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3	 	 Van	de	redactie

Beste	lezer,	

Voor u ligt het najaarsnummer van 2018. Inmiddels is het 
museum na maandenlang voor het publiek geopend te zijn 
weer gesloten. Daarbij kunnen we terugkijken op een mooi en 
geslaagd seizoen. Elders in dit blad leest u er meer over.
Het museum mag dan gesloten zijn, dat betekent niet dat er 
nu tot de opening in april 2019 niets meer te doen is. Integen-
deel. Diverse vrijwilligers zijn achter de schermen nog hard 
aan het werk met allerhande belangrijke klussen. De voorbe-
reidingen voor het nieuwe seizoen zijn al in volle gang. Zo 
vindt u in dit nummer een oproep om voor ons nieuwe thema 
‘Trouwen’ diverse attributen beschikbaar te stellen. De histori-
sche vereniging is altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers.  
In dit nummer geven we nog een keer aan dat we voor allerlei 
werkzaamheden altijd vrijwilligers kunnen gebruiken. Heeft 
u nog tijd over en wilt u wat voor ons doen? Meld u zich dan 
aan. Er is vast wel een functie die bij u past.
We kennen vele bijzondere vrijwilligers. In september is zo’n  
vrijwilliger door ons in het zonnetje gezet. Elders leest u er 
meer over. Onze voorzitter Marijke Holtrop heeft besloten om 
haar taak neer te leggen. Ze zal u zelf uitleggen wat de reden 
daarvoor is. Tot de ledenvergadering in maart blijft Hans van 
Lith onze tijdelijke voorzitter.
In dit nummer hebben we ook diverse historische artikelen 
opgenomen. Lees ze en u bent weer wat wijzer geworden.

Frits van Driel
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Geachte leden Historische Vereniging Westelijk Voorne,

Het museumseizoen 2017-2018 zit er weer op. Onze vele vrij-
willigers hebben met grote inzet de bezoekers ontvangen en 
rondgeleid. En, precies bijgehouden door Ton Abbink en onze 
penningmeester, in totaal zijn 5.767 bezoekers dit seizoen 
de kassa gepasseerd. Hiervan zijn 850 bezoekers in groeps-
verband gekomen; men weet ons dus te vinden. De daartoe 
verrichte inspanningen zijn dus niet voor niets geweest.
Wat opvalt is het grote aantal kinderen dat ons museum 
bezoekt. Het waren er 687. Dat geeft duidelijk aan dat de 
kindermiddagen een succes zijn. Opoe Jaantje (en opa Bram) 
zijn een schot in de roos.
Ook de creamarkt, de streekwarenmarkt, de boeldag, de da-
gen met levende geschiedenis, hebben weer een groot aantal 
bezoekers getrokken. De streekwarenmarkt sprong eruit met 
689 bezoekers op één dag!
Onze vereniging timmert goed aan de weg. In Landleven, een 
blad met een landelijke uitgave, stond in het juni-nummer 
van dit jaar een mooie reportage van ons museum. Een inter-
view en foto’s met vrijwilligster Alie Moree, die ons museum 
de Duinhuisjes goed op de (landelijk) kaart zette.
Annie van Maanen die als vrijwilligster van de maand sep-
tember in het zonnetje werd gezet. Alie en Annie, we zijn 
trots op jullie.
Marijke Holtrop heeft te kennen gegeven zich terug te trek-
ken als voorzitter en bestuurslid. Haar ‘ontslagbrief ’ is bij dit 
artikel gevoegd. Het bestuur heeft begrip voor het standpunt 
van Marijke en dankt haar voor de samenwerking. Tijdens de 
Algemene Ledenvergadering zal een voorstel worden voor-
gelegd om de ontstane vacature in te vullen. Tot die tijd zal ik 
als waarnemer blijven functioneren.
Inmiddels wordt al weer nagedacht over de vormgeving van 
de volgende expositie en worden er diverse onderhoudswerk-
zaamheden uitgevoerd aan de huisjes en het terrein. Kortom, 
het seizoen zit er op, maar het werk gaat door.

Hans van Lith, waarnemend voorzitter

Waarnemend	voorzitter

Nieuws	van	het	bestuur
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Opzeggingsbrief

Geachte leden,

Om maar gelijk met de deur in huis te vallen…
ik trek mij terug als voorzitter en bestuurslid.

In september 2016 ben ik in het bestuur van de Historische 
Vereniging Westelijk Voorne gestapt. Eind maart 2017 ben 
ik met instemming van de leden benoemd als uw voorzitter 
en daar enthousiast mee begonnen. Helaas heb ik voor de 
vereniging weinig kunnen betekenen, omdat enkele maanden 
later de diagnose kanker bij mij werd gesteld. Meteen daarna 
volgde bijna een jaar van genezende en aanvullende behan-
delingen. Voor mijn vrijwilligerswerk voor het bestuur was 
tijdelijk geen ruimte. Hans van Lith was bereid het voorzit-
terschap van de vereniging waar te nemen. Waar ik hem 
dankbaar voor ben! Een meer dan door de wol geverfde en 
aimabele voorzitter dan Hans was niet denkbaar en hadden 
we ons niet kunnen wensen!

Inmiddels ben ik beter en zijn alle behandelingen achter de 
rug en heb ik tijd en ruimte om mijn vrijwilligerswerk weer 
op te pakken. Helaas zal ik alleen niet terugkeren als voorzit-
ter of bestuurslid van de vereniging. Voor wat de vereniging, 
zowel het bestuur als de leden, heeft bereikt heb ik een groot 
respect. Beheer en presentatie van cultureel erfgoed ligt mij 
na aan het hart. En ook de verstandhouding met de collega-
bestuursleden was meer dan goed. Daar ligt het dus niet aan.

Mijn functie als directeur van het museum in Brielle kan ik 
niet combineren met het werk voor de Historische Vereni-
ging Westelijk Voorne. Daarbij speelt de aanstaande werk-
organisatie Voorne, waar ik straks deel van uitmaak, een rol. 
Vanuit mijn rol als directeur moet ik onafhankelijk advies 
kunnen geven over erfgoedzaken en musea. Mijn betrok-
kenheid bij de vereniging zou aanleiding kunnen geven tot 
gedachten over een schijn van belangenverstrengeling. Daar 
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zijn de HVWV, (het bestuur van) de gemeente Brielle, de 
werkorganisatie Voorne en ikzelf niet bij gebaat.

Ik hoop op uw begrip voor mijn beslissing.

Natuurlijk blijf ik begaan met de vereniging en kunnen we 
vanuit de professie collegiaal blijven samenwerken in ons 
gezamenlijke doel meer toeristen naar Voorne-Putten te 
trekken en erfgoed en historie te bewaren en toegankelijk te 
maken.

Ik wens HVWV en museum De Duinhuisjes een meer dan 
mooie toekomst toe. Tot ziens!

Marijke Holtrop



Hans Barendregt

Aan de leden en donateurs van de Historische Vereniging 
Westelijk Voorne

Dit schrijven is een aanvulling op eerdere publicatie in ons 
blad Struinen
Hierbij stellen wij u in kennis van onze beleidsregels op het 
gebied van de bescherming van persoonsgegevens.
Mochten er voor u na het lezen van onderstaande tekst  
nog vragen en of opmerkingen zijn vernemen wij dit  
gaarne middels ons secretariaat bereikbaar middels, 
secretariaat.hvwv@live.nl

Privacy	wetgeving	(GDPR	/	AVG)
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevens-
bescherming (AVG) van toepassing. Deze nieuwe privacy-
wet, internationaal de General Data Protection Regulation 
(GDPR) genoemd, geldt in de hele Europese Unie en gaat 
onder andere over het bewaren en beschermen van persoons-
gegevens. De nieuwe Europese privacywetgeving heeft ook 
impact op Historische Vereniging Westelijk Voorne. Welke 
gevolgen heeft de wetgeving voor het gebruik van persoons-
gegevens binnen onze vereniging? Wat verandert er? Wat 
moet je doen?

Waarvoor	verwerkt	Historische	Vereniging	Westelijk	
Voorne	persoonsgegevens?

•  Als je lid wilt worden van de Historische Vereniging Wes-
telijk Voorne of aan de slag wilt gaan als vrijwilliger of een 
andere relatie met ons aan wilt gaan, hebben we persoons-
gegevens nodig. Met behulp van je gegevens kunnen we je 
op de juiste wijze inschrijven als lid.

•  Als je eenmaal lid of relatie van de Historische Vereniging 
Westelijk Voorne bent, dan willen we je goed van dienst 
zijn. Wij gebruiken je naam en adresgegevens bijvoorbeeld 
om contact met je te onderhouden en je te informeren over 

Privacy	verklaring	HVWV

 8  Nieuws	van	het	bestuur
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lidmaatschap gerelateerde zaken, maar ook als je een vraag 
stelt, verwerken wij je gegevens om je zo goed mogelijk te 
kunnen helpen.

•  Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie-  
of marketingdoeleinden. Bijvoorbeeld om je te informeren 
over een nieuwe activiteit van onze vereniging, of vanuit het 
bestuur van de Historische Vereniging Westelijk Voorne. 
Wil je niet benaderd worden door een bepaald organisatie-
onderdeel? Dan kun je dit aangeven door een email te stu-
ren naar het secretariaat.hvwv@live.nl in de betreffende mail 
maak je bekend dat je wilt uitschrijven voor benadering.

•  Tot slot zijn er praktische zaken waarvoor we gegevens 
verwerken. Bijvoorbeeld ter ondersteuning van adminis-
tratieve processen rondom contributie, statistische analyses 
enzovoorts.

De persoonsgegevens die bekend zijn bij de Historische  
Vereniging Westelijk Voorne worden niet met externe orga-
nisaties dan wel instanties gedeeld.
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Welke	regels	gelden	bij	de	verwerking		
van	persoonsgegevens?

•  Bij de verwerking van persoonsgegevens is de Historische 
Vereniging Westelijk Voorne gebonden aan de daarvoor 
geldende wet- en regelgeving.

•  Door instructie, beveiliging van opslag op bijvoorbeeld 
computer, en controle op naleving van de gemaakte af-
spraken met de persoonsgegevens verwerkers binnen de 
vereniging zijn de wettelijke verplichtingen geborgd. Een 
verwerkers-overeenkomst maakt deel uit van bovenstaande 
afspraken.

•  De bewaartijd van de persoonsgegevens is door het bestuur 
van de vereniging vastgesteld op 5 jaar.

•  De door de vereniging gebruikte persoonsgegevens bestaan 
uit; naam, adres, woonplaats, leeftijd, geslacht, telefoonnum-
mer, foto en/of video materiaal, email adres en/of bank-
rekeningnummer. Deze gegevens zijn voor de vereniging 
beschikbaar na toestemming van betrokkenen.

•  De privacyverklaring is voor U bereikbaar op de website  
van Historische Vereniging Westelijk Voorne,  
www.westelijk-voorne.nl

Met inachtneming van de wettelijke termijn en of uw reactie 
gaan wij er vanuit dat na deze termijn de Historische Ver-
eniging Westelijk Voorne geen beletsel meer heeft om uw 
persoonsgegevens te verwerken. Gaat u akkoord met onze 
regeling, dan hoeft u niet te reageren. Heeft u bezwaren, wilt 
u dit dan zo spoedig mogelijk (maar uiterlijk 1 februari 2019) 
aan ons doorgeven?

Secretariaat
Historische Vereniging Westelijk Voorne
Postbus 400 3233 ZJ Oostvoorne
www.westelijk-voorne.nl 
Bezoekadres museum De Duinhuisjes:
Duinstraat 18, 3235 NK Rockanje
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Frits van Driel

Er zijn mensen die denken, als ik een keer naar de De Duin-
huisjes ben geweest, dan heb ik alles wel gezien. De echte 
museumliefhebber weet altijd wel iets nieuws te ontdekken. 
Al is het alleen maar omdat we elk jaar een andere tentoon-
stelling hebben. Maar ook buiten de huisjes is er vaak iets 
moois te ontdekken. Wim van Montfoort zag een mooie foto 
van Nelly de Man-Schipper en vond dat deze een plaatsje 
in de Struinen waard is. Nelly was vele jaren werkzaam op 
het archief van de vereniging en werkt nu als vrijwilliger op 
Maria Rust.

Toen	de	Jasmijn	bloeide

Nelly de Man-
Schipper..
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Annie met het 
certificaat,  

de waardebon 
en de bloemen.

Frits van Driel

Onze vereniging kent veel vrijwilligers die al jarenlang bij ons 
aan het werk zijn. Ze zijn de onmisbare schakels die je nodig 
hebt om de boel draaiende te houden. Al vinden ze vaak zelf 
dat er anderen zijn die belangrijker voor de vereniging zijn. 
Een van die onmisbare schakels in Annie van Maanen. Op  
10 september is Annie hiervoor in het zonnetje gezet.

Annie	van	Maanen	in	het	zonnetje
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Dineke van Hennik

Maandagmorgen worden de huisjes altijd door de schoon-
maakploeg netjes schoongemaakt.
Op maandagmorgen 10 september 2018 was het een verras-
sende dag voor vrijwilligster Annie van Maanen. Annie is 
al vanaf het begin, zo’n 31 jaar geleden, vrijwilligster bij de 
Duinhuisjes. Ze doet eigenlijk van alles bij de Duinhuisjes.

Een opsomming van al haar activiteiten:
Buiten het schoonmaken, zit ze in de Museumcommissie, 
Evenementencommissie en Tentoonstellingscommissie.  
Annie neemt deel aan de Levende Geschiedenis. Ook leidt ze 
als gids bezoekers rond.

Voor al die jaren dat ze zich ingezet heeft voor het Open-
luchtmuseum de Duinhuisjes is Annie deze maandag  
10 september in het zonnetje gezet door het Centrum  
Vrijwilligerswerk. 

Elly Roos overhandigde Annie het certificaat, verleend als 
dank voor belangeloze inzet. Ook kreeg ze een waardebon en 
een bos bloemen. 
Annie was helemaal overrompeld.
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Bart Schoonaert

Dag iedereen. Mijn naam is Bart Schoonaert en ik ben de 
nieuwe coördinator van de werkgroepen ‘PR & communica-
tie’ en ‘Presentatie & Educatie’. Door het aanvaarden van  
die laatste functie werd ik automatisch voorzitter van de 
Museumcommissie. Sinds kort ben ik ook redactielid van 
‘Struinen’. Werk aan de winkel dus… maar ik heb niets liever. 
Aan de slag! 
Ja, zomaar een Belg… Een Vlaming, beter gezegd, en afstam-
meling van de Morini, die voor Gaius Julius Caesar zo  
opstandige lieden uit de streek bij het Vlaamse Veurne.  
Voorne…  Er zijn zo veel gelijkenissen tussen het West-
Vlaams en het Voorns kustdialect dat het niet toevallig kan 
zijn. Zoals de schrijfwijze van mijn familienaam doet vermoe-
den, ben ik van oorsprong (1960) een Vlaamse westlander. 
Mijn roots liggen in een onooglijk dorpje pal op de grens met 
Frankrijk en dichtbij het Belgisch Noordzeestrand, waar nu 
helaas over de gehele kustlijn - door wanbeleid, vriendjespoli-
tiek en corruptie - de oude duinen voor altijd onder appar-
tementenblokken verdwenen zijn, samen met alle historie 
die daaraan herinnert. Juist omdat ik in de jaren zeventig en 
tachtig dat proces van vernieling heb zien plaatsvinden, vind 
ik het uitermate belangrijk om te ijveren voor natuurbehoud 
en voor de promotie van het cultureel erfgoed van deze mooie 
streek onder de monding van de Maas, waar ik echt graag 
woon. Op het vlakke land van Voorne-Putten zijn er ook de 
duinen en het bos, er is de zeelucht in de wind… Zo is het 
echt niet meer overal: verkavelingen en industrie hebben hun 
tol geëist; kijk maar naar de overkant van de rivier. Dat is een 
goede reden om voor deze ‘status quo, zeker niet minder’ te 
vechten, samen met andere verenigingen die hetzelfde doel 
nastreven. Mijn belangstelling voor geschiedenis en de gezel-
lige, haast familiale sfeer die ik aantrof bij de Historische 
Vereniging Westelijk Voorne, waren voor mij de beweegrede-
nen om er als vrijwilliger aan de slag te gaan.
Waarom PR, communicatie, redactie, educatie zult u zich 
misschien afvragen. Het toeval wil dat, toen ik contact 

Kennismaking
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opnam, mevrouw Edith Schouten op het punt stond om 
afscheid te nemen als vrijwilliger. Er was dus een vacature 
en daar wilde ik graag op ingaan, temeer omdat ik in mijn 
professionele leven heel wat communicatietrajecten heb 
georganiseerd en begeleid. Van opleiding ben ik een be-
drijfspsycholoog die voorbestemd was voor een baan in het 
HR-management. Door allerlei factoren rolde ik van lieverlee 
de vastgoedmarkt in en werd ik projectontwikkelaar, eerst 
in België en negentien jaar geleden door privéomstandig-
heden ook in Zuid-Holland. Een belangrijk onderdeel van 
het werk van een projectontwikkelaar is het onderhandelen, 
het netwerken, het ontwerpen van plannen en het aansturen 
van communicatietrajecten, van websites tot brochures. Ik 
ben dus een allrounder, en ik wil mijn over de jaren opgedane 
kennis graag omzetten in concrete verwezenlijkingen voor de 
vereniging. 
Zo worden binnenkort de touchscreens ten behoeve van bui-
tenlandse toeristen in verschillende talen aangepast en wordt 
er nagedacht over een nieuw concept voor onze website. Er 
is ook nogal wat werk te doen in de museumcommissie, waar 
we beslissingen moeten nemen over de samenstelling en de 
uitvoering van het programma voor volgend jaar, onder an-
dere de permanente  tentoonstelling ‘Trouwen is houwen’. Ik 
heb nog meer plannen, maar die komen later. Gelukkig ben 
ik in een team van enthousiaste mensen terecht gekomen die 
het Rotterdams gezegde over het poetsen hoog in het vaandel 
houden. Op naar 2019. Ik wil alvast graag voor een ieder van 
jullie het beste voor het volgend duinhuisjesjaar wensen!

Bart wil maar al te 
graag aan de slag.
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Wim van Montfoort

Het formulier en de procedure voor de schenkingen zijn aan-
gepast. Hier onder volgt het hoe en waarom.

1.  Waarom het Schenkingsformulier en de Schenkings procedure 
aangepast? 
Door de nieuwe privacywet en ons lidmaatschap van de 
museumvereniging die een reglement heeft voor het afsto-
ten van voorwerpen de Lamo-regeling, was een aanpassing 
noodzakelijk.

2.  Waar gaat het over? 
In de nieuwe Schenkingsakte is nu een aantal regels opge-
nomen die zijn voorgeschreven door de Privacywet. In de 
Schenkingsprocedure zijn hoofdstukken opgenomen aan-
gaande de voorwerpen betreffende de Inname, Registratie, 
Verkoop, Bruikleen, Back-up registratie, Huidige Collectie 
en de Lamo-regeling.

3.  Wie hebben er aan mee gewerkt? 
De werkgroepen Archief, Depot, Hans Barendrecht en 
Hans van Lith, Maria Rust, de Museumvereniging en  
Erfgoedhuis Zuid-Holland.

4.  Wanneer heeft het AB hiertoe besloten? 
In zijn vergadering van 11-09-2018.

5.  Waar liggen de nieuwe Schenkingsaktes en de procedure 
Schenkingen ? 
In de map bij Ton Abbink.

6.  Wie gaan er mee werken? 
De Schenkingsakte – de vrijwilligers. 
De procedure Schenkingen – de vrijwilligers van het  
Archief en Depot.

7.  Waar moet opgelet worden bij de Schenkingsakte? 
Het formulier moet volledig ingevuld worden ook bij de 
vakken met ja/nee.

Schenkingen
Nieuw	formulier	en	nieuwe	procedure
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Wim van Montfoort

Schenkingen	aan	het	Archief		
1. Heer van Santen 
  Boek ‘Wij zijn de jongens uit Oostvoorne 100 jaar  

OVV Feestbijlage’.
 Auteur: Kick Hommes.
 Overzicht festiviteiten in 2018.
2. Mevrouw A. van Pelt-Hazelbag
3.   Foto’s van mevrouw en meneer Hazelbag en lidmaatschap 

Hervormde kerk.

Schenkingen	aan	het	Depot
1. Familie Van Dordt
  Een oude onderjurk opgehaald van rond 1850 (van de 

grootmoeder van deze familie). Herkenbaar aan kant en 
band.

  Verder boeken van de regio, herdenking plaquettes, aar-
dewerk en de nodige materialen voor de klusgroep en de 
verkoop.

2. Heer Barendrecht
 Naaimachine.

3. Mevrouw Ruitenberg-Dekker
 Tafelkleed en kapstokkleed.

4. Stichting Storm (molen Oostvoorne )
 Metalen ledikant frame.

5. Mevrouw Van Hennik
 Petroleumlamp.

6. Mevrouw Klok van Mullem
  Lampen set, kam, zeep, petroleumstel 3-pits, zeepbakje en 

melkkoker + pan.

Schenkingen	aan	het	archief	en	depot
Najaar	2018	(16	oktober)
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7. Mevrouw Van de Berg-Mol
  Kop en schotels, gordijntjes+bed onderlegger, snijbonen-

molen en botervloot.

8. Mevrouw W. Zoetemeijer
 Kastrandjes, losse kraag en onderjurk.

9. Familie Moll
 Bonenlegger.

10. Familie Kweekel
 Kasstel rood met oker.

11. Heer Nielen
 Aardappelriek, bietenriek, vork en steel.

12. Heer Vermaat
 Diverse antieke artikelen.

13. Familie Van der Schee
  14 weckflessen- en weckpotten voor inmaak groente en 

fruit.

14. Heer Siebesma
 1 mestkar, 1 grote trekzaag en 1 spuit met blaasbalg.
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Aan het gereedschap hok aan de rechterwand, naast het raam, 
hangt een glas met vrijwel onleesbare tekst. Op zondag 22 
juli 2018 vroeg Piet Rosier de gidsen waar dat voor diende. 
Bijna een week later kreeg de redactie een email met bijlage 
van Piet met als toevoeging: Ik weet het nu. Lees het resul-
taat van zijn speurtocht.

Piet Rosier

Wat	is	een	stormglas?
Een stormglas of baroscoop bevat een van de buitenlucht 
afgesloten oplossing van onder andere kamfer en alcohol. Bij 
helder weer is deze oplossing helder, maar afhankelijk van de 
weersomstandigheden (niet alleen luchtdruk maar ook tem-
peratuur) vormen zich kristallen. De hoeveelheid en de vorm 
van de kristallen geven een indicatie van het te verwachten 
weer.

Dan nu nog wat meer over ons stormglas.

Het	mysterie	van	Admiraal	Fitzroy
De baroscoop wordt geleverd met eronder een lijstje van 
weervoorspellingen die zouden gelden bij een bepaalde toe-
stand van de kristallen in het baroscoopglas. Het zal echter 
niet lang duren tot dat er bemerkt kan worden dat de weers-
verwachtingen lang niet altijd corresponderen met de kris-
talstructuur in het glas. Voor wij u iets gaan vertellen over de 
werking van het ‘wonderglas’ eerst iets over de historie ervan.
Het stormglas in onlosmakelijk verbonden met de naam  
Fitzroy, de eigenzinnige kapitein en meteoroloog, die befaamd 
werd om zijn zeereizen met Darwin op het schip Beagle. In 
die tijd verdronken er nog veel zeelieden doordat de storm 
onverwachts toesloeg. Dit was een doorn in het oog van 
Fitzroy. Hij zorgde ervoor dat er op elk schip en elke haven 
een betrouwbare barometer kwam te hangen. Er bestaan nog 
veel zogenaamde Fitzroy-barometers, karakteristiek om hun 
vele weerkundige teksten die erbij staan en om hun stormglas. 

Het	verhaal	over	het	stormglas

Een stormglas bevat 
veel weerkundige 

teksten.
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Dit stormglas was zeer omstreden. Collega-wetenschappers 
haalden hun neus op voor dit instrument.

Revolutionair	
Fitzroy zelf geloofde heilig in het instrument. Volgens hem 
werkte het op de statische elektriciteit in de lucht: een voor 
die tijd een revolutionaire gedachte. Het publiek was ech-
ter op de hand van Fitzroy getuige de populariteit van het 
stormglas. Met de dood van Fitzroy verdween het stormglas 
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De tekst op het glas.

langzaam uit het beeld. Wat overbleef was de mythe van 
het glaasje dat stormen en sneeuw kan voorspellen. Met 
ons product beleeft het stormglas een comeback, niet met 
de pretentie een perfecte weervoorspeller te zijn, maar meer 
dan curiositeit en dan een hommage aan de grote barometer 
promotor Admiraal Fitzroy.

De	werking
De inhoud bestaat uit kamfer, alcohol, gedestilleerd water 
en enkele zouten. De temperatuur heeft grote invloed op de 
hoeveelheid opgeloste kamfer. Bij een hoge temperatuur (ca. 
40 graden C) is alle kamfer opgelost. Bij een lage temperatuur 
zullen er weer meer kristallen ontstaan. Volgens professor 
Hartman, hoogleraar kristallografie te Utrecht, ontstaat het 
verschil in structuur louter en alleen door snelle temperatuur-
verschillen. Een snelle temperatuurdaling zou veertjes doen 
ontstaan en een langzame daling zou een meer compacte 
massa doen ontstaan.

In Beieren heeft een meteoroloog echter een stormglas, die 
zich in een kamer bevond met een constante temperatuur, 
gedurende een lange periode geobserveerd. Het bleek dat de 
structuur zich soms ineens veranderen of zich in het glas ging 
draaien, terwijl er vervolgens weer een hele lange periode 
niets gebeurde. Volgens deze wetenschapper zou de baro-
scoop niet direct het weer voorspellen, maar wel een periode 
van ander weer. Op zulke ‘omslagdagen’ zou het stormglas 
actief zijn. Deze veranderingen zijn soms slechts heel klein 
en vereisen een regelmatige en precieze observatie van het 
stormglas.

Aardigheid
Een verklaring voor het feit dat het stormglas vroeger beter 
werkte dan hedendaags is zeker van de baroscoop vroeger 
veelal buiten hing. Onder een veranda van een boerderij, 
langs de kade van een haven, op een schip en dergelijke en 
dat hedendaagse veelal in centraal verwarmde kamers hangt.
Wij willen u daarom aanraden niets van de baroscoop te 
verwachten. Beschouw hem als een aardigheid en een schril 
contrast met de barometer die ernaast hangt.
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Weersindicaties die bij de verschillende kristalgedragingen 
gegeven werden:
• Heldere vloeistof: mooi weer
• Kristallen op de bodem: vorst in de winter
• Troebele vloeistof met kleine kristallen: onweer
• Grote vlokken: drukkend weer, bewolkte hemel
• Draadvormig boven de vloeistof: winderig weer
• Kleine puntjes: vochtig weer, mist
•  Stijgende vlokken die blijven hangen: wind in de hogere 

regionen tot storm
• Kleine kristallen: in de winter mooi weer, zon

Het	maken	van	een	stormglas
Voordat je hiermee begint is het noodzakelijk dat je weet wat 
je precies doet. Gooi je alles zo bij elkaar in droge toestand, 
en dan met name de kamfer, salpeter en de salmiak-zout. Dan 
heb je kans dat er gewonden kunnen vallen !!!

Lees dit dus goed!
Kamfer oxideert namelijk nogal snel en is tevens explosief! 
Vroeger werd het gebruikt in explosieven. Het salmiak-zout 
ontbindt wanneer het wordt verhit, hierbij ontstaan giftige 
gassen! Salpeter is een oxidant, deze geeft zuurstof af!
Wanneer je dit alles dus bij elkaar gooit ontstaat er een kans 
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dat het salpeter de kamfer oxideert, waardoor dit explodeert. 
Hierdoor ontbindt het salmiak-zout zich waardoor er fatale 
gevolgen kunnen ontstaan.

De beste werkwijze is, als je toch een dergelijk glas wil ma-
ken, als volgt. De salpeter samen met het salmiak-zout in het 
water doen, daarna de alcohol toevoegen. Als laatste wordt de 
kamfer er bij gedaan.

Recept
Dan volgt nu het langverwachte recept:
10 gram kamfer
40 cc alcohol
2½ gram salmiak-zout
2½ gram salpeter
33 cc gedestilleerd water.
Doe dit in een potje met een kurk erop.

Wees dus voorzichtig met het mengen!

Bronnen:
The new scientist en http://www.depool.nl
http://www.weerwinkel.nl/Weerwinkel/
WW_Info/ww_info_09.htm
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Joke Winkelhorst

Volgend jaar openen we een nieuwe tentoonstelling met als 
thema: trouwen. Hiermee sluiten we een driedelige cyclus af 
over belangrijke hoogtepunten in het leven.

Huwelijk	-	Geboorte-	Overlijden

Voor deze expositie zijn we op zoek naar
trouwkleding vanaf 1900 tot heden Kleding wordt door ons 
gemerkt, zodat er geen vergissingen ontstaan.

1.  Accessoires. Hoeden, sluiers, haarversieringen, hand-
schoenen, schoenen.

2.  Aankondigingen. Trouwkaarten, krantenberichten,  
verloven.

3.  Verhalen. Waar kocht u de jurk? In een winkel, werd de 
jurk gemaakt door een naaister of maakte u deze zelf achter 
de naaimachine.

4.  Foto’s. Voorzien van uw naam. Deze worden ingescand en 
als u wilt wordt uw gezicht onherkenbaar gemaakt. Dit 
i.v.m. de privacywet. De foto blijft in uw bezit!

Alle informatie is welkom! Wilt u iets vragen of vertellen,  
doe dit dan per e-mail.

Heeft u geen e-mail dan kunt u me altijd bellen.
Joke Winkelhorst.
Zandweg 2a
3233 ET Oostvoorne

E-mail: jamwinkelhorst@hotmail.com
 jamwinkelhorst@gmail.com
Telefoon 06-13883467

Artikelen	gevraagd	voor	nieuwe	tentoonstelling
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Korrie Korevaart

Op 26 april 2007 werd tijdens de algemene ledenvergadering 
van de HVWV de website van de werkgroep Maria Rust 
gelanceerd. Drie werkgroepleden hielden een korte lezing en 
er was een uitgebreide fototentoonstelling te zien.
In de bouw van de website heeft werkgroeplid Jaap van der 
Veld flink wat tijd gestoken. Om te beginnen (in 2003) had-
den de werkgroepleden al helemaal niet kunnen dromen van 
zo’n modern medium. Jaap volgde een cursus om een website 
te leren bouwen. Zo werd zijn felgroene ontwerp een ver-
trouwde bron van informatie voor talloze Rockanjenaren en 
anderen met interesse in de geschiedenis van het dorp. En 
omgekeerd; de website heeft de werkgroep enorm geholpen 
bij de verzameling van gegevens over de geschiedenis van de 
begraafplaats en al wie er begraven zijn.

De ontwikkelingen gingen intussen verder en na verloop van 

Nieuwe	website	van	begraafplaats	Maia	Rust
www.mariarust.nl
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tijd verouderde ook het programma dat de websitebouwer 
gebruikte. De website was dus ruim tien jaar later toe aan een 
nieuwe jas. Met vereende krachten werd de inhoud omgezet 
naar een ander programma en kon er nog meer informatie 
worden opgenomen, met name dankzij Toon Fokkema, die 
al jarenlang werkt aan een omvangrijke database met genea-
logische informatie van alle inwoners van het dorp, en Jaap 
Snoeij, die samen met Nelly de Man-Schipper, nog meer 
foto’s, rouwkaarten en krantenberichten, wist te achterhalen.

Voor wie de website gaat raadplegen, in feite verandert er 
niets, behalve dat nu de informatie persoonsgebonden wordt 
gepresenteerd en niet meer via het grafnummer. Officieel is 
het adres sinds 23 november 2018: www.mariarust.nl, maar 
ook als iemand nog steeds www.begraafplaatsmariarust.nl 
intypt, komt die op de goede plek terecht.
Samen met de Facebookpagina - zie: facebook.com/begraaf-
plaatsmariarustrockanje - en het nieuwe informatiebord bij 
de ingang van de begraafplaats, helpt de website iedereen 
met vragen over de oude begraafplaats. Wij bedanken dan 
ook de gemeente Westvoorne, het Zuster Visser Fonds en de 
HVWV, die de vernieuwing van de website en het nieuwe 
informatiebord financieel mogelijk maakten.

Werkgroep Maria Rust
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Bart Schoonaert

Op donderdagavond 11 oktober was er in de zaal van het 
bezoekerscentrum van het Zuid-Hollands Landschap een  
gezellige bijeenkomst van alle vrijwilligers die rechtstreeks 
met de bezoekers van ons museum in contact komen: de  
gidsen, de mensen van de poppenkast, de kindermiddagen 
en de Levende Geschiedenis. Ook het voltallig bestuur was 
aanwezig.

Buffel
Leo Winkelhorst blikte terug op een voor de vereniging 
in alle opzichten bijzonder succesvol jaar en gaf daarna het 
stokje van voorzitter van de museumcommissie door aan 
Bart Schoonaert, die zich kort voorstelde. Bart vertelde over 
zijn passie voor de geschiedenis en de natuur,  die hem ertoe 
had aangezet om begin 2018 vrijwilliger te worden bij de 
Duinhuisjes. Hij leidde vervolgens een interessante en leuke 

Slotbijeenkomst	gidsen	op	11	oktober
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presentatie in van de heer Wensink van het Ramtorenschip 
Buffel uit Hellevoetsluis, een presentatie die past in het kader 
van onze excursie naar Hellevoetsluis in het voorjaar van 
2019, waarbij we ook Droogdok Jan Blanken zullen bezoe-
ken. Terwijl de heer Wensink zijn laptop installeerde, zette 
voorzitter Hans van Lith mevrouw Alie Moree letterlijk in de 
bloemetjes voor haar inspanning om de Duinhuisjes dit jaar 
in het tijdschrift Landleven geplaatst te krijgen. Els van der 
Houwen deed een oproep voor een vrijwilliger(ster) om de 
poppenkastgroep te komen versterken.

Vooruitblik
Na de presentatie volgde een korte vooruitblik op het ko-
mend jaar. Bart deelde mee dat er tijdens de wintermaanden 
zal worden gewerkt aan een nieuwe website en dat de touch-
screens in het nieuwe seizoen in vier talen te lezen zullen zijn. 
Er zijn ook al enkele data bekend: op 28 maart is de Algeme-
ne Ledenvergadering gepland, op 13 april wordt het nieuwe 
seizoen officieel geopend met als tentoonstellingsthema De 
Trouwerij en op 20 april zullen er paaseieren geraapt worden. 
Overigens kan iedereen bijzondere voorwerpen die met het 
thema van de aankomende tentoonstelling te maken hebben, 
aanbieden bij Joke Winkelhorst. Ook leuke ideeën voor de 
openingsdag op 13 april zijn welkom; die kan je sturen naar 
jamwinkelhorst@gmail.com.

Aan het slot van de avond had Bart het over de noodzakelijke 
verjonging van onze vereniging en deed hij een oproep aan 
iedereen om er op te blijven letten mensen uit te nodigen om 
actief lid te worden van onze vereniging. Omdat ons aanbod 
de laatste jaren breder is geworden, zeker voor kinderen en 
– belangrijk! – hun ouders, kunnen we de dynamiek in onze 
vereniging behouden. Dat hebben we vooral te danken aan de 
inzet en toewijding van onze vrijwilligers, ons grootste kapi-
taal. We hopen daarop blijvend beroep te kunnen doen!
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Bep Langendoen

Het is nu 100 jaar geleden dat ook hier op Voorne de  
Spaansche griep heerste. Deze griep pandemie bereikte  
Voorne mede door uit de grote steden van verlof terug-
kerende gemobiliseerde militairen.

Een epidemie die wereldwijd meer dan 20 miljoen mensen 
het leven kostte. Ten tijde van deze griep bestond er nog 
geen antibiotica waarmee bacteriële infecties konden worden 
bestreden. Vaak was de griepinfectie over zijn hoogtepunt 
heen als er alsnog een bacteriële infectie toesloeg en was er 
sprake van een longontsteking. Dan ging het vaak razendsnel. 
’s Morgens leek de patiënt op te knappen en in de avond of 
de volgende morgen was hij overleden.
In de Nieuwe Brielsche Courant van 4 Augustus.1918 las ik: 
‘Rockanje: De Spaansche griep heeft hier onder de militairen reeds 
70 patiënten. Wijl het hospitaal (1) te klein was voor dit groot 
aantal is de openbare school (2) tot hospitaal ingerichte moeten 
worden. Ook onder de burgers zijn er een 5-tal aangetast. Van 
kwaadaardige aanvallen hoort men gelukkig niet.’
Twee weken later: ‘Gedurende de vakantie is de openbare school 
in gebruik genomen voor de lijders aan Spaansche griep onder de 
soldaten. a.s. Maandag 19 Augustus zou de school weer moeten 
aanvangen. ’t Is te begrijpen dat dit nu niet kan. We zullen maar 
hopen dat in ’t belang van het onderwijs, de school weerspoedig 
beginnen kan. De vacantie zal zeker verlegd worden tot begin 
september.’

De	Spaansche	griep
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Verder op het eiland was het hetzelfde liedje. De scholen in 
Vierpolders, Hellevoetsluis en Oostvoorne sloten in no-
vember voor een korte periode, om reden veel zieken en ter 
voorkoming van verdere uitbraak! De HBS te Brielle sloot op 
3 november ten gevolge van die heersende Spaanse griep.
In 1918 schrijft L. Goudswaard in de NBC ‘De Spaanse griep 
begint ook hier onder de burgers zich meer en meer te doen gelden.’ 
Op 19 januari 1919 valt er enige opluchting te melden toen 
er geschreven werd: ‘wat betreft het ten offer vallen aan de 
Spaanse griep zijn we tot nu toe bijzonder gelukkig. Heden had-
den we eerst een 2e sterfgeval.’
In de Rockanjese gemeenteraadsverslagen uit de periode werd 
er niet gesproken over die griepepidemie, evenmin zijn er aan 
de hand van de Burgerlijke stand gegevens te achterhalen 
wie die slachtoffers waren. Uit overlevering is wel bekend 
dat Maria Pietertje Snoeij op 15 april 1920 overleed aan die 
griep. Zij was de 16-jarige dochter van Dirk en Jannetje  
Dekker van de Molendijk. Dat ze hieraan is overleden is zeer 
aannemelijk daar er in die periode en met name te Rozen-
burg de ziekte weer sterk was teruggekomen.(4)

1.  Mil.hospitaal 1914-18, nu Dorpsweg 23, de dierenwinkel,  
Was vroeger het koetshuis van burgemeester Vlielander en 
in 1914 omgebouwd tot ‘hulpverbandplaats’.  
Foto van N. de Man-Schipper

2.  De openbare school Rockanje op de plek waar nu o.a.  
de Bruna winkel is gevestigd. Foto uit verzameling van  
Jaap Snoeij.

3.  Geraadpleegd: De Spaanse griep van ’18, door A.C.de 
Gooijer 1966. 

4.  Gegevens in hoofdzaak verzameld uit berichtgevingen in 
de NBC, de Nieuwe Brielsche courant.
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Gestrand	in	Hellevoetsluis
Een	feuilleton	in	Struinen

Frits van Driel

De redactie ontving van Thomas von der Dunk een interes-
sant verhaal over de belevenissen van een groep Engeland-
vaarders in Hellevoetsluis. Omdat het verhaal nogal lang is 
hebben we in overleg met de schrijver besloten er feuilleton 
van te maken. Zo heeft u ook wat om naar uit te kijken. In 
dit nummer het eerste deel. van 
Gestrand in Hellevoetsluis
Vrijwillig en onvrijwillig verblijf van Engelandvaarders
in een Hollands havenstadje in de late achttiende eeuw

Thomas H. von der Dunk

Een	afgelaste	keizerlijke	trip
In de zomer van 1781 bracht de veelbereisde Rooms-keizer 
Jozef II (1741-1790) ook een werkbezoek aan de Oosten-
rijkse Nederlanden, nadat hij niet alleen al eerder alle overige 
Habsburgse provincies, maar ook Frankrijk, Pruisen, Rusland 
en de Kerkelijke Staat had bezocht (n1). Aansluitend maakte 
hij vanuit Antwerpen voor de duur van ruim een week een 
toeristisch uitstapje naar de Nederlandse Republiek, wat in 
de praktijk vooral op een beperking tot het gewest Holland 
neerkwam. Dankzij een kort daarop in druk - zowel in het 
Nederlands als in het Frans - uitgegeven reisverslag, valt zijn 
precieze route te reconstrueren, en is bekend welke attracties 
- alsmede vooraanstaande personen - hij in die week heeft 
bezocht (n2).
De Habsburger begon zijn meerdaagse rondreis in Rotter-
dam, om vervolgens Delft, Den Haag, Leiden, Haarlem, Den 
Helder, Zaandam en Amsterdam aan te doen en tenslotte 
via Utrecht en ‘s-Hertogenbosch ons land weer in zuidelijke 
richting te verlaten. Twee nachten bracht hij in de Maasstad 
door, van zaterdagavond 7 juli tot maandagochtend 9 juli, 
waarbij hij vooral een grote belangstelling voor de emplace-
menten van de admiraliteit aan de dag legde, en verder ver-

Kaiser Joseph II.
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moedelijk de nodige geldzaken afwikkelde met zijn financiële 
agent in Nederland, Jan Karel Osy (1727-1790), telg uit een 
oorspronkelijk uit de Gascogne afkomstige, inmiddels zeer 
welvarende katholieke Rotterdamse bankiersfamilie (n3).
Vanuit Rotterdam stond aanvankelijk ook een excursie naar 
Hellevoetsluis op het programma, de zeehaven van de Rot-
terdamse admiraliteit. Gezien het geringe aantal dagen dat de 
keizer maar voor zijn verblijf in de Republiek ter beschikking 
stond, mag het feit dat hij hiervoor kennelijk tijd wenste in 
te ruimen, opvallend heten. Zijn keuze duidt eens temeer op 
de grote belangstelling die de Habsburger, ofschoon (of juist 
als?) heerser over een toch vooral continentale mogendheid, 
voor maritieme zaken koesterde. Wat hij in Hellevoetsluis 
precies wilde doen, is helaas echter niet bekend, om de een-
voudige reden dat hij er uiteindelijk nooit kwam. Op de ge-
plande ochtend van zijn bezoek, zondag 8 juli, nadat hij in de 
gloednieuwe Rotterdamse St. Rosaliakerk als (in de praktijk 
niet al te godvruchtig) katholiek zijn religieuze plichten had 
vervuld, woei er een dermate harde storm, dat Jozef na een 
korte manmoedige poging het zeegat te kiezen uiteindelijk 
toch van de geplande excursie afzag.

Eindeloos	wachten	op	de	boot
Dat laatste geldt niet voor veel andere Hollandreizigers uit 
die dagen, die wèl in Hellevoetsluis kwamen, en er in hun 
reisverslagen meer of minder uitgebreid melding van maak-
ten. Dat had een hele praktische reden: anders dan de keizer 
kwamen de meeste vreemdelingen niet naar Hellevoetsluis 
omwille van Hellevoetsluis zelf, maar op doorreis naar  

Diligence  
anglaise montée 

à la Polignac.
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Engeland. De marinehaven fungeerde in die jaren namelijk 
tevens als het Hoek van Holland van de Republiek. Een 
hele reeks van reisdagboekaantekeningen van vreemdelingen 
die hier het Europese continent betraden dan wel verlieten, 
getuigen daarvan. Hellevoetsluis was sinds 1668 de meest 
gangbare vertrek- en aankomstplaats voor het reguliere pas-
sagiersverkeer - de zogeheten pakketboot - over de Noordzee. 
In de jaren tachtig van de achttiende eeuw, in de tijd van 
Jozef II, vertrok die er elke woensdag en zaterdag, waarbij 
voor de overtocht naar Harwich bij goede wind zo’n vijftien 
tot achttien uur gerekend moest worden (n4).
Stond de wind niet goed, dan had men pech. Dan kon men 
namelijk überhaupt niet uitvaren en zat men soms dagenlang 
in Hellevoetsluis vast. En dat was - onder die conclusie valt 
na bestudering van zo’n kleine twintig relevante reisverslagen 
uit de tweede helft van de achttiende eeuw toch niet uit te 
komen - dan zelden tot groot genoegen van de desbetreffende 
reizigers, in wier ogen er hier bar weinig te beleven viel. Alleen 
zij die op een meer specifieke interesse voor vesting- en haven-
werken konden bogen, zoals de keizer, konden aan hun trekken 
komen. Er waren dus zeker naast Jozef II andere uitzonderin-
gen, waarover in de tweede aflevering van dit opstel meer. Maar 
voor de doorsnee gast, die het zonder zo’n specifieke belang-
stelling moest stellen, gold dat niet. In diens ogen bestond er 
weinig reden voor een Michelinster in de reisgids. Die vroeg 
zich, als de boot wéér eens bleek niet uit te kunnen varen, maar 
één ding af: hoe in ‘s hemelsnaam de tijd door te komen.

De aankomst in  
de haven van  

Hellevoetsluis.
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Plattegrond van 
Hellevoetsluis 

in 1745.

Vermoedelijk niemand heeft het deprimerende oponthoud 
waarin dat dan resulteren kon indringender beschreven dan 
de radicale Duitse theoloog en pedagoog Carl Friedrich  
Bahrdt (1740-1792), het enfant terrible van de Verlichting, 
die in december 1777 - op weg naar Londen om leerlingen 
voor zijn idealistische ‘Philantropicum’ in Dürkheim an der 
Haardt in de Palts te werven - onbedoeld voor de duur van 
enige dagen in het plaatsje strandde. “Unvergeßlich ist mir 
der Hafen von Helvoetsluis. Hier hab ich aus Erfahrung 
gelernt, daß unthätiges und geschäftleeres Leben eine wahre 
Hölle für den ist, der sich an zweckmässige Thätigkeit ge-
wöhnt hat” (n5).
Zeven pagina’s van zijn reisverslag heeft hij vervolgens nodig 
om de dagenlange verveling van het eindeloze wachten te 
schilderen - ook voor hedendaagse reizigers in havenplaat-
sen een zeer herkenbaar relaas. Bahrdt had aanvankelijk bij 
aankomst gehoopt direct met de pakketboot mee te kunnen. 
Maar helaas, tegenwind maakte vertrek onmogelijk. In de 
verwachting dat het maar een paar uur zou duren, had hij 
vervolgens de enige herberg aan de haven opgezocht, die 
echter slechts over één gastenkamer bleek te beschikken. Die 
moest hij zodoende met twee joden en een kleermakersgezel 
delen. Voor consumpties werden er - vermoedelijk bij gebrek 
aan concurrentie - reeds prijzen van ‘Engelse’ hoogte gere-
kend, zodat een fles wijn er financieel voor hen niet in zat. 
Moeizaam werd een gesprek aangeknoopt. Na een halve dag 
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Doctor Barhdt.

aldus gedwongen samenzijn was het viertal volledig op elkaar 
uitgekeken. “Nach Tische ward das Gespräch matt. Wir 
hatten uns, da keiner den andern interessierte, in dem, was 
algemein genießbar war, erschöpft. Wir fingen an zu gähnen” 
(n6) - ook dàt een zeer herkenbaar fenomeen. Steeds liep 
 iemand anders naar het raam om te kijken of de wind einde-
lijk was gedraaid.
Gaandeweg wordt duidelijk dat de boot op z’n vroegst mor-
gen vertrekken zal. Bahrdt besluit dan maar het stadje zelf 
in te lopen, dat amper honderdvijftig huizen telt. Het enige 
koffiehuis blijkt afgeladen vol met lawaaiige bootsknechten 
en matrozen - ook niet echt het gezelschap dat onze fijnbe-
snaarde theoloog zoekt: “Stimmen, Kleider, Gesichter, Stel-
lungen, Tabaksqualm, alles vereinigte sich, mich schaudern 
zu machen” (n7). Met zijn pruik en Franse rok vormt hij in 
dit ruwe gezelschap een exotische verschijning, die dan ook 
schaamteloos wordt aangestaard. Bahrdt drinkt er plichtmatig 
een glas bier en vlucht al na een kwartier.
Terug naar de ‘eigen’ herberg dan maar. “Wir brachten den 
Abend mit Gähnen und langweiligen Gesprächen zu. Die 
Gabe, die ich besitze, wenns gilt, acht bis zehn Stunden zu 
schlafen, kam mir zu statten” (n8). De volgende morgen: vóór 
het middaguur, zo krijgen ze te horen, wordt het niets. Om 
de verveling te verdrijven besluit het viertal te gaan kaarten, 
maar geen van de anderen kent een spel dat Bahrdt kent, en 
omgekeerd. Daarom verzint hij tenslotte zelf terplekke maar 
een simpel kaartspel, wat ze vervolgens de hele dag spelen, 
onder veel gezucht en gegaap, afgewisseld met verwachtings-
volle stappen naar het venster voor een blik op de wimpel 
van het schip. Vergeefs: een tweede gedwongen overnachting 
volgt.
De volgende ochtend staat, tegen de voorspelling van de 
vorige avond, de wind nog steeds verkeerd, bovendien is hij 
tot stormachtige kracht toegenomen. De hele dag maar weer 
kaart gespeeld. Intussen raken zij door hun geld heen, zodat 
ze alle vier gedwongen zijn paarsgewijs één portie vlees te 
delen. Ook de vierde dag brengt geen redding, en de reizigers 
raken vertwijfeld. “Wir waren alle nun auch des Spielens 
so satt, daß es uns ekelte”(n9) Gespeeld werd er zo nauwe-
lijks meer, men stond vooral gevieren voor het raam, en elke 
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kwartier slaakte wel iemand een zucht, die door de anderen 
dan met precies zo’n zucht beantwoord werd. Pas in de loop 
van de vijfde dag draaide tijdens het middagmaal - de kleer-
makersgezel was intussen blut, zodat Bahrdt dit voor hem 
betaalde - eindelijk de wind, waarop het viertal onder luid 
hoerageroep in de richting van de boot is gerend.

NOTEN
n1. Voor zijn reizen in het algemeen zie o.m. W. May, “Reisen 
‘al incognito’. Zur Reisetätigkeit Kaiser Josephs II”, Mittei-
lungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung, 
XCIII (1985), p. 59-91.
n2. Verhaal der reize van Z.M.den keizer Joseph II. in Hol-
land, Amsterdam 1781; Preçis du voyage de l’Empereur 
Joseph II. en Hollande, Amsterdam 1781. Zie daarover tot 
dusverre samenvattend T.H. von der Dunk, “Inkognito aber 
stadtbekannt. Joseph II. auf Reisen in Holland”, De Acht-
tiende Eeuw, XL (2008) no.1, p. 87-114.
n3. Zie daarover binnenkort: T.H. von der Dunk, “Keizer  
Jozef II en Jan Karel Osy. Een Habsburgs wereldleider be-
zoekt zijn Rotterdamse agent”, Rotterdams Jaarboekje, 12de 
reeks VII (2019).
n4. An entertaining Tour, containing a Variety of Incidents 
and Adventures, in a Journey through Part of Flanders, Ger-
many & Holland, London 1791, p. 274. Voor de tijdsduur: 
J.J. Volkmann, Neueste Reisen durch die Vereinigten Nie-
derlande, vorzüglich in Absicht auf die Kunstsammlungen, 
Naturgeschichte, Oekonomie und Manufacturen, Leipzig 
1783, p. 491-492.
n5. C.F. Bahrdt, Geschichte seines Lebens, seiner Meinungen 
und Schicksale, Berlin 1791, deel III, p.300 (heruitgegeven 
door G. Mühlpfordt in de serie Deutsche Autobiographien, 
Stuttgart 1983). Voor Bahrdts reis naar Engeland: W.B. 
Robson-Scott, German Travellers in England 1400-1800, 
Oxford 1953, p. 158-160.
n6. Bahrdt, p.302.
n7. Ibidem, p.303.
n8. Ibidem, p.303.
n9. Ibidem, p.305.
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Wim van Montfoort

1. Voor het Depot en Archief zijn zij op zoek naar een ie-
mand die wil helpen met het opstellen van een collectieplan.

2. Voor het historisch Archief zijn zij op zoek naar iemand 
met interesse voor bibliotheken en geschiedenis of wellicht 
iemand die een opleiding bibliothecaris volgt.

3. Voor het Depot naar mensen die willen helpen het be-
stand aan voorwerpen te digitaliseren met behulp van Adlib 
de software waar heel veel musea mee werken. De kern van 
Adlib wordt gevormd door de objectcatalogus. Hierin be-
schrijft u de collectie van De Duinhuisjes tot in elk gewenst 
detail. Voor de objectregistratie zijn een aantal tabbladen ter 
beschikking waarop de meeste gebruikelijke registratievelden 
zijn gegroepeerd.

4. Zowel voor het Archief en Depot zijn werkgroepen bezig 
met diverse werkzaamheden.
Deze werkgroepen zoeken nu specifieke ondersteuning en 
zullen u daarbij graag helpen.

Wilt u vrijwilligerswerk doen in een leuke, historische en 
gezellige omgeving doen meld u zich dan aan.

De Historische Vereniging Westelijk Voorne, De Duinhuisjes 
te Rockanje, kijkt naar u uit.

Met een vriendelijke groet en voor nadere informatie
Wim van Montfoort
Coördinator Archief en Depot
E-mail: w.montfoort1@upcmail.nl
Telefoon 0181403359

Vrijwilligers	gezocht	voor	Archief	en	Depot

Vrijwilliger Hans 
van Santen aan het 
werk in het Archief.
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Historische	Vereniging	Westelijk	Voorne

Bestuur
Hans van Lith - voorzitter a.i. 0181-485363
h.e.vanlith@upcmail.nl

Hans Barendregt - secretaris
secretariaat.hvwv@live.nl 
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penningmeesterhvwv@hotmail.com

Henk van der Houwen - coördinator 0181-786623
WG beheer en bedrijfsvoering
houwencarel@hotmail.nl

Wim van Montfoort - coördinator 0181-403359
WG collectie beheer en onderzoek
w.montfoort1@upcmail.nl

Bart Schoonaert - coördinator
WG communicatie, presentatie en educatie 06-46352569
bschooonaert@gmail.com

Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op de 
inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal blijven te allen tijde 
voorbehouden aan de Historische Vereniging Westelijk Voorne  
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Werkgroep presentatie en educatie
Bart Schoonaert - coördinator  06-46352569
bschooonaert@gmail.com
Annie van Maanen - evenementen 0181-483004 
annie.vanmaanen@xs4all.nl
Lida Stoof - gidsenrooster (ad hoc) 0181-483345 
lidastoof@hotmail.com
Ton Abbink - groepsbezoeken  0181-484038
agabbink@hetnet.nl
Anneke Klok - levende geschiedenis/ 0181-402275
modeshows/schoonmaak
Dineke van Hennik - evenementen/PR 0181-356604
dineke.van.hennik@gmail.com
Joke Winkelhorst - depot/ 0181-483809
tentoonstelling/kindermiddagen
jamwinkelhorst@gmail.com
Bouwie Schipper - evenementen/notulist 0181-401450
gerritenbouwie@gmail.com
Henk van der Houwen - (adhoc)  0181-786623
onderhoud gebouwen en terrein
houwencarel@hotmail.nl

Werkgroep collectiebeheer en archief
Wim van Montfoort - coördinator 0181-403359
w.montfoort1@upcmail.nl
Joke Winkelhorst - beheerder depot 0181-483809
jamwinkelhorst@gmail.com
Anneke Klok - assistent beheerder depot 0181-402275
registrator (vacature)

Werkgroep communicatie
Bart Schoonaert - coördinator 06-46352569
bschoonaert@gmail.com
Dineke van Hennik - promotie/scholen/ 0181-356604
Dunmier/FB
dineke.van.hennik@gmail.com
Bouwie Schipper - webmaster 0181-401450
gerritenbouwie@gmail.com 
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Werkgroep evenementen
Dineke van Hennik  0181-356604
dineke.van.hennik@gmail.com
Bouwie Schipper 0181-401450
gerritenbouwie@gmail.com
Annie van Maanen 0181-483004
annie.vanmaanen@xs4all.nl

Werkgroep beheer en bedrijfsvoering
Henk van der Houwen - coördinator 0181-786623
onderhoud gebouwen en terrein
houwencarel@hotmail.nl

Werkgroep Maria Rust
Korrie Korevaart - contactpersoon 06-24173646
k.j.j.korevaart@hum.leidenuniv.nl

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

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



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

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

Mw. L. van Hennik Mw. W.A. Kleijwegt-Vijfwinkel
Klipperstraat 26 FHG van Ittersonlaan 55A
8152 BT Lemelerveld 3233 EJ Oostvoorne

Mw. J.J. Kruijt-Duiveman Dhr. C. Sommeling
Julianastraat 23 Spechtenhof 3
7511 KB Enschede 3235 SG Rockanje

Dhr. B.A.F. Schoonaert Dhr. W. Snoeij
Burchtpad 130 Rondeweiweg 9
3223 GP Hellevoetsluis 3235 CN Rockanje

Mw. A.C. Groeneweg Mw. G. Mol-Kloos
Leemerhof 21 Zeegat 39
3233 BT Oostvoorne 3224 SH Hellevoetsluis

Mw. Ruitenberg-Dekker Mw. A. Groenewegen
Bilderdijkhof 62 Tichelarijweg 5
3221 VG Hellevoetsluis 3233 XH Oostvoorne

J. Tol H. Langendoen
Prunuslaan 14 Burg. Jansenlaan 415
3331 VL Rockanje 3331 HL Zwijndrecht

E. Beyer C. Kruit-Duiveman
Duinweg 24 Prinsenlaan 479
3221 LC Hellevoetsluis 3067 LX Rotterdam

A. van Iperen J. Roskam
Prunuslaan 24 L. Manintveldstraat 3
3235 VL Rockanje 3235 VL Rockanje

P. Zoetemeijer
Patrijzenlaan 22
3233 BR Oostvoorne
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Welkom

Overleden



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. 



Hellevoetsluis

Onbezorgd genieten op 
EuroParcs Resort Poort van Zeeland!

Het leukste in- en outdoor         

                        speelparadijs in

WWW.ADVENTUREDOME.NL

BEZOEK ONS OP PARKWEG 2, HELLEVOETSLUIS

www.europarcs.nl


