorne die de naam 
Mildenburg dragen. Zo heeft Henk van der Houwen jaren 
geleden een verhaal over Huize Mildenburg en het Landgoed 
Mildenburg op papier gezet dat ik u niet wil onthouden. 

De	diverse	eigenaren
De eerste vermelding van Mildenburg geldt een Giftebrief 
uit 1699 waarin men spreekt van huijs ende schuer, bosch 
en boomgaert. Het huis was vermoedelijk nog slechts een 
eenvoudige hofstede en van enige tuin/parkaanleg was nog 
geen sprake. In 1721 moest de toenmalige eigenaar, Ary 
Leenderts Noompje, in verband met een faillisement zijn 
bezittingen verkopen en Mildenburg kwam in handen van 
Isaacq Brouwer. Brouwer wist in de volgende jaren zijn bezit 
uit te breiden, o.a. met de aankoop van het naastliggende huis 
Overburg. In 1736 ging ook hij failliet en zijn bezit werd 
openbaar verkocht. De koper werd dhr. Diderik van Leijden 
(1695 - 1764). Hij zorgde voor verdere uitbreiding van het 
terrein en voor een verbouwing van de hofstede met de naam 
Mildenburg tot royaal buitenhuis met bijgebouwen en een 
passende tuinaanleg. Bij het overlijden van Diderik werd 
zijn derde zoon Helenus Willem van Leijden (1735 - 1794) 
eigenaar van de buitenplaats. Hij trouwde in 1763 met Sybilla 
Maria Gravin de Thoms. Zij gebruikten de buitenplaats als 
zomerverblijf en bewoonden als voornaamste residentie het 
Rapenburg nr. 6 te Leiden. Ook zij breidden de buitenplaats 
uit met aankoop van stukken grond in Oostvoorne. In 1794 
overleed Helenus Willem van Leijden. Sybilla Maria, als 
erfgenaam, droeg het beheer en bestuur van de goederen en 
landerijen in de heerlijkheden op de Zuidhollandse eilanden 
over aan Hugo van Andel. In 1814 overleed ook Sybilla  
Maria de Thoms. De erfgenamen besloten de bezittingen uit-
eindelijk te verkopen. De buitenplaats kwam in bezit van mr. 
N.J.C. Lette. Aan het einde van de 19e en begin 20ste eeuw 
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werd het terrein bedreigd in de zin van verkoop en verkave-
ling, een villapark in aanleg en het tracé van de stoomtram 
van Rottedam naar het strand van Oostvoorne. In 1919 werd 
begonnen met de bouw van het buitenhuis het Reigersnest 
op het terrein van Mildenburg. In 1930 was de buitenplaats 
in eigendom van de familie Hudig. In 1938 werd besloten tot 
permanente bewoning van het huis het Reigersnest en werd 
het huis Mildenburg plus het direct aangrenzend terrein ver-
kocht aan de Stichting Administratiefonds Rotterdam en de 
Lange Laan fungeerde als scheiding met het terrein van het 
Reigersnest. In 1947 liet de Stichting het huis Mildenburg 
slopen. 

Landgoed	van	het	Zuidhollands	Landschap.
In 1953 volgde de verkoop van het terrein aan de Stichting 
Het Zuidhollands Landschap.

Geschiedenis	van	het	park
Op een kaart 1785 is een uitgestrekt parkaanleg te zien met 
een ingewikkeld lanenpatroon. De aanleg wordt bepaald door 
een kaarsrechte en met dubbele rijen eikenbomen beplante 
zichtlaan. Het terrein omvatte verder onder meer een sterren-
bos en een waterpartij. Opmerkelijk was het doolhof, dat een 
kopie van het Doolhof te Versailles lijkt te zijn geweest.
Aan het oostelijk uiteinde van dit tracé stond tot 1947 een 
eenvoudig, eenlaags huis, waarvan de voorgevel vijf venster 
traveeën breed was. Of dit het oorspronkelijke huis was, is 
onduidelijk.

Huidige	situatie
Mildenburg bestaat thans voor het grootste deel uit bos en 
weiden. Onderdelen van de historische aanleg, waaronder de 
zichtlaan, zijn in het huidige terrein nog herkenbaar.
Het landgoed Mildenburg (30 ha.) bij Oostvoorne is in 
de loop van de 18e eeuw ontwikkeld door de familie Van 
Leyden-Van Leeuwen. Het was een prachtige barokke tuin 
met grote rechte lanen, een doolhof, een theekoepel en wat 
beelden. Om het landgoed productief te maken, waren grote 
delen in gebruik als hakhout. Zo’n landgoed had ontzettend 
veel onderhoud nodig. Het is dan ook niet zo vreemd dat 
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de meeste onderdelen van de barokke tuin zijn verdwenen. 
Alleen de grote hoofdlaan en wat stukjes van de andere lanen 
zijn nog overgebleven. Een oud beukenbos vormt de over-
gang van het landgoed naar een binnenduinbos. Een hoog 
duin biedt uitzicht op het Groene Strand en het Oostvoornse 
Meer. De Wielewaalroute is en gemarkeerde wandelroute van 
twee kilometer.

Mildenhorst	(hierbij	de	aquarel	plaatsen)
De vader van Henk kocht van de gemeente Mildenhorst, 
toen de voormalige burgemeesterswoning. Daarvoor was het 
van het Zuid-Hollands Landschap, Rinus Warbout en tante 
Pietje.
Voor zover Henk weet is Mildenhorst gebouwd en na de 
Tweede Wereldoorlog uitgebreid door Henk Rok en was 
onderdeel van het landgoed. Mildenhorst werd gebouwd, 
zoals ons verteld werd, voor de koetsier die daar ging wonen 
toen de keukenmeid zwanger werd. Misschien heb jij hierover 
meer gehoord. De aquarel heeft de heer van der Houwen sr. 
gemaakt.
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Wim van Montfoort

De werkgroep Collectiebeheer en Archief heeft onlangs alle 
aanwezige dozen met boekjes Struinen doorgenomen.

In het Archief worden twee complete sets vanaf de oprichting 
Historische Vereniging Westelijk Voorne tot nu toe bewaard.

Gratis	afhalen
Nu zijn er veel boekjes over vanaf 1989 tot en met 2017.
Mocht u uw verzameling Struinen compleet wil maken dan is 
nu het moment.
De boekjes zijn gratis af te halen op de bijeenkomsten van 
het Archief.

Openingsdata in 2017 op de dinsdagen:
• 7 en 21 november en op 12 december.

Openingsdata in 2018 op de dinsdagen:
• 9 en 23 januari, 13 en 27 februari, 13 en 27 maart,  
• 10 en 24 april, 8 en 22 mei, 12 en 26 juni. 

Het archief is open van 09.00 tot 12.00 uur. 

Bezoek
Graag vooraf een afspraak maken met Wim van Montfoort, 
telefoonnummer 0181-403359 of e-mail: 
w.montfoort1@upcmail.nl

Oude	Struinen	verkrijgbaar
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Frits van Driel

Binnen onze vereniging zijn we regelmatig op zoek naar 
nieuwe vrijwilligers voor allerlei klussen. Zo zijn we op zoek 
naar twee personen die in het bestuur de plaats van Henk 
van der Houwen willen innemen. In het bestuur is Henk de 
secretaris en dus de duizendpoot die allerlei zaken op zijn 
bordje krijgt. In het voorjaar van 2018 zit zijn mandaat erop 
en zal hij aftreden. We moeten op zoek naar een goede op-
volger. Omdat het bestuur heeft gemerkt dat zijn werkzaam-
heden nogal veel zijn, wil het bestuur graag een taak van de 
secretaris zijn bordje halen: het notuleren van diverse verga-
deringen. Daar zoeken we een andere vrijwilliger voor. Voelt 
u zich geroepen om secretaris of notulist te worden. Meld u 
zich dan aan. Zijn dit geen functies die bij u passen. Geen 
nood, we hebben vast we iets wat u wel leuk lijkt.

Vrijwilligers	gezocht

  Openluchtmuseum 
“De Duinhuisjes” 

 

 

Wij zoeken  
vrijwilligers voor 

ons museum 
 

Iets voor u? 
 

Bent u een doener, communicatief 
onderzoekend of computerenthousiast; 

er is altijd iets te doen wat bij u past. 
 

Geef u vandaag nog op! 
 

U kunt contact opnemen met  
Leo Winkelhorst 
tel: 0181-483809 of 

email: penningmeesterhvwv@hotmail.com 

De speciale poster 
laat niets aan dui-

delijkheid te wensen 
over: we hebben 

vrijwilligers nodig.
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Reacties	van	lezers
In ons vorige nummer ben ik een zoektocht gestart rond het 
Rukkajes volkslied. Dat dit onderwerp leeft onder de lezers 
van dit blad is duidelijk. Daags na het uitkomen van het blad 
kreeg ik al het eerste telefoontje. Diverse personen hebben 
daarna gereageerd per brief, e-mail of telefoon. Hans van 
Santen is zelfs het archief van de vereniging in gedoken op 
zoek naar een Struinen waarin deze en andere volksliederen 
zijn beschreven.
Kennelijk hield het volkslied de gemoederen wel bezig. In de 
tweede jaargang van Struinen werd het volkslied al beschre-
ven. (Struinen juni 1988). 
In de loop van de jaren is er daarna nog meer over het lied 
geschreven. 

De	ontstaansgeschiedenis
Alle lezers zijn er in elk geval over eens dat het lied is ge-
schreven door de laatste gemeentesecretaris van Rockanje: 
de heer Heindijk. Volgens een ooggetuige ging het schrijven 
als volgt. De heer Heindijk schreef op het secretarie eerst een 
paar regels. Vervolgens werd dit aan de aanwezigen voorgele-
zen. Daarna ging hij weer verder met de volgende regels die 
ook werden voorgedragen. Enzovoorts. Of de aanwezigen 
ook nog wijzigingen mochten voorstellen is me niet helemaal 
duidelijk.

In elk geval viel het lied in goede aarde bij de bevolking. Bij 
Win van der Velde hangt het lied nu al jaren aan de muur 
zoals u aan bijgaande illustratie kunt zien.

Ter	gelegenheid	van
Waar iedereen niet helemaal over eens is, is de gelegenheid 
waarvan dit lied is geschreven. Volgens een van de mensen 
die ik heb gesproken zou dit ter gelegenheid van het afscheid 
als zelfstandige gemeente zijn geschreven (In 1979) Anderen 
zeggen dat het nog eerder is geschreven.

Zoektocht	rond	het	Rukkajes	Volkslied
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Is	het	ooit	gezongen
Dan is er nog de vraag of het lied ooit is gezongen. Wijnand 
‘t Mannetje schrijft daar het volgende over: “Ik heb het lied 
nooit horen spelen of zingen. Hoewel ik oorspronkelijk uit 
Rockanje kom en nu reeds dertig jaar in Rotterdam woon.” 

Nog	een	deel
Tot slot nog een opmerking van Wim van Montfoort: 
“Begreep van Bram van der Waal dat er ook nog een lied is 
met een extra ondeugend laatste deel. Maar dit heb ik van 
horen zeggen, dus .......”



Frits van Driel

Voor onze volgende zoektocht gaan we terug naar zestig jaar 
geleden.

Op dinsdag 14 mei 1957 bracht Koningin Juliana een werk-
bezoek aan een zevental gemeenten ten westen van het  
Kanaal door Voorne. Een van de gemeenten waar zij een 
bezoek aan bracht was Rockanje. Een vast onderdeel van  
zo’n bezoek was een bijdrage van de kinderen. 

In Rockanje was dit een zogenaamde kinderzangaubade. 
Wijnand ‘t Mannetje herinnert zich die aubade nog goed.
“Ik zat toen op de openbare lagere school in Rockanje en 
we hebben samen met de christelijke lagere school voor de 
Koningin gezongen. De Koningin stond op het bordes van 
het gemeentehuis. Wij stonden in letters opgesteld. Ik weet 
niet meer of we Nederland, Juliana of Welkom vormden. Wel 
weet ik dat we op het schoolplein geoefend hebben. Janny 
Noordermeer van de openbare school en een jongen van de 
christelijke school hebben een bloemenmand aangeboden. Na 
afloop liepen ze achteruit de trap af.”

Kinderen	en	werkbezoek	koningin	1957
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Koningin Juliana 
tijdens een van haar 

toespraken voor de 
televisie.
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Wijnand heeft mij de tekst van de aubade toegestuurd. 
Hierop staan vijf liederen: Wilhelmus, De vlaggen uit,  
Nu vlagt er de Lente, Mei lied, Kind van Holland.

Om uw geheugen op te frissen hier de tekst van de vlaggen 
uit.

De vlaggen uit, de vlaggen uit!
Laat wapp’ren Neerlands kleuren!
Ze spreken in hun eigen taal
Van ‘t feestelijk gebeuren
De vreugde gaat aan dank gepaard,
Want onze Koningin verjaart!
Laat wapp’ren dus het rood, wit, blauw,
Voor Juliana van Nassau! (bis)

De vlaggen uit, de vlaggen uit!
Laat Juliana ‘t weten,
Dat niemand onzer deze dag
Ooit wil of kan vergeten,
Zij maakte zich bij elk bemind,
Vanaf de grijsaard tot het kind.
Laat wapp’ren dus het rood, wit, blauw,
Voor Juliana van Nassau! (bis)

De vlaggen uit, de vlaggen uit!
Voor Haar, die wij vereren,
Wij bidden God voor Haar om kracht,
Bij ‘t moeitevol regeren.
Zij doet het oude woord gestand,
“Oranje hoort bij Nederland”.
Laat wapp’ren dus het rood, wit, blauw.
Voor Juliana van Nassau! (bis)

Naar aanleiding van dit verhaal heb ik een paar vragen. 
•  Wie was de jongen die de bloemenmand heeft aangeboden?
•  De Koningin is die dag in meer dorpen geweest. Wat heb-

ben de kinderen daar gedaan?
• Wat herinnert u zich verder nog van dit bezoek?
Reacties en foto’s ziet de redactie met spanning tegemoet.
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Struinen	van	polder	tot	strang
Verenigingsblad van de 
Historische Vereniging Westelijk Voorne

31e jaargang nummer 3, november 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 maart 2018  
verschijnt, inleveren voor 1 februari 2018. Foto’s en andere 
illustraties graag als jpg-bestand in een bijlage aanleveren.

  Colofon



Historische	Vereniging	Westelijk	Voorne

Bestuur
Marijke Holtrop - voorzitter  
m.holtrop@brielle.nl

Hans van Lith - tijdelijk voorzitter 0181-485363
h.e.vanlith@upcmail.nl 

Henk van der Houwen - secretaris  0181-786623
secretariaat.hvwv@live.nl 
Postbus 400, 3233 ZJ Oostvoorne 

Leo Winkelhorst - penningmeester  0181-483809 
penningmeesterhvwv@hotmail.com

Wim van Montfoort - 0181-403359
collectiebeheer en archief
w.montfoort1@upcmail.nl

Edith Schouten - 
coördinator werkgroep communicatie 06-41359734
emsch@live.nl

Werkgroep Presentatie en Educatie
Leo Winkelhorst - tijdelijk coördinator  0181-483809
Bouwie Schipper - notulist 0181-401450
Annie van Maanen - evenementen 0181-483004 
annie.vanmaanen@xs4all.nl
Lida Stoof - gidsenrooster 0181-483345 
lidastoof@hotmail.com
Ton Abbink - groepsbezoeken  0181-484038
agabbink@hetnet.nl
Anneke Klok-Smoor - 0181-402275
modeshows en levende geschiedenis
Dineke van Hennik - PR 0181-356604
Joke Winkelhorst - depot
jamwinkelhorst@gmail.com 0181-483809
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Werkgroep Collectiebeheer en Archief
Wim van Montfoort - coördinator 0181-403359 
w.montfoort1@upcmail.nl

Werkgroep communicatie
Edith Schouten - 
coördinator en webmaster 06-41359734
emsch@live.nl
Dineke van Hennik -  0181-356604
promotie en scholen
dineke.van.hennik@gmail.com
Bouwie Schipper - algemeen 0181-401450
gerritenbouwie@gmail.com

Werkgroep Maria Rust
Korrie Korevaart - contactpersoon   06-24173646
kjj.korevaart@live.nl

Website: www.westelijk-voorne.nl
E-mail: info@westelijk-voorne.nl

Openluchtmuseum De Duinhuisjes
Duinstraat 18
3235 NK Rockanje
telefoon 0181-301110



Welkom
De Historische Vereniging Westelijk Voorne begroet met veel 
plezier de volgende nieuwe leden

Overleden
Helaas moeten we ook melding maken van het overlijden van 
de volgende leden 

Mw. C.H. Matto
Stationsplein 8
3743 KL Baarn

L. Scholten
Esdoornstraat 13
3235 VE Rockanje

Mw. T. Korevaart
Gijzenhoekweg 23
3233 TN Oostvoorne

Mw. A. Katers
Gijzenhoekweg 27
3233 TN Oostvoorne

Dhr. M. van Marion
Rijswaardsedijk 6
3238 LS Zwartewaal

Dhr. L. Noordermeer
Verl. Lodderlandsedijk 4
3235 NT Rockanje

Mw. C. den Hond - Minnaar
Berberislaan 6
3233 CB Oostvoorne

Dhr. A. Manintveld
Buizerdlaan 39
4131 CR Vianen

Fam. B. Boeve
Zandweg 10
3233 ET Oostvoorne

Mw. I. van Driel
Noorddijk 75
3142 EC Maassluis

Mw. M. van der Lely - 
van Zanten
Librastraat 11
3235 TC Rockanje

Mw. L. Groeneveld - 
Vermeulen 
Briggemandreef 146
3235 DZ Rockanje

Dhr. J. Eggink
Straatweg 85 C
3054 AB Rotterdam
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Stap binnen bij BP

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

BP Raffinaderij Rotterdam is één van de 

grootste olieraffinaderijen van Europa en  

is gevestigd in het Rotterdamse haven- 

gebied 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 omgangs-

vormen en open communicatie, zowel 

intern als extern. 



HistorylandHellevoetsluis
Een avontuurlijke reis
door de tijd

Kijkjeogenuit!

www.historyland.nl Van toen naar nu,van jong naar oud

OPEN
Dinsdag

t/m zondag
van 10.00 tot
17.00 uur.


