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Wandel mee met ons walking dinner op vrijdag 1 september 2017!

Van de redactie
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Beste lezer,

Voor u ligt het eerste nummer van een nieuw jaar met weer
allerlei wetenswaardigheden van de historische vereniging zelf.
Inmiddels heeft u de weg naar de redactie weten te vinden.
Diverse historische artikelen hebben wij binnen gekregen. Er
waren ook lezers die reacties op artikelen stuurden of tips gaven over nieuwe onderwerpen. Daarvoor onze hartelijke dank.
Een van die tips is het idee om in het novembernummer aandacht te besteden aan het einde van de Eerste Wereldoorlog in
1918. Nu was Nederland in die tijd neutraal maar ongetwijfeld
hebben wij op ons eiland het nodige meegemaakt. Heeft u een
verhaal over die tijd, stuur dat dan in.
Net als vorig jaar vindt u in dit nummer een uitnodiging voor
de ledenvergadering op maandag 9 april. Ook de hele lijst met
evenementen voor 2018 hebben we geplaatst.
In dit nummer staan we ook weer stil bij onze zoektocht rond
het bezoek van koningin Juliana aan onze regio in mei 1957.
Daarbij hebben we de hulp gekregen van iemand uit het noorden des lands die alles van nabij heeft meegemaakt.
De Kerstfair was door het winterweer niet zo druk bezocht.
Onze fotograaf Annie van Maanen slaagde er toch in mooie
winterse plaatjes te schieten. Van haar hand zijn ook de foto’s
bij de nieuwjaarsreceptie. Net als in de vorige nummers wordt
in dit nummer ook uw hulp gevraagd bij een aantal raadsels.
Veel leesplezier toegewenst.
Frits van Driel
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Nieuws van het bestuur

Waarnemend voorzitter
Geachte leden Historische Vereniging Westelijk Voorne,
Het nieuws van het bestuur krijgt u van de waarnemend
voorzitter. Ik hoop dat dit eenmalig is, want dat betekent dat
Marijke Holtrop haar taak als voorzitter weer heeft overgenomen.
Het gaat goed met haar, maar voor alle zekerheid krijgt ze
nog een chemokuur die nog enkele maanden zal duren. Ze
is inmiddels wel aan het werk, maar ze mijdt grote gezelschappen om geen infecties op te lopen. In april/mei hoopt
Marijke haar functie als voorzitter weer te kunnen oppakken.
Ze is wel betrokken bij de vereniging en levert ondersteuning
waar nodig.
Als vereniging kunnen we terugzien op een geslaagd seizoen
2017. Een groot aantal enthousiaste vrijwilligers zorgde
met alle werkzaamheden en activiteiten ervoor dat we 5.500
bezoekers mochten begroeten. De poppenkastgroep was in
2017 al 20 jaar actief. Een prestatie op zich. Hulde daarvoor.
Onze vereniging is elk jaar bij evenementen, fairs en 
andere gelegenheden vertegenwoordigd. Al 15 jaar staan
Leo Winkelhorst en Ina van der Nol achter onze kraam. In
klederdracht geven zij uitleg over de vereniging en werven zij
nieuwe leden. Dit jaar zullen anderen dit overnemen. Leo en
Ina bedankt!
De huisjes zijn inmiddels voorzien van touchscreens. Hiervoor zijn verleende subsidies benut. Er staat een nieuw kippenhok. In alle rust en zeer vakkundig gebouwd door Dirk
Klok. Er ligt een mooi terras. Er wordt goed gebruik van
gemaakt. Dat blijkt ook uit de omzet van de consumpties.
In het depot op zolder van het Dunhus wordt hard gewerkt.
Sorteren, opruimen, registreren. Een grote klus die nog enkele jaren zal vergen. Van enkele huisjes zijn slechte kozijnen
in oude stijl door één van onze vrijwilligers vervangen.
Met kerstmis was er de kerstmarkt die we samen met de
Meidoorn en het bezoekerscentrum hebben georganiseerd.
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Nieuws van het bestuur

Er was een goede voorbereiding (met name door onze mensen), maar door het slechte winterweer (code oranje) helaas
weinig bezoekers. Inmiddels heeft de evaluatie plaatsgevonden. Met enkele aanpassingen in voorbereiding en uitvoering
is besloten om volgend jaar weer met zijn de Meidoorn en
het bezoekerscentrum een kerstmarkt te organiseren.
We hebben een nieuwe redactie van Struinen en ook zij
leveren weer een mooi verenigingsblad. Als u een artikel heeft
voor Struinen, lever het in bij de redactie.
Wat kunnen we in 2018 verwachten?
Vanuit Maria Rust de activiteit om een graftrommel in
originele staat te brengen. Een mooi initiatief. Hiervoor loopt
een sponsoractie. Er is 500 euro nodig, binnen is al 350 euro.
Indien nodig dekt de vereniging het verschil.
Het boek Lanen en Wegen waarin de achtergronden van de
namen van onze lanen en wegen worden beschreven, zal na
jaren van voorbereiding dit jaar worden afgerond.
Het behang van huisje Duinstraat zal gerestaureerd worden.
Een flinke uitgave, maar u kunt in het nieuwe seizoen het resultaat bewonderen. Het museum zal op 14 april aanvangen.
Het thema van de tentoonstelling zal zijn: in ‘blijde’ verwachting. De voorbereidingen zijn in volle gang.
Wij verwachten weer een goed seizoen en zien uit naar uw
komst.
Met vriendelijke groeten,
Hans van Lith, waarnemend voorzitter

Van de penningmeester

Leo Winkelhorst
Binnenkort wordt de jaarvergadering van onze vereniging
gehouden, waarvan u in deze Struinen de agenda aantreft.
Na deze vergadering activeer ik de automatisch incasso voor
het kalenderjaar 2018. Van alle leden die onze vereniging een
volmacht hebben afgegeven, zal het lidmaatschap van
15 euro daarna automatisch worden overgeschreven.
Van de leden die zelf de betaling per bank van de contributie
van 2018 verzorgen, wordt verwacht dat zij dit kalenderjaar
zelf de contributie overmaken. Helaas gebeurt dat niet bij
iedereen.
Er staat nog een aantal bedragen van 2017 open die, om
welke reden dan ook, niet zijn overgemaakt. Misschien bent
u het gewoon vergeten. Ik zou u dan ook willen vragen zelf in
uw bankadministratie te kijken, als u de contributie voor dit
jaar gaat overmaken, of u ook het vorig jaar betaald hebt.
Ik verzoek u met klem het lidmaatschap nummer, zoals dat
op uw nieuwe jaarkaart staat, bij de overschrijving te vermelden. Voor u een kleine moeite en u helpt mij enorm bij
de controle van deze betalingen. Zeker als de familienaam
meerdere keren in onze administratie voor komt en ik aan
het rekeningnummer niet kan zien bij welk lid deze betaling
hoort.
Mocht u de betaling per bank om willen zetten naar een
automatische incasso dan kunt u van mij een formulier toegestuurd krijgen (per post of per e email). U zult begrijpen dat
deze werkwijze de voorkeur geniet.
Ik stel het zeer op prijs wanneer u mij van elke wijziging
van telefoonnummer, e-mail of bankrekeningnummer op de
hoogte brengt. Deze wijzigingen kunnen dan in onze administratie worden verwekt zodat deze actueel blijft.
Bij voorbaat dank voor uw samenwerking.
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Uitnodiging Algemene Ledenvergadering
Maandag 9 april 2018
Locatie: Welkomkerk in Rockanje
Aanvang: 19.30 uur
Agenda
1. Opening
2. Mededelingen
3.	Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 30 Maart 2017
(notulen zijn geplaatst op de website 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 2017
6a. Benoeming leden kascontrolecommissie 2018
7.	Herinrichting museum, overzicht uitgevoerde
werkzaamheden
8.	Bestuurswijziging/verkiezingen:
•E
 . Schouten aftredend en niet herkiesbaar,
functie is vacant
• H.
 van der Houwen stelt functie beschikbaar,
het bestuur stelt voor de heer H. Barendregt
H. van der Houwen blijft in het bestuur als coördinator
(eventuele kandidaten kunnen zich aanmelden tot 1 uur
voor aanvang van de vergadering)
9. Rondvraag
10. Sluiting
Pauze
Na de pauze wordt een lezing gehouden over het thema voor
komende seizoen ‘n blijde verwachting’.
Henk van der Houwen
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Evenementenkalender
April
Zaterdag 14 april

Opening seizoen

Mei
Zondag 6 mei
Levende geschiedenis + leermaker
Donderdag 10 mei	Opoe Jaantje en opa Bram
(Hemelvaartsdag)
Maandag 21 mei
2e Pinksterdag + workshop schilderen
Juni
Zondag 3 juni
Levende geschiedenis + kapper
Zoondag 10 juni
Opoe Jaantje (foto)
Zondag17 juni	Minimarkt + kleedjesmarkt
voor kinderen
Juli
Zondag 1 juli	Levende geschiedenis
+ zuurkool maken
Zaterdag 7 juli
Opoe Jaantje
Zaterdag 21 juli
Creamarkt
Woensdag 25 juli
Kindermiddag
Zaterdag 28 juli
Boerenboeldag
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Augustus
Woensdag 1 augustus Kindermiddag
Zondag 5 augustus	Levende geschiedenis + zuurkool
verkopen + Bram van de Waal met
slagersartikelen
Woensdag 8 augustus Kindermiddag
Zaterdag 11 augustus Streekwarenmarkt
Zondag 12 augustus	Muziekvoorstelling door
accordeonclub Risoluto
Woensdag 15 augustus Kindermiddag
Zondag 19 augustus Opoe Jaantje en opa Bram
Woensdag 22 augustus Kindermiddag
September
Zondag 2 september	Levende geschiedenis + Dirk
met mais pellen en/of dorsvlegelen
Zaterdag 8 september Open monumentendag
Zondag 30 september Laatste openingsdag

• Op het terrein zal iedere laatste zondag van de maand een
aantal leden van een wolspingroep aanwezig zijn
(bij slecht weer in ’t Dunhus).
• Er wordt nog overleg gevoerd over een optreden van een
klompendansgroep tijdens een van de dagen van de levende
geschiedenis.
Openingstijden
Openluchtmuseum De Duinhuisjes is vanaf 14 april tot
en met 30 september 2018 geopend voor het publiek. De
openingstijden zijn iedere zaterdag en zondag van 13.30 uur
tot 16.30 uur. Vanaf 25 juni tot en met 22 augustus 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.
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Kerstfair in foto’s
Frits van Driel
Hoewel er door het winterweer een tegenvallende opkomst
was bij de kerstfair, wist onze fotograaf Annie van Maanen
toch een aantal foto’s voor u te maken.
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Nieuwjaarsreceptie in Tinte
Frits van Driel
Het is inmiddels een traditie geworden om de nieuwjaars
receptie van de Historische Vereniging Westelijk Voorne in
het verenigingsgebouw aan de Strypsedijk in Tinte te houden. Ook dit jaar was dat het geval. Op zondag 14 januari
was het weer ons dit keer, in tegenstelling tot de kerstmarkt,
gunstig gezind. Een zonnetje scheen terwijl uw redacteur als
eerste met Edith Schouten aan kwam rijden. Spoedig arriveerden ook de bestuursleden. op de voorzitter na. Deze
laatste bezoekt in nasleep van haar ziekte nog geen grote
activiteiten. Vele handen maken licht werk zodat de zaal snel
in orde was gemaakt en de eerste gasten konden komen. Van
lieverlee kwamen ze binnendruppelen. Tegen de tijd dat onze
tijdelijke voorzitter Hans van Lith met zijn praatje begon, zat
de zaal vol.
De nodige nieuwjaarswensen werden uitgewisseld. En sommige aanwezigen gebruikten de bijeenkomst ook om de
nodige afspraken te maken voor diverse activiteiten. Er was
gezorgd voor voldoende versnaperingen, hapjes en drankjes.
Alleen het stokbrood moest nog worden opgehaald voordat
Hans van Lith de receptie officieel kon openen.
Zo rond 14.15 uur begon onze tijdelijke voorzitter Hans
van Lith met zijn toespraak. Allereerst werd stilgestaan bij
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de reden van de afwezigheid van onze voorzitter Marijke
Holtrop. Een kort resumé werd gegeven over een aantal activiteiten van het afgelopen jaar en de inzet van de vrijwilligers.
Ook werd vast vooruit gekeken naar de komende jaarvergadering op 9 april.
Hierna konden de aanwezigen genieten van de voortreffelijke
soep van Bram van de Waal en van andere hapjes.
Er waren velen die zorgden dat deze middag een succes
is geworden. In het bijzonder mogen we hierbij Wim van
Montfoort wel noemen die als stille kracht aan het werk was.
Voortdurend was deze man in de weer om de gasten van het
een en ander te voorzien of de afwas te verzorgen. Hartelijk
dank hiervoor.
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Schenkingen voor de kerstfair
Frits van Driel
Onze vereniging is blij met alle schenkingen die zij ontvangt.
Soms zijn het artikelen van historische waarde en daar moet
je zuinig op zijn en ze goed beheren. Soms zijn het moderne
artikelen die je direct kunt gebruiken om de omgeving te
verfraaien of zoals in december voor de kerstfair. De redactie
kreeg het onderstaande verzoek van Dineke van Hennik.
Diverse mensen hebben kerstverlichting voor de kerstfair geschonken aan de Duinhuisjes. Graag zou ik die mensen in de
rubriek ‘Schenkingen’ willen vermelden in de eerstvolgende
Struinen.
Het zijn:
• Fam. Eggens uit Brielle
• Fam. Den Bakker uit Tinte
• Mevr. Verduijn uit Oostvoorne

Schenkingen aan het archief
Wim van Montfoort
• Van de heer Michael Termeer mochten wij ontvangen
een schilderij van de bekende Rockanjese huisschilder
Aart van den Haspel, die ook in zijn vrije tijd stillevens
schilderde.
Het schilderij is gemaakt in 1942 en geeft weer een duinhuisje.
Het duinhuisje stond waar nu de parkeerplaats van het
Badhotel te Rockanje is.
Hij is geboren in Alblasserdam 15.10.1880 en overleden in
Rockanje 27.08.1952.
Aart Lourens Leendert van den Haspel ligt begraven op
Maria Rust (graf 367) – www.begraafplaatsmariarust.nl
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Het schilderij van
de bekende Rockanjese
huisschilder
Aart van den
Haspel.

• Van de heer dr. Nol Freijsen het boekwerk ‘Van Pietersdijk
tot Wolvenpolder’ en dit gaat over het ontstaan van het polderlandschap op de eilanden Voorne en Putten. Het vertelt
de geschiedenis van aanleg polders op Voorne-Putten.
Het boekwerk is verkrijgbaar bij de boekhandel voor € 7.50.
Het boekwerk is een speciale uitvoering van De Brielse
Mare en is een uitgave van de Historische Vereniging
‘De Brielse Maasmond.’
• Van de heer W. Steijl het boek Rockanje in oorlogstijd
1940-1945 door H.van de Graaf - uitgave 1969, Eerste
leerboekje der Vaderlandsche Geschiedenis door J.J. ten
Have - uitgave 1926, Gedenkboek van Voorne, ter herinnering aan de verheffing van Den Briel tot stad nu 600 jaar
geleden - uitgave 1930 en Rockanje in Wording en Groei
door H.van de Graaf uitgave - 1958.
• De heer H. van Santen het boek OVV 100 jaar 1917-2017
‘Wij zijn de jongens uit Oostvoorne’ door Kick Hommes.
• We hebben enkele schilderijen van de heer Jansen uit
Hellevoetsluis mogen ontvangen via Henk van der
Houwen.
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Klussen aan huisje Duinstraat
Frits van Driel
Ook al zijn de Duinhuisjes gesloten, het betekent niet dat
alles in winterslaap is. Zo wordt in huisje Duinstraat door
diverse vrijwilligers druk gewerkt om alles op orde te krijgen.
Leo Winkelhorst stuurde bijgaande foto’s als bewijs.
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Hulp bij een zoektocht
Frits van Driel
U bent al gewend dat we in de Struinen uw hulp inroepen
om bepaalde raadsel op te lossen. Dit keer een vraag van
Gerard Stroeve. Excuses vast van de redactie voor de niet zo
goede kwaliteit van de foto’s.

Gerard Stroeve
Hierbij twee foto’s (de andere staat op de volgende pagina,
red.) van het huisje dat voor de oorlog in het duingebied
tussen de Duinlaan en het Agathahuis heeft gestaan. Het
was dus een echt ‘duinhuisje’. Mijn grootouders Willmes, van
moeders kant, zouden hier gewoond hebben. Over de juiste
locatie is contact geweest met onder andere Wim van Montfoort, Henk van der Houwen en Hans van Santen.
Ik heb een stafkaart gevonden waar de vermeende locatie is
aangemerkt. Is het mogelijk de foto’s in Struinen te plaatsen?
En dit dan met de vraag of er iemand is die de personen herkent. (Het zouden mijn ‘opoe en opa’ kunnen zijn. Zij hebben
er gewoond met elf (!) kinderen.) Het huisje stond circa 100
meter achter Duinlaan 45. Daar woonden ze later.
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Toelichting bij de kaart: De rode stip op de kaart (zie pijl) is
de locatie van het betreffende duinhuisje.
De lange ‘rode’ weg is de Duinlaan, de ‘rode weg met s-bocht’
gaat naar Agathahuis.
Eventuele reacties kunt u sturen naar de redactie van dit blad.
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Werkbezoek koningin Juliana 1957
Frits van Driel
In het novembernummer van vorig jaar heb ik uw hulp
ingeroepen bij het werkbezoek van koningin Juliana op
14 mei 1957. Ik heb diverse reacties mogen ontvangen.
Dankzij Edith Moerkerken heb ik een uitgebreide reactie
ontvangen van de, zoals hij zichzelf noemt, ‘aanstichter’ van
de aubada, Leen Scholten. De heer Scholten was in die tijd
nog niet zo lang onderwijzer van de christelijke school in
Rockanje. Ik heb begrepen dat hij de eerste tijd ook in een
lokaal van de school heeft gewoond. Burgemeester was in die
tijd de heer Haak die in december 1957 zou worden opgevolgd door de heer Spaans.
De foto’s bij dit artikel zijn gemaakt door Arie Moree.
Dan nu het verhaal zo als Leen Scholten vanuit Hardenberg
aan zijn nicht Edith Moerkerken heeft gestuurd.
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Leen Scholten
Hoe het begon
Juliana zou een werkbezoek brengen aan West Voorne. De
burgemeester kwam op de fiets naar de school met de vraag
of ik bereid was aan een manifestatie mee te werken. Anders
zou de stoet met een vaart door Rockanje rijden. De gemeentesecretaris zou een gedicht voordragen. Ik stelde voor
om met de kinderen van beide scholen (Chr. Nationaal en
Openbaar) een letterspel op te voeren. Het lukte om collega
Langendoen zo ver te krijgen om mee te doen. Tijdens het
voordragen van het gedicht zouden de kinderen de volgende
letters en tekens vormen: L+T+S=W. Landbouw + Tuinbouw
+ Strand = Welvaart. De kinderen werden daartoe gestoken
in gekleurde hesjes De vier letters in respectievelijk rood, wit,
blauw en oranje en de tekens in zwart.

De aubade
Plaats voor het gemeentehuis. De koningin op het bordes.
Scholten recht onder haar op een verhoging. Tijdens de
oefening kwamen lui van de provincie kijken. Twee kinderen
droegen een mand met producten en één persoon speelde de
koningin.

21

Op het gemeentehuis waren ze bang dat het publiek niet zou
juichen. De koningin kwam van Hellevoetsluis. Ze deed bij
de Houten Paardjes andere schoenen aan om in de duinen te
wandelen. Ik deed voor de microfoon enthousiast verslag van
de aankomst bij de gemeentegrens.
Na afloop sleurden journalisten me van de verhoging. De
koningin gaf de wens te kennen voorgesteld te willen worden aan de leider van het geheel. Ik sleurde in de gauwigheid
de heer Langendoen mee, we hadden het tenslotte samen
gedaan. Ze bedankte ons hartelijk.
Op de Vleerdamsedijk
Liet haar auto ook nog stoppen op de Vleerdamsedijk. Er was
een ereboog versierd met wortelen opgericht. Ook daar stapte
ze uit. Nam een paar bossen in ontvangst en bedankte de
omstanders hartelijk voor de spontane manifestatie.
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Evenementenkalender Maria Rust 2018
DI 29 mei, Week van de Begraafplaats/Open Middag
Historische begraafplaats Maria Rust, Zeeweg Rockanje,
13.00-16.00 uur; zie www.begraafplaatsmariarust.nl
Het thema van de Week van de Begraafplaats is: Tussen
Kunst & Kist. Kijk wat er op Maria Rust allemaal aan kunst
is te ontdekken! Leden van de werkgroep Maria Rust geven
rondleidingen en beantwoorden vragen.

DI 19 juni, Open Middag Historische begraafplaats
Maria Rust, Zeeweg 2, Rockanje, 13.00-16.00 uur;
zie www.begraafplaatsmariarust.nl
Op zoek naar familie of naar het verleden van het dorp?
Leden van de werkgroep Maria Rust geven rondleidingen en
beantwoorden vragen.
DI 17 juli, Open Middag Historische begraafplaats
Maria Rust, Zeeweg 2, Rockanje, 13.00-16.00 uur;
zie www.begraafplaatsmariarus.nl
Op zoek naar familie of naar het verleden van het dorp?
Leden van de werkgroep Maria Rust geven rondleidingen en
beantwoorden vragen.
DI 21 augustus, Open Middag Historische begraafplaats
Maria Rust, Zeeweg 2, Rockanje, 13.00-16.00 uur;
zie www.begraafplaatsmariarust.nl
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Op zoek naar familie of naar het verleden van het dorp?
Leden van de werkgroep Maria Rust geven rondleidingen en
beantwoorden vragen.
ZA 8 september, Open Monumentendag Historische
begraafplaats Maria Rust, Zeeweg 2, 9.00-16.00 uur;
zie www.begraafplaatsmariarust.nl
Het thema van Open Monumentendag 2018 is: In Europa.
Wat heeft deze plek met Europa te maken?
Leden van de werkgroep Maria Rust geven rondleidingen en
beantwoorden vragen.
DI 18 september, Open Middag Historische begraafplaats
Maria Rust, Zeeweg 2, 13.00-16.00 uur;
zie www.begraafplaatsmariarust.nl
Op zoek naar familie of het verleden van het dorp?
De leden van de werkgroep Maria Rust geven rondleidingen
en beantwoorden vragen

Facebookpagina Maria Rust 2018
Korrie Korevaart
Op 27 februari jl. zette de werkgroep Maria Rust het
eerste bericht op haar eigen Facebookpagina.
Wordt volger, vragen en tips welkom!
Zie: www.facebook.com/begraafplaatsmariarustrockanje/

24

De redding van de laatste graftrommel
op de begraafplaats in Oostvoorne
Korrie Korevaart
Veel mensen kennen ze nog wel. Ooit lagen er op de
Nederlandse begraafplaatsen zo’n 25.000, nu zijn er in heel
Nederland minder dan 1.000 over. Graftrommels waren een
soort grafcadeau. Naast de grafsteen stond er op het graf vaak
een extra aandenken van anderen dan familie: doorgaans een
blikken trommel met een glazen venster, gevuld met (kunst)
bloemen en een bladerkrans. Er lagen er ook veel op de begraafplaatsen op Voorne. Daarvan is er slechts eentje over, op
de begraafplaats van Oostvoorne.
Hillechien Brinker-Vennema
De graftrommel ligt op het graf van Hillechien BrinkerVennema (1860-1927). Mensen die haar een warm hart
toedroegen, plaatsten een graftrommel op haar graf op de
begraafplaats aan de Voorweg in Oostvoorne. Dat was tussen
1870 en 1940 een veelvoorkomend verschijnsel. Haar trom-
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Kerstactie op de
kerstfair,
10 december 2017.
Met dank aan
Hans van Santen.
Over graftrommels schreven Leon
Bok en Evert Jan
Halkus het boek
Graftrommels en
(kunst)grafkransen in Nederland.
Historie van een
bijzonder funerair
object, uitgegeven
door de Stichting
Dodenakkers
(2013). Tineke
Wiegman schreef
een boekje over de
dochter van Hendrik Tammeling:
Anneke KoeseTammeling (2001).

mel zou gemaakt kunnen zijn door een blikslager of een
smid, zoals in die tijd gebruikelijk was. Men legde er graag
beschilderde bladeren in van zink of bloemen van kraaltjes,
met een foto of vaker: een wens van dunne, aluminium letters
op een band, bijvoorbeeld: ‘Rust zacht, lieve Betje’. Het waren
ambachtelijke kunststukjes. Hillechiens trommel heeft nog
bladeren en bloemen.
Over Hillechien Brinker is helaas weinig bekend. Zij werd
geboren op 22 oktober 1860 en overleed op 20 januari 1927.
Haar ouders waren Onne Derks Vennema en Anje Reukema.
Haar man, Hendrik Brinker, bleef als weduwnaar achter.
Waar hij begraven ligt, is onbekend.
Hendrik Tammeling
Op haar grafsteen staat ook de naam H. Tammeling, de naam
van haar zwager. Hij werd hier zeven jaar later begraven.
Over hem weten we meer.
Hendrik Tammeling werd geboren op 25 december 1886 en
overleed op 14 februari 1934, 47 jaar oud. De Nieuwe Brielsche Courant van 16 februari vermeldt dat de toneelavond
van de Vereniging Nut en Genoegen, die de volgende dag zou
plaatsvinden, werd uitgesteld ‘wegens het overlijden van één
der bestuursleden, den heer H. Tammeling’.
De wortels van de familie Tammeling liggen in het noorden
des lands. Geen wonder dat er daarom ook overlijdensadvertenties in het Nieuwsblad van het Noorden stonden, op 16 en
17 februari 1934: ‘Heden overleed na een kortstondige ziekte in
het Ziekenhuis te Rotterdam, onze lieve Broeder, Zwager en Oom
HENDRIK TAMMELING Echtgenoot van A. BRINKER
in den ouderdom van ruim 47 jaar, in leven hoofd der school te
Oostvoorne.’
Op 20 februari plaatst de school een overlijdensbericht in
de Nieuwe Brielsche Courant. De begrafenis had intussen
al plaatsgevonden op maandag 19 februari, en de Nieuwe
Brielsche Courant doet daarvan uitgebreid verslag in de krant
van 23 februari. Dankzij de gewetensvolle verslaggever krijgt
ook de lezer in 2018 inzicht in wie Hendrik (Henk) Tammeling was, wat hij allemaal deed binnen het dorp en wie er
bij zijn begrafenis aanwezig waren. Dat waren naaste familieleden, vrienden en onder anderen ook talloze prominenten,
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zoals burgemeester en wethouders, collega’s uit het onderwijs,
dominee en leden van de kerkenraad.
Er waren kransen, bloemstukken, vijf sprekers en ook de kinderen leverden hun bijdrage: ze zongen een toepasselijk lied.
De oudste zwager van Tammeling, de heer Brinker
(ongetwijfeld de weduwnaar van Hillechien), bedankte
daarna iedereen namens de familie.
De overlijdens
advertenties van
Hendrik
Tammeling in het
Nieuwsblad van het
Noorden, op 16 en
17 februari 1934.

Informatie
Dit verslag van de begrafenis van Hendrik Tammeling maakt
voldoende duidelijk dat de graftrommel op het graf er later
waarschijnlijk niet voor Hillechien werd neergezet, maar uit
eerbetoon aan haar zwager. Tammeling was getrouwd met
Anje Brinker. Samen kregen zij één kind, Anna Hillegonda
(Anneke) Tammeling, die later bekend werd vanwege haar
boeken over handwerken. Henks echtgenote overleed in
1953, zijn dochter in 2002 en zijn (enige) kleinkind Anja in
2015.
Jammergenoeg kent de vierde generatie van de familie het
verhaal achter de graftrommel niet: zij weten niet dat er
ooit een graftrommel is geplaatst, laat staan van wie dat een
geschenk was.
De kans is groot dat de graftrommel er na de begrafenis is
neergezet voor Henk Tammeling en afkomstig is van zijn
collega’s of (oud-)leerlingen, of uit de kring van de bestuursfuncties die hij vervulde. Misschien dat er ergens in een
archief nog eens informatie over de trommel opduikt. In elk
geval vinden we niets over de graftrommel in het Archief van
de Oudercommissie OLS Oostvoorne, dat door het Streekarchief Voorne-Putten in Brielle wordt bewaard (zie inventarisnr. 6).
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Andere sporen of foto’s?
Tot nu toe heeft niemand nadere informatie over de trommel kunnen geven. Mocht u foto’s van vroeger hebben waar
de graftrommel op staat, dan horen we graag van u. Een foto
uit, bijvoorbeeld, de jaren vijftig, kan namelijk helpen bij de
restauratie van de trommel. Zat u ooit bij meester Tammeling
in de klas en kunt u meer vertellen over de herkomst van de
trommel, dan hopen we dat u wilt reageren en wilt doorgeven
wat u weet over Tammeling of de graftrommel (telelefoon
06 2417 3646).

Restauratie
Intussen zal de trommel dit jaar worden gerestaureerd in
het restauratieatelier voor graftrommels in Veenhuizen, door
Pieke van Doorn. Zij heeft in 2018 gelukkig nog tijd om de
trommel in zijn oude glorie te herstellen. De restauratie zal
500 euro kosten. Geen wonder: dit is louter handwerk en het
vergt veel geduld om dit tot een goed einde te brengen.
Gelukkig heeft de bescheiden kerstactie van de HVWV al
bijna 400 euro opgeleverd.
Wij hopen daarom dat de lezers van Struinen nog een paar
euro willen overmaken (rek.nr. NL94 RABO 03502.60.222
t.n.v. de Historische Vereniging Westelijk Voorne, o.v.v.
Graftrommel). Op die manier kan de enige graftrommel op
Voorne worden gered en kan deze wellicht een mooi plaatsje
vinden in de aula van de begraafplaats. Het is de laatste trommel die iets vertelt van de geschiedenis van het begraven en
begraven worden op westelijk Voorne….
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In memoriam Aas Kwak
16.07.1925 - 08.11.2017

Hans van Santen
Op 8 november 2017 overleed Aas Kwak, een geliefd lid en
medewerkster van onze vereniging.
Ze was huisdichteres van ons verenigingsblad Struinen en
publiceerde ook veel gedichten en verhalen onder haar schuilnaam ATKB in de Brielsche Courant en andere bladen.
Haar wieg stond aan de Rietdijk in Tinte waar ze als Arendje
Trijntje Briggeman werd geboren. Aas groeide op in een
tuindersgezin met zes kinderen. Ze begon heel vroeg, al op
de lagere school van Tinte, gedichtjes te schrijven , die ze
bij voorkeur rijmpjes noemde. Haar pseudoniem A.T.K.B.
werd net zo bekend als haar echte naam. Na haar huwelijk
met Jaap Kwak gingen ze op Svore wonen en ze kregen twee
kinderen, Joop en Ina.
Maar naast ‘dichten’ speelde ze ook ruim 40 jaar toneel bij
ODI in Tinte en bij de Burchtspelers in Oostvoorne. Door
haar toneelervaring gaf ze ondanks haar bescheidenheid ook
wel voordrachten op het terrein van de Duinhuisjes. Altijd
uit het hoofd en vaak ook nog in het dialect van ‘Svore’. Ze
was namelijk indertijd ook nog lid van de werkgroep Dialect
binnen de vereniging.
Van haar hand verscheen ook werk in onze verenigings
uitgaven: Historische Kunststukjes; Het Boerenleven in de
polders van Westelijk Voorne en het Kruininger Gors en zijn
bewoners tot 1953.
We blijven Aas herinneren in haar liefde voor De Duinhuisjes en aan haar geboorteplek: de Rietdijk in Tinte.
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RIETDIJK
Vaak droom ik van de Rietdijk
dat komt, omdat ik daar ben geboren.
Soms nog kan ik in mijn verbeelding
het ritselen der wilgen horen.
Op de dijk waren duizenden bloemen
door geen mens daar ooit gezaaid.
Het gras was er groener dan groen
voor het af werd gemaaid.
In de sloot zwommen snoeken
vader strikte ze als geen ander.
Door moeder in de pan gebakken
dan eerlijk delen met elkander.
In nood ging je naar de buren
men kreeg hulp van iedereen.
De ongeschreven wet was:
“Laat elkander niet alleen.”
Er is daar nu geen dijk meer
alleen de naam is er nog.
Rietdijk van vroeger
wat mis ik je toch…
A.T.K.B.
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Gebruik van namen
Henk van der Houwen
In de Struinen van november 2017 had ik op het verhaal van
het buiten Mildenburg nog een aanvulling, eigenlijk meer
een anekdote betreffende het huis Mildenhorst aan de
Mildenburglaan. Ik gebruikte voor de metselaar een bijnaam, hetgeen niet gebruikelijk is en niet netjes.
Nu is het wel zo dat als je aan het vertellen bent, je gemakkelijk in de fout kan gaan hetgeen mij dus overkomen is. Er
waren in de familie contacten met de metselaars Vermeulen.

In een uitgave van het VVV van voor de Tweede Wereldoorlog staat een advertentie van H. Vermeulen meester metselaar en woonde aan de Duinlaan.

Ik kwam de advertentie tegen maar zag nog een advertentie
en wel Huize Morgenster, aanbevelend L. Honkoop.
L. Honkoop is overleden in 1930, dus de uitgave van het
VVV is van voor die tijd.
Waar komt de naam Huize Morgenster vandaan en wie
heeft dat huis gebouwd?
L. Honkoop was schipper/eigenaar van een stoomsleper in
Rotterdam. Er werd ook een winkel gerund in scheepsbenodigdheden. De naam van de stoomsleper was Morgenster.
In 1925 werd de boot verkocht,
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de winkel verhuurd en men trok naar Oostvoorne en
H. Vermeulen, die aan de Duinlaan woonde, bouwde het
huis.
De naam van de boot werd aan het huis gegeven.

In memoriam Cornelis Barendregt
07.05.194 - 25.12.2017

Frits van Driel
Op eerste kerstdag 2017 overleed Kees Barendregt. Hij werd
begraven op 30 december 2017.
Kees Barendregt was schoenmaker. Als vrijwilliger oefende
hij dat beroep ook uit tijdens de Levende Geschiedenis in de
Duinhuisjes.
We zullen hem herinneren als een geliefd lid van onze
vereniging.
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Bij de buren in Brielle
Meta Snijders
Speciale uitgaven Brielse Mare
De Historische Vereniging De Brielse Maasmond geeft
naast haar halfjaarlijkse verenigingsblad De Brielse Mare
nu ook extra publicaties uit, die een onderwerp wat extra
uitdiepen. Eind vorig jaar verscheen van de hand van Nol
Freijsen een artikel over de geschiedenis van het polderlandschap van Voorne-Putten: Van Pietersdijk tot Wolvenpolder.
De volgende publicatie staat gepland voor mei en gaat over
de belevenissen van drie Briellenaren die als militairen naar
Indonesië of Korea vertrokken en daar sneuvelden. Gerda
Arkenbout en Meta Snijders beschrijven wie ze waren, hoe
ze ertoe kwamen deel te nemen aan een strijd zo ver van
huis, onder welke omstandigheden ze stierven en hoe hun
omgeving daar op reageerde. De publicaties zijn te koop in
de boekhandels van Brielle en het Streekarchief VoornePutten en via de website www.debrielsemaasmond.nl
Het gedenkteken
voor de gesneuvelde militairen op
de oude begraafplaats in Brielle.
Foto: Henk Visser
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Boerderij Lagerwoude
Ben Langendoen
Witte Cornelisz de With, geboren te Rugge (Tinte) dus een
Oostvorenaar!

Ruim 20 jaar geleden vertelde de stadsarchivaris van Den
Briel, Jack Klok me al eens dat hij meende dat de viceadmiraal Witte de With op de boerderij Lagerwoude was
geboren, althans waar nu die huidige boerderij staat. Ik
pakte die mededeling weer eens op en ging op onderzoek
uit. De online encyclopedie Wikipedia vermelde dat Witte in
1599 was geboren te Hoogendijk bij Brielle? De Hoogen- of
Pelserdijk in de toenmalige gemeente Oostvoorne - Ruggeen Oosterland loopt van de Natersedijk naar de Mallegatsedijk ( nu Rijkstraatweg). W. Breeman van der Hagen,
de schoonzoon van Witte de With schreef een levensloop
over hem in 1662 en ook daarin vermelde hij diens geboorte
een half uur gaans van Brielle. Johan H.Been, (1859-1930)
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Brielsch stadsarchivaris en kinderboekenschrijver noemde
in een tweetal van zijn boeken Lagerwoude als geboorteplek
van Witte de With. Op blz. 35 van het (fictie - non fictie)
boek ‘Witte de With admiraal vechtgraag’ door G. Boven
2017 staat vermeld:
‘Hij wordt geboren op 29 maart 1599, als broertje van van
Andries en Catharina in de hofstede Lagerwoude aan de
Hogendijk in Rugge, tot 1980 deel uitmakende van de gemeente Oostvoorne. Letterlijk schreef de auteur ‘De negen en
twintigste van lentemaand vijftienhonderdnegen en negentig
werd Witte, zoon van Cornelis de With en Neeltje Andries in
het land van Voorne geboren. De vroedvrouw deed hem in een
warme luier, gaf hem aan de meter, nichtje Maartje, en hield
haar hand op voor de bakerschelling. Toen ze de kraamvrouw
had bezorgd, kreeg Witte de grote beurt der reiniging, werd in
de luren gesnoerd en daarna in de armen van zijn oude vader
gelegd. De baker sprak; ‘Zie daar uw kind, onze lieve Heer
geve er zeer veel geluk mee, of hale het vroeg in zijn rijk’. Zij
hield haar hand op, waarin De With een rijke fooi legde, want
het was zijn eerste zoon.’

Witte de With
woonde enkele jaren
aan het Maarlant
in Brielle.

Witte bezocht de school in Brielle, maar werd daar nog al
gepest omdat dat zijn ouders Mennoniet waren, een streng
pacifistische geloofsrichting. Witte ergerde zich daar erg aan
omdat hij niet terug mocht slaan. Op 11-jarige leeftijd liep
hij naar de kerk in Nieuwenhoorn en liet zich daar dopen
door de calvinistische ds. Leo Collwijck. Nu stond hem niets
meer in de weg om van zich af te bijten. Na zijn schooltijd
werkte hij bij een leerwerker, touwslager, een schoenmaker,
leerling lakensnijder of bij een zeilmakerij, niets hield hem
aan de wal en amper 17 jaar oud monsterde hij al aan op
een schip, Oost-Indiëvaarder ‘de Gouden Leeuw’ als kajuitjongen. Hij was enkele jaren de persoonlijke bediende van
J.P. Coen de grondlegger van het voormalige Batavia. Hij
trouwde met zijn nicht uit Nieuwenhoorn, woonde enige jaren aan het Maerlant in Brielle en maakte ook nog een korte
tijd deel uit van het stadsbestuur als schepen en benoemd als
diaken in de grote kerk. Op 37-jarige leeftijd had hij het gebracht tot vice-admiraal. Nam deel veel zeeslagen bij Duins,
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Voor Witte de
With werd in de
Laurenskerk in
Rotterdam een
praalgraf opgericht.

de Eerste Engelse zeeoorlog, de Zilvervloot in 1628 etc. Dit
alles speelde zich wel af ten tijde van de 80-jarige oorlog van
1568 tot de vrede van Munster in 1648. De Zweden beletten in 1658 de vaart door de Sont. Dit land wilde de zeggenschap naar de toegang tot de Oostzee krijgen om tol te
kunnen heffen bij de doorvaart. Dit was tegen de zin van de
Republiek die grote handelsbelangen had in de Oostzee. De
Staten stuurden een oorlogsvloot derwaarts onder bevel van
admiraal Baron Jacob Wassenaer van Obdam. Ook Witte
nam daar aan deel als gezagvoerder op het oorlogsschip de
Brederode, het voormalige vlaggenschip van de in Brielle
geboren luitenant-admiraal Maarten Harpertsz Tromp, die
op dit schip sneuvelde bij de Slag bij Ter Heide in 1653. De
Brederode ging ten onder in de Sont en Witte werd dodelijk
gewond aan wal gebracht. Voor hem werd in de Laurenskerk in Rotterdam een praalgraf opgericht.
Witte was niet geliefd bij het scheepsvolk wegens zijn strengheid en driftige uitvallen, maar hij was buitengewoon dapper, een vechtjas. Een van de kanonnen van de Brederode
werd in 1909 opgedoken in de Sont en is nu te bewonderen
in het oude stadhuis van Brielle. Zijn levensloop is duidelijk
weergegeven in www.witkepedia.nl.
Saillant detail, de oergrootvader van de schrijver dezer
noemde in 1633 zijn zoon Witte Langendoen.
Lagerwoude, ruim 400 jaar wordt er op deze plek al het
boerenbedrijf uitgeoefend. Op de gemeentekaart van
H. Suringar uit 1868 is naam van deze boerderij Straatzicht.
De naam Lagerwoude is vermoedelijk pas daarna in zwang
gekomen en bij de nieuwbouw in 1890 vermeld op het
monumentale toegangshek. De oudst bekende kaart waarop
deze boerenplaats staat aangetekend, stamt uit 1640. Kort
daarop wordt deze plaats dan ook genoemd in de archivalia
van het streekarchief. In 1662 doet de weduwe van Andries
Jansz. Lagerwoude, Grietje Jans de boerderij over aan haar
zoon Jan Andriesz. Lagerwoude, schepen van Rugge. Deze
inschrijving uit het Ambachtsarchief van Rugge vermelde
verder dat het ging om een woning met schuur, keet en ruim
5 gemeten grond, op de oude polderkaart Lage-woudt nr 2.
Als deze Jan Andriesz. zijn boerderij in 1700 weer doorgeeft
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aan zijn zoon Andries Janz Lagerwoude is er ook sprake
van een landstede met schuur, bergen en ovenkeet. Andries
(†1727), trouwde Arendje Leenderts Paling en zij kregen één
dochter Jannetje die op 27-9-1705 werd gedoopt in Nieuwenhoorn. Deze drie generaties Lagerwoude waren allen
voor langere tijd schepen van Rugge, stonden borg voor
derden, kochten en verkochten land, dus boeren van enig
aanzien! In het belasting register (cohier van verponding)
over de huizen uit 1734, werd Andries Jans weduwe aangeslagen voor ƒ 30,- en was een van de vier hoogst aangeslagene in Rugge. Hun enige kind, dochter Jannetje, trouwde
in 1728 met Isaak Jansz Vermaat uit Nieuwenhoorn. Voor
dit huwelijk werden wel bindende afspraken gemaakt gelet
op de volgende notariele acte uit 1731 ‘Compareren Arendje
Paling, weduwe van Andries Jans Lagerwoude enerzijds en
Izaak Vermaat wonende in Rugge anderzijds, ingevolge haar
belofte gedaan bij het huwelijk van haar dochter Jannetje
Lagerwoude met tweede comparant geeft zij aan deze in
eigendom over haar huismanswoning onder Rugge in het
Lagerwoud nr 2. met ruim 19 gemeten grond. Zij behoudt
vrije inwoning en verzorging. Verder verkoopt zij aan haar
schoonzoon alle levende have en bouwgerei voor ƒ 1200.’
Met het aantreden van Isaak Vermaat kwam er wederom
een voortvarende boer en bestuurder in Rugge. Hij werd
schepen van Rugge, kapitein van de burgerij, werd vaak genoemd als borg, benoemd als voogd over onmondige kinde-
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ren, kocht ook veel landerijen. In het gezin van Isaak en Jannetje werden 7 kinderen geboren, waarvan zoon Abraham
(1741-1790) de vaderlijke stiel zou doorzetten. Abraham
trouwde in 1768 met Neeltje van den Brand uit Vierpolders.
Een aantal generaties Vermaat zouden nog volgen, waarbij het familiebezit zich verder zou uitbreiden, ook altijd
lokaal betrokken bij het lokaal bestuur bij kerk en polder als
schepen. Wel lieten zij altijd hun kinderen dopen in de kerk
van Nieuwenhoorn, wat afstand betreft goed te begrijpen. In
1799 schenkt de weduwe Vermaat-van den Brand de boerderij met 65 gemeten grond aan haar zoon Isaak Vermaat
(1769- 1827) waarbij bepaald werd dat dit zijn erfdeel was
ter waarde van ƒ 15.000,-. Kort daarvoor was Isaak getrouwd met Arendje van den Ban. Zij kregen twee zonen
en twee dochters is ook deel zouden gaan uitmaken van de
gegoede boerenstand. Zoon Abraham zien we later terug
als eigenaar van de grote boerderij aan de Brielscheweg, de
Prinsenstee. Na het overlijden van Isaak in 1827 werd er
een boedelinventaris opgemaakt. Die boedel vertegenwoordigde een waarde van ƒ 35.000,-. Er was sprake van een
grote (kapitale) boerderij met kelder en opkamer ,beneden
3drie bedsteden en boven nog eens twee en een vliering. Veel
sierraden, waaronder drie strings-bloedkoralenkettingen,
twee stel gouden krullen etc. Veel landerijen, 12 paarden, 51
runderen en 5 varkens. Financieel was het hen ook voor de
wind gegaan want er waren ook nog effecten ten bedrage
van ƒ 7.000,- en particulier uitgeleend ƒ 8.000,In de kerk van Oostvoorne zijn acht mooie gebrandschilderde ramen aanwezig uit 1744. Opmerkelijk is dat er drie
ramen geschonken zijn door schepenen, die zelf dan wel
gelieerd waren aan de bewoners van de hoeve Lagerwoude.
te weten Pieter Arendse Lagerwoud , Isaak Vermaat en
Leendert van der Poel.
De vierde generatie Vermaat in de persoon van Isaak Vermaat (1810-1849) die in 1836 met Dina Scheijgrond van de
hoeve Esterenburg trouwde, kregen vier kinderen, Jannetje,
Izaak, Willem en Arend. Blijkens het bevolkingsregister
waren er in 1840 op de boerderij vier inwonende personeelsleden te weten Pieter Dijkgraaf, Willem van Strien, Elisabeth
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Vlaspolder en Aaltje Vinken. Isaak overleed betrekkelijk
jong en ook hier werd een boedelinventaris opgemaakt
waaruit bleek dat het hen voor de wind was gegaan. Op 38
hectare aan landerijen werd rogge, zomergerst, haver, paardenbonen, vlas, koolzaad, wintergerst en tarwe verbouwd
en natuurlijk veel gras en hooi. Er waren, 12 paarden, 47
runderen, varkens en kippen. Gereedschap voor de kaas en
boterbereiding, karntonnen, koperen kannen, melktesten,
tobben, kaaspers en kaasvaten. 34 artikelen van goud en
zilver, bestaande uit sieraden, zilveren schoengespen, zilver
bijbelbeslag etc. De boerderij met landerijen werd gehuurd
van de weduwe A. Vermaat-van den Ban. Jong weduwe
geworden, hertrouwde Dina met Izak Klok en vertrok in
1850 met haar kinderen naar Abbenbroek. Hun plaats op de
boerderij werd ingenomen door Petrus van der Poel (18131894) en Neeltje Vermaat (1813-1876), zuster van de jong
overleden Isaak. Petrus was de herenboer die het werk op
zijn bezit aan zijn voorman en knechts over liet en zelf allerlei bestuursfuncties bekleedde hoogheemraad, heemraad,
kerk- en gemeenteraadslid van Oostvoorne. Na overlijden
van zijn vrouw vertrok Petrus en ging bij zijn dochter Maria
en schoonzoon K.M Rijpstra inwonen te Tinte, maar niet
eerder dan dat hij de gronden en boerderij aan zijn zoon
jongste zoon Abraham Hendrik van der Poel (1849-1917)
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had overgedaan ter waarde van ƒ 32.000,-. Abraham
trouwde in 1873 met de Tintese Elisabeth Mol (1850-1890)
en wordt daar zelfstandig boer. Hij verkoopt in 1883 aan de
staat der Nederlanden enkele percelen land, een stuk van de
Pelsersdijk voor ƒ 14.000,-. Een en ander is bedoeld om een
batterij in te richten aan genoemde dijk.

Brand 1885
De kapitale bouwmanswoning Lagerwoude’van Abraham
van der Poel Pzn aan den Hellevoetsestraatweg in Oostvoorne brandde in de namiddag van tweede paasdag tot
de grond toe af, berichtte de NBC van 9-4-1885. Het vuur
greep verschrikkelijk snel om zich heen zodat het redden
van het vee niet meer mogelijk was. 13 paarden, runderen,
varkens, kippen en schapen kwamen om en ook het woonhuis viel de prooi aan de vlammen. Van het meubilair en
bouwgereedschappen werd weinig gered. Een prachtige met
fijn porselein gevulde kast en waarvoor door liefhebbers van
antiquiteiten reeds zeer veel geld was geboden werd voor een
groot deel zwaar beschadigd. De brandweer van het naburige Nieuwenhoorn rukte uit, maar gekomen bij de Kemp-
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hanen in de nabijheid van de brand en ziende dat het pand
op Oostvoornse grond stond, maakte men doodeenvoudig
rechts omkeert. Slechts de opstallen waren verzekerd. De
boerderij werd herbouwd doch het had de eigenaar A.H.
van der Poel veel geld gekost. Oude leningen voor de aankoop van de boerderij in 1877, het verlies van de levende
have noodzaakte hem de boerderij te verhuren aan Cornelis
Roeloffs uit Oudenhoorn voor ƒ 1.500,- per jaar. Een huurcontract van 1890 tot het najaar van 1898. Zelf verhuisde hij
naar een kleiner bedrijf aan de Pelsersdijk. Nadat zijn vrouw
Elisabeth Mol was overleden, viel het gezin min of meer uit
elkaar. De vier nog jonge kinderen werden in huis bij hun
grootouders opgenomen, de familie Mol in Tinte. In maart
1892 vond een openbare verkoping plaats van de hoeve Lagerwoude met ruim 26 ha grond. Koper was Kornelis Martinus Rijpstra die getrouwd was met Maria van der Poel, de
jongste zuster van de verkoper. Die familie Rijpstra heeft
er geboerd tot de verkoping in 1922. De Rijpstra’s stonden
bekend als graanhandelaren te Brielle en die aankoop van
de boerderij was mogelijk ingegeven om het bedrijf in de
familie te houden.
Aart Klok Janz. (1882-1961) die geboren was op de hoeve
aan de Pansersdijk /hoek Zuurlandsedijk kocht in mei 1922
de boerderij Lagerwoude met landerijen voor ƒ 40.000,- .
Met echtgenote Annetje Koome (1882-1975) en hun vier
kinderen Jan, Gijs, Cor en Dina betrokken zij daarna de
boerderij. Enige maanden later sloeg het noodlot toe en
ging de grote schuur in vlammen op. Gelukkig stond de felle
wind van het woonhuis af zodat die gespaard bleef (NBC
12-7-1922). Enkele dieren en landbouwgereedschappen werden door het vuur verteerd. De brandweer van Vierpolders
die uitrukte behoefde slechts de puinhoop nat te houden.
Men vermoedde dat een vonk uit den schoorsteen onder het
rieten dak gewaaid, de oorzaak van den brand is geweest.
De verzekering dekte de schade. De boel werd weer snel
herbouwd en kon Aart zijn passie, het zijn van akkerbouwer
en veefokker gestalte geven.
Begin 40-er jaren trok Aart zich terug van de boerderij en
ging te Brielle wonen. Zoon Gijs werd tuinder elders aan de
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Foto hoeve Lagerwoude omstreeks
1925. Links het
echtpaar Aart
Klok-Koome met
hun kinderen Gijs,
Dina en Cornelis,
opa Gijs Koome
en bij de koets
Jan Klok.

straatweg, legde zich toe op de plantenteelt en in leverde in
de oorlogsjaren zelfs tabaksplanten. De zonen Cor en Jan
Klok gingen als gebroeders Klok verder. Ze stonden bekend
als stamboekveefokkers. Fokten ook varkens en beschikten over een stamboekhengst. In 1944 werd de polder ’t
Woud door de bezetter onder water gezet, geïnundeerd en
rondom Lagerwoude werden nooddijkjes aangelegd en zo
bleef de boerderij droog. De 20 koeien en vijf paarden van
de gebroeders Klok werden toen tijdelijk ondergebracht in
Lekkerkerk. Tevoren waren er ook al paarden gevorderd.
Ook was er nog de dreiging dat de boerderij afgebroken
moest worden voor een vrij schootsveld van de Duitsers op
fort Pelsersdijk. Na de oorlog was het land alweer snel op
orde daar de inundatie met zoet water was gebeurd. Cor
Klok met zijn echtgenote Janna Visser vertrokken begin 50er jaren naar de Molendijk 56 in Rockanje. Jan die in 1947
trouwde met Maria Haverkamp is er blijven boeren tot hun
oude dag. Jan en zijn vrouw waren paardenliefhebbers en
het was dan ook begrijpelijk dat de rijvereniging de Overmaasse Ruiters de weilanden gastvrij konden gebruiken.
Daar hun zoons zich niet tot het boerenvak voelden aangetrokken, kwam hun nicht Annie Klok, dochter van Gijs,
met haar man Piet Vente hier boeren. Piet legde zich meer
toe op de aardappelteelt. De stalling voor vee en paarden in
de boerderij werden omgebouwd voor de aardappelbewaring. Later werden er nog extra loodsen voor bijgebouwd.
Piet Vente overleed op betrekkelijk jonge leeftijd (†1999) en
kwam de boerderij met landerijen in de verhuur en ook nog
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een periode als eigendom van een verzekeringmaatschappij.
Lagerwoude en heeft veel te lijden gehad van leegstand en
onderhuur.
Sedert enige jaren is de boerderij met zijn landerijen het
eigendom van Meindert Renke Groeneveld met echtgenote
Willy Venhorst. Zij bewerken vanuit hun boerderij aan de
Moerzaatseweg 1 in Vierpolders een ruim 200 ha groot
landbouwbedrijf met steun van een nieuwe generatie akkerbouwers, de zonen Klaas Maurice en Ruben. Grote bedrijfsgebouwen met een opslagcapaciteit van ruim 3.000 ton aan
aardappels en/of uien en natuurlijk moderne machines staan
daar borg voor.
Noten
• Artikel in de NBC d.d. 7-11-1958 door J. Klok
• In 1923 schreef Carl Ballhausen een boek over Der
erste Englisch-Holländische Seekrieg 1652-1654 sowie der
Schwedisch-Holländisch Seekrieg1658-1659 en schreef
onder andere Witte Corneliszoon de With wurde geboren
1599 zu Hoogendijk in Oostvoorne bei Brielle a./Maas.
Seine Eltern Cornelis Wittez de With (†1602) und Neeltje
Kornelia Andries (†1624) waren Mennonieten und van
geringen Stand. Die Lebensbeschreibung de Withs wurde
von seinum Schwiegersohn Walter Breeman van der Hagen
Bùrgermeister von Brielle in 1662 verfertigt.
• Blz 35, boek ‘Witte de With admiraal vechtjas’ door
G. Boven.2017
• Ook hier was hij bekend als eigenaar van landerijen en
duinen op Voorne.
• Eigendom van zijn vader Petrus van dert Poel en toen
ook zijn dochter en schoonzoon waren overleden werd dit
porselein bij openbare veiling verkocht in januari 1926 te
Brielle, notaris A.P.v.d. Blink
• Café/boerderij ‘de Kemphanen’ van familie Snaijer (later
Klok) aan de Rijksstraatweg 22
• Uit oorlogsongerief en bevrijding, publicatie 5 van de
HVWV.

Nagenoeg alle gegevens uit dit artikel zijn ontleend aan de
bestanden uit het Streekarchief Voorne-Putten.
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