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3	 	 Van	de	redactie

Beste	lezer,	

Terwijl het buiten al volop lente is krijgt u hierbij het nieuwe 
nummer van uw aloude vertrouwde blad. Met de komst van de 
lente krijgen veel mensen zin om iets buiten te gaan doen. Dat 
komt mooi uit, want nog even en het nieuwe seizoen van de 
Duinhuisjes breekt aan. Voor het zover is beginnen we met de 
ledenvergadering. Traditiegetrouw vindt u in dit nummer de 
uitnodiging met agenda voor deze vergadering.

De permanente tentoonstelling in het museum staat dit keer 
in het thema Trouwen is ‘Houwen’ Nu is dat in onze tijd niet 
meer zo vanzelfsprekend, maar vroeger was het normaal om 
bij elkaar te blijven tot een van de partners was overleden. Niet 
dat al die getrouwde paren nu zo gelukkig waren. In dit num
mer leest u alles over deze tentoonstelling in een artikel van 
Joke Winkelhorst.
 
Ook in dit nummer het overzicht van evenementen van de 
Duinhuisjes en Maria Rust voor dit jaar.

We vervolgen in dit nummer ons verhaal over de stranding in 
Hellevoetsluis. Al speelt het zich niet af in Westvoorne, het is 
evengoed leerzaam. Ben Langendoen neemt ons mee met een 
verhaal dat u zeker zal aanspreken.

Veel leesplezier toegewenst.

Frits van Driel
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Hans van Lith, waarnemend voorzitter

Elke Struinen die u in de afgelopen jaren ontving, bevatte  
veel mooie, gezellige foto’s. Per 25 mei 2018 is de Algemene 
Verordening Gegevensbeheer (AVG) van kracht geworden. 
U bent daar via Struinen al uitgebreid over geïnformeerd. 
Door onze secretaris is daar veel tijd in gestoken, want wij 
willen als vereniging niet kunnen worden aangesproken op 
foutief gebruik van persoonsgegevens. En dat kan ver strek
ken. Foto’s die nu in Struinen staan, voldoen aan de AGV.
We kunnen terugzien op een geslaagd seizoen. Meer bezoe
kers dan in 2017. Dat resultaat is wederom te danken aan de 
grote inzet van onze vele vrijwilligers. Als bestuur (ook vrij
willigers) zijn wij trots op deze groep. Een goede onderlinge 
communicatie is daarbij van groot belang.
In 2018 is de procedure ‘schenkingen’ aangepast. Als geregi
streerd museum moet je bij schenkingen voldoen aan bepaalde 
vereisten. Dat is nu keurig beschreven en wij werken volgens 
die procedure. Steeds meer mensen weten de weg te vinden 
naar ons archief. We krijgen regelmatig verzoeken om infor
matie. Altijd fijn om daar aan te kunnen voldoen. Daarom is 
het belangrijk dat ons archief (en depot) op orde zijn. Daarbij 
is digitalisering zeer belangrijk. Daar zoeken we nog de nodige 
ondersteuning voor. Hopelijk komen daar net zoveel reacties 
op als bij de geslaagde actie voor de poppenkast groep.
De website krijgt een nieuwe, meer toegankelijke vormge
ving. Duidelijker van opzet. Dat geldt ook voor het Dûnhus. 
De entree voor bezoekers komt aan de achterzijde van het 
Dûnhus. Er komt op elkaar afgestemd meubilair, het is nu 
te rommelig. De wanden krijgen een andere kleur, de rekken 
met artikelen voor de verkoop worden duidelijker in beeld 
gebracht.
Op 13 april gaat het museumseizoen weer van start. Na de 
geslaagde expositie van vorig jaar, is weer een nieuwe expositie 
in voorbereiding, met als onderwerp trouwen; onder de mooie 
titel: Trouwen is ‘Houwen’.
Laten we ook van 2019 weer een mooi, succesvol jaar maken. 
We zien uit naar uw komst!

Nieuws	van	het	bestuur
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Hans Barendregt

Inleiding Als Lid, Donateur en vrijwilliger is het goed om te 
weten hoe de Historische Vereniging Westelijk Voorne met 
persoonsgegevens omgaat. Verder genoemd als HVWV.
 
Privacy De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) is 
door de Nederlandse wetgever opgesteld ter bescherming van 
privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft 
een organisatie/praktijk die met persoonsgegevens werkt 
bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn 
bepaalde rechten.
 
Verslaglegging
Het doel van verslaglegging is:
•  registratie van afspraken omtrent het verwerken van 

 persoonsgegevens.
• naslag voor deze persoonsgegevens.
•  mogelijkheid om verantwoording af te leggen over de 

 gemaakte afspraken.
 
In het verslag worden de volgende gegevens opgenomen:
• personalia/identificatiegegevens
• financiële en administratieve gegevens  
 
Inzagerecht
U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd 
in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vast
gelegd, kunt u contact opnemen met het secretariaat van  
de HVWV en deze te laten wijzigen. De gegevens worden 
geheimgehouden voor onbevoegden en personen die niets 
met de gegevensverwerking van doen hebben.
 
Beveiliging	persoonsgegevens
Gegevens worden niet zonder toestemming aan derden ver
strekt. Als Lid, Donateur en Vrijwilliger van de HVWV dient 
u hiervoor toestemming te geven. 
In de afspraken die door het bestuur van de HVWV met de 

Privacy	verklaring	HVWV
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interne persoonsgegevensbewerker is gemaakt borgt de wet
telijke richtlijnen.

SSL-certificaat	website	(Secure	Socket	Layer)
Een SSLcertificaat beveiligt de verbinding tussen de be
zoeker en de website. De data die via deze verbinding loopt, 
wordt versleuteld en is niet leesbaar voor anderen. Het groene 
hangslot of de groene adresbalk maken bezoekers en klanten 
duidelijk dat de website is beveiligd. Zodra op de websitecon
tactgegevens ingevuld kunnen worden, is een SSLcertificaat 
verplicht. 
 
Bewaartermijn
Op grond van de beleidsafspraken van het bestuur van de 
HVWV is 5 jaar.
 
Datalekken
Bij een data lek gaat het om toegang tot of vernietiging, wij
ziging of vrijkomen van persoonsgegevens bij een organisatie 
zonder dat dit de bedoeling is van deze organisatie. Onder 
een data lek valt niet alleen het vrijkomen (lekken) van gege
vens, maar ook onrechtmatige verwerking van gegevens. Ook 
een Persoonsgegevensverwerker heeft de plicht dit te melden 
bij de autoriteit persoonsgegevens.

Klachten
Indien u van mening bent dat de HVWV niet op de juiste 
manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit het beste eerst bij 
het secretariaat van de HVWV kenbaar maken. Mocht u een 
klacht willen indienen over de handelingen van de HVWV 
verwijzen we u naar de Autoriteit Persoonsgegevens

Bronnen  De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP); 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/persoonsge
gevens/inhoud/beschermingpersoonsgegevens  https://
autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/beveiliging/
meldplichtdatalekken  https://blog.xolution.nl/nieuwe
privacywetvraagtomsslcertificaat/

Versie 1 januari 2019



Algemene Ledenvergadering in de
Welkomkerk te Rockanje 9 april 2018

Aanwezige bestuursleden: Hans v Lith, Henk vd Houwen, 
Hans Barendregt, Wim v Montfoort, Bart Schoonaert, 
Edith Schouten, Leo Winkelhorst
Afwezig: Marijke Holtrop
Notulist: Diana de Rooij

Aanwezige leden:  41
Afmeldingen:   6
Aanwezige bestuursleden: 5

1.	Opening
Voorzitter Hans van Lith opent de vergadering om 19.30 uur 
en heet iedereen welkom.

2.	Mededelingen
Afmelding ontvangen van: 
mevr L. Vermeervd Hor, dhr J. Vermeer, mevr H. Rosier,  
dhr en mevr De BooyKome, mevr A. Korevaar, Bouwie.
Waarnemend (wnd) voorzitter Hans van Lith licht toe dat 
voorzitter Marijke Holtrop afwezig is in verband met haar 
behandelingen. Zolang nodig is zal Hans van Lith beschik
baar zijn als waarnemend voorzitter. 

3.		Notulen	Algemene	Ledenvergadering	d.d.	30	maart	2017	
(op	website	onder	Anbi	status)

Tekstueel: Dhr. H. Otten => graag vanaf heden paginanum
mers toevoegen aan notulen. Tevens verzoek om rekening te 
houden met het aantal bladzijden i.v.m .papierbesparing. 
Mevr H. Klok => locatie notulen? =>onder anbi status.  
Verzoek om voorletters in notulen. 
De notulen worden vastgesteld

4.	Verslag	uit	het	bestuur	en	de	commissies
Bestuur	(wnd	voorzitter	Hans	van	Lith)
In verband met het besparen van kosten ontvangt de vereni

 8  Nieuws	van	het	bestuur

Notulen	ALV	9	april	2018
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ging geen bankafschriften meer.
Adverteerders => Historyland is gestopt als adverteerder. Op 
de achterzijde van Struinen zal de Poort van 
Zeeland gaan adverteren. Ook Tuinderij Vers zal adverteren 
op een open pagina achterin Struinen. De voorzitter geeft aan 
blij te zijn met de nieuwe adverteerders.
Op 14 april is de opening van het seizoen met als thema in 
‘blijde’ verwachting.
De inventarisatie voor het beleidsplan is gereed en zal bin
nenkort verder worden uitgewerkt. 
De vereniging zal deelnemen aan de tentoonstelling  
Oostvoorne in aller tijden in de kerk in Oostvoorne
De kerstmarkt 2017 was erg goed voorbereid. Helaas geringe 
belangstelling als gevolg van het winterweer. Toch spreekt 
men over een succes en zal dit in 2018 een vervolg gaan 
krijgen. 
Leo en Ina van der Nol worden door de voorzitter bedankt 
voor 15 jaar lange promotie van de Historische Vereniging en 
ontvangen hiervoor een cadeaubon en een boeket bloemen. 

Collectie	beheer	en	onderzoek	(Wim	van	Montfoort)
Archief
Veel werk gehad met het uitzoeken van materiaal voor de 
touchscreens.
Nu zijn we bezig om na de verhuizing alles nog eens door te 
nemen: ‘Wat is er aanwezig, wat willen we behouden enz. en 
het registreren hiervan.’
Er is nagedacht op basis van de aanwezige documenten wat 
en hoe we gaan archiveren zodat e.e.a. inzichtelijk wordt en 
wij weten waar de archiefspullen te vinden zijn.
Een laptop is aangeschaft om dit alles vast te leggen, zodat er 
een index gemaakt kan worden.
Met Herma Klok zijn de mogelijkheden doorgenomen om 
onze archiefstukken op te nemen in AdLid, zodat er een 
bestand ontstaat van Archief en Depot.
Ook is er door een aantal personen om informatie verzocht 
en hebben een aantal personen op de dinsdagochtend de 
werkgroep bezocht om in het Archief documenten te bestu
deren.
Tevens zijn een aantal schenkingen aan het archief gedaan.
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Als laatste heeft het Archief een bijdrage voor het seizoen 
2018 aan de tentoonstelling In ‘blijde’ verwachting geleverd. 

Depot
Verhuizing spullen naar het depot gaat de komende tijd door.
In het depot is alles in dozen gedaan met daarop vermeld 
wat zit erin, kledingstukken zijn opgenomen en voorwerpen 
gesorteerd. Het ziet er vol uit, maar is overzichtelijk.
Uitzoeken wat willen we behouden en wat willen we afstoten 
op basis van een depotbeleidsplan.
De bestaande AdLib is opgefrist en wordt weer gebruikt 
voor de registratie van spullen.
Ook zijn er afgelopen jaar een aantal schenkingen gedaan.
Medewerking verleent aan de tentoonstelling van dit seizoen 
in ‘blijde’ verwachting.

Tot	slot
Het in kaart brengen, ordenen en registreren in het Archief 
en Depot zal enige jaren vergen. Er is afgelopen jaar veel 
werk verzet door onze vrijwilligers ten aanzien van het archief 
en depot. Dank daarvoor

Presentatie	en	educatie
Verslag Museum commissie seizoen 2017  
(Leo Winkelhorst/verslag van Bouwie)

Het nieuwe seizoen startte zoals gebruikelijk met de of
ficiële opening. Dit jaar verricht door onze nieuwe voorzit
ter, mevrouw Marijke Holtrop, met het openen van huisje 
‘Duinzoom’. Zij werd hierbij ondersteund door Joke van Reek 
en Rosalie, beide in klederdracht. De bijeenkomst werd door 
veel mensen bijgewoond en onder het genot van een drankje 
werd het nieuwe seizoen ingeluid. Ook werd een lichte lunch 
aangeboden.

De schoonmaakploeg heeft weer hard gewerkt om alles netjes 
en schoon te maken voor het nieuwe seizoen. Ook de vrijdag
ploeg is druk geweest met het op orde brengen van de buiten
boel en herstelwerkzaamheden.
Met Pasen hebben we voor het eerst eieren zoeken voor kin
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deren georganiseerd, dit bleek een groot succes. Er moes
ten extra eieren worden ingekocht.

De tentoonstelling was gelijk aan die van 2016 ‘Van 
Opstaan tot Uitgaan’. In 2017 is het thema ‘Rouw’ hieraan 
toegevoegd. De vitrines in huisje ‘Duinzoom’ zijn hierop 
ingericht. Er is hiervoor geen extern persoon voor aange
trokken maar ingericht door onze eigen vrijwilligers van de 
tentoonstellingscommissie.
Voorafgaand aan het seizoen is een informatieavond ge
houden voor de gidsen, gastvrouwen en kassamedewerker 
waarin de gidsen o.a. werden geïnformeerd over het nieuwe 
thema. In het najaar is dit wederom georganiseerd waarin 
het seizoen werd geëvalueerd. Het aantal gidsen is jammer 
genoeg ook in 2017 teruggelopen.

In ’t Dunhus heeft een jaar de kassa gedraaid, het was even 
wennen. Bezoekers konden voor het eerst pinnen bij ons, 
daar is veelvuldig gebruik van gemaakt. In 2017 zijn er 
5.500 bezoekers geweest, hetgeen wat minder was dan in 
2016. De groepsbezoeken van de scholen waren dit jaar 
beduidend minder.
De geplande evenementen zijn goed verlopen, al viel het 
aantal standhouders soms wat tegen.
Met Pinksteren is er een workshop schilderen georga
niseerd, dit was een succes en wordt volgend jaar zeker 
herhaald. 5 zondagmiddagen stonden in het teken van de 
Levende Geschiedenis, er was dan altijd een extra attrac
tie, zoals o.a. Bram met zijn slagersspullen, een kapper en 
Dirk die maiskolven pelde. De poppenkastgroep heeft veel 
belangstelling gehad, hulde voor de leden van deze groep.
De voorstelling van Risoluto trok weer veel belangstelling, 
evenals de Open Monumentendag en Opoe Jaantje (vaak 
met Opa Bram) die de kinderen voorlas uit Piggelmee.

Er is een nieuwe film gemaakt die vanaf volgend seizoen 
gedraaid zal worden in huisje ‘Duinzoom’. De film is op
genomen door Roel van Deursen. De prcommissie heeft 
hard gewerkt om ons museum weer onder de aandacht te 
brengen. Onze kraam heeft weer verschillende evenemen
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ten bezocht, dit was een succes. Op Facebook wordt door 
Dineke veelvuldig stukjes geplaatst. In augustus hebben we 
weer met alle vrijwilligers kunnen barbecueën, het was heel 
gezellig. Afsluitend bedank ik alle vrijwilligers voor het 
vele werk wat zij voor ons museum hebben verricht.

Werkgroep	Maria	Rust	in	2017	(door	Korrie	Korevaar)
Ook dit jaar begon de werkgroep met opruimen en 
schoonmaken voor de Dodenherdenking op 4 mei. De 
werkgroep deed weer mee aan de Week van de Begraaf
plaats, met als thema: Duurzaamheid. Dankzij hulp van de 
gebroeders Stolk kreeg Maria Rust een eigen insectenhotel, 
dat op 30 mei werd geopend door wethouder Blok. Open 
Monumentendag was op 9 september (thema: Boeren, 
burgers en buitenlui), waarbij de verhalen rond de elf foto’s 
op Maria Rust aandacht kregen. Leden van de werkgroep 
waren weer steeds op dinsdag aanwezig en iedereen was op 
de derde dinsdag van de maand extra welkom.
Met de afdeling Groen van de gemeente heeft de werk
groep regelmatig contact. In 2016 kwam er een groepje 
ambtenaren op bezoek, in 2017 volgde er bezoek van 
B&W.
De nieuwe vormgeving van de website van Maria Rust 
werd afgemaakt; daarna moest en moet er vooral veel in
voerwerk gedaan worden. Maar, los van alle andere dingen: 
het gaat dan ook om ca. 6.000 foto’s. In het Algemeen 
Dagblad verscheen een artikel over het genealogisch werk 
van Toon Fokkema, waar de werkgroep Maria Rust veel 
aan heeft.
Naast het gangbare werk van de leden van de werkgroep op 
de begraafplaats: schoonmaken, letters zwarten, etc. steekt 
de werkgroep veel tijd in het bijknippen van de beplanting. 
Intussen wordt er nog steeds naar foto’s en rouwadverten
ties gezocht, en gaat het onderzoek door – naar de mensen 
die op Maria Rust begraven liggen.
De werkgroep kan altijd nieuwe leden gebruiken, maar 
gelukkig voelt Herman Manintveld zich wat beter en is hij 
terug van weggeweest. In de zomer heeft hij het baarhuis 
bijgeschilderd en in gouden letters de naam ‘Maria Rust’ 
op de toegangspalen gezet. 



13

De werkgroep bedankt iedereen die een grote of kleine 
donatie voor Maria Rust deed. De gemeente, het Zuster 
Visser Fonds en het DeltaPort Donatiefonds zegden euro 
5.500 toe: voor de nieuwe vormgeving van de website, 
voor een keukenblokje in het baarhuisje en voor een nieuw 
informatiebord, dat in 2018 wordt geplaatst.

Werkgroep	Lanen	en	Wegen
De eindredactie werkt langzaam maar gestaag door, en 
zal haar werk deze zomer ook combineren met een topo
niemenonderzoek (waarvoor het kadaster de hulp van de 
HVWV in heeft geroepen). Op 1 januari 2019 moet de 
kopij klaar zijn, en hopelijk is het boek dan ook gedrukt.

5.		Jaarrekening,	balans	en	begroting	(Anbi	status)		
(Leo	Winkelhorst,	LW)

Toelichting op toevoeging te verwachten uitgaven aan 
begroting 2019. Dit is nodig voor het juist aanvragen van 
subsidie. We zijn een gezonde vereniging. Dhr. L Klok 
vraagt toelichting op € 8.000, tekort in begroting 2018. 
LW geeft aan dat men nog bezig is met de restauratie van 
de huisjes. Om deze reden is begroting ruim genomen. 
Tevens vraag of de opgenomen te ontvangen subsidie reeds 
binnen is=>Ja deze is ontvangen. 
Dhr. H. van Zanten adviseert een pot investeringsvermo
gen te maken ivm met betere balans inkomsten en uitgaven
Dhr. L. Klok vraagt waar de voorzieningen voor zijn ge
bruikt. LW: jubileumreis, bestrating, deur plaatsen, enz.
Mevr. H. Klok vraagt of er rekening wordt gehouden met 
het mogelijk vervangen van de cvinstallatie=> Ja.

6.	Rapport	kascontrolecommissie	2017
Mevr. P. van Klink en Dhr. B. Langendoen hebben op 20 
maart jl. de kascontrole uitgevoerd en akkoord bevonden.
6a. Benoeming leden kascommissie 2018
Mevr H. Klok en de Heer B. Langendoen worden  
benoemd. Reservelid is dhr. L. Klok
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7.		Herinrichting	museum,		
overzicht	uitgevoerde	werkzaamheden

Henk vd Houwen => totaal inmiddels € 23.000, retour 
ontvangen (incl. VSBfonds) 
De herinrichting verloopt voorspoedig. De promotie
borden zijn opgeknapt. De touchscreens worden op korte 
termijn geplaatst. Het behangwerk van huisje Duinstraat 
zal op korte termijn worden afgerond. 
Er zal een 5 jaren plan worden gemaakt voor de onder
houdsplanning. Er wordt nagedacht over een alternatief 
voor het gebruik van gas in de toekomst.  

8.	Bestuurswijziging	en	verkiezingen
Edith Schouten is aftredend en niet verkiesbaar. De voor
zitter bedankt Edith voor haar grote inzet en initiatieven 
in de afgelopen jaren en overhandigt een bon en een bos 
bloemen. De functie is vacant.
Henk vd Houwen stelt zijn functie als secretaris beschik
baar en ontvangt een bon voor zijn werk in de afgelopen 
jaren. Hij zal wel in het bestuur blijven als coördinator van 
de vrijdagploeg.  
Hans Barendregt wordt voorgedragen en welkom geheten 
als de nieuwe secretaris van de Historische Vereniging.
Dineke v Hennik geeft aan na het vertrek van Edith 
Schouten extra hulp nodig te hebben met de PR. 
Dhr. Bart Schoonaert geeft hier graag invulling aan en 
wordt welkom geheten als coördinator werkgroep com
municatie.

9.	Nieuwe	regels	privacy	
HvL geeft toelichting op de gevolgen van de wet voor 
de vereniging en de leden. HvdH geeft aan dat er ook bij 
gebruik van foto’s in Struinen toestemming moet wor
den gevraagd. Het bestuur zal hier heel zorgvuldig mee 
omgaan en uitzoeken hoe de wet op de juiste manier kan 
worden toegepast. 
Leo Winkelhorst licht toe dat de huidige ledenadministra
tie op dit moment niet verbonden is met internet. 
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10.	Rondvraag
Mevr H. Klok => om collectie compleet te maken op zoek 
naar babydekens, luieremmer, oude verpakkingen (Bambix, 
rijst, roosvicee enz.). Oproep aan allen. Tip => contact met 
de Halve Maen en plaats een oproep op de website.

Mevr H. Klok spreekt haar onvrede uit over de gemiste 
kans om reclame te maken voor de huidige tentoonstelling. 
Er is zoveel werk verricht door de vrijwilligers maar er 
wordt zeer weinig aandacht aan gegeven. Was vorig jaar 
ook al het geval. De voorzitter geeft aan dat hier zeker 
aandacht aan zal worden gegeven. 

H. Klok => volgend jaar thema trouwen. Medewerking 
nodig van alle leden. Nu al een oproep om uit te kijken 
naar trouwjurken en overige informatie. Bij te weinig input 
is thema volgend jaar niet haalbaar. 
Voorzitter vraagt Herma (en overige aanwezigen) om al 
deze oproepen/mededelingen aan te leveren bij Frits van 
Driel zodat de oproep via Struinen bij alle leden terecht zal 
komen. Zo zal een veel groter publiek worden bereikt. 
Dirk Kok was onlangs in ’t Dunhus en geeft aan dat de 
foto’s die er hangen niet verwijzen naar de Duinhuisjes. 
Sjanie Hoek geeft ook aan dat het mooie foto’s zijn maar 
ze hebben zeker geen historische waarde. Het bestuur 
neemt de opmerkingen ter harte en zal hier rekening mee 
houden.
Dirk Kok =>graag een historische foto op de voorzijde van 
de Struinen. Geen algemene foto. Voorstel om het hele 
jaar dezelfde voorkant te gebruiken (thematentoonstelling) 
makkelijk bij nazoeken informatie.
Uit de zaal komt de vraag wie het aanspreekpunt is voor de 
gidsen? Antwoord = Leo Winkelhorst

11.	Sluiting	vergadering	om	21.00	uur

Pauze
Na de pauze een boeiende lezing gehouden door mevrouw 
Yvonne Slee over het thema voor het komende seizoen:
‘In blijde verwachting’.
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Donderdag 28 maart 2019
Aanvang: 19.30 uur
Locatie: Bezoekerscentrum van het  
ZuidHollands Landschap aan de Tenellaplas

Agenda
1.  Opening
2.  Mededelingen
3.  Notulen Algemene Ledenvergadering d.d.  9 april 2018
  (Notulen zijn geplaatst op de website onder Anbi status)                                                                                               
4.  Verslag uit het bestuur en de commissies
  • Wim van Montfoort; Collectie beheer en onderzoek  
  (Historisch Onderzoek/ Historisch Archief )
  • Korrie Korevaart; Maria Rust
  • Bart Schoonaert; Presentatie en Educatie
  • Bart Schoonaert; Communicatie PR, 
    Struinen en De Dunmier
  • Henk van der Houwen; Beheer en bedrijfsvoering
  • Leo Winkelhorst; Financiën
  • Hans Barendregt; Secretariaat en AVG
5.  Financiën;
  Jaarrekening, balans en begroting 20182019
  (Stukken zijn geplaatst op de website onder  
  Anbi status)
6.  Rapport kascontrolecommissie 2018
7.  Benoeming leden kascontrole commissie 2019
8.  Bestuurswijziging/verkiezingen:
  H. van Lith, waarnemend Voorzitter,  
  stelt zich verkiesbaar voor Voorzitter
  (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; ‘Het leven in de Duinen’, door Jan Alewijn Dijk
huizen van het ZuidHollands Landschap

Met vriendelijke groet,
Hans Barendregt, secretaris HVWV

Uitnodiging algemene ledenvergadering
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Leo Winkelhorst

De ledenadministratie is aan opschoning toe. De afgelo
pen jaren kunnen leden van onze vereniging van provider 
zijn gewisseld, waardoor het telefoonnummer is gewijzigd 
dan wel het emailadres veranderd. Ook bij overstap naar 
een andere bank leidt dat  bij de leden met automatische 
incasso  tot blokkering van de contributie.

Mocht u vergeten zijn om veranderingen aan de vereniging 
door te geven , zoals een andere bank, een andere rekening, 
een ander adres, een ander email, wilt u dan zo vriendelijk 
zijn, om dit het liefst per email door te geven. U zou me 
enorm helpen om de administratie actueel en op orde te 
houden

Ik snap, dat bij bovenstaande wijzigingen het niet bij u op
komt of u vergeet om onze vereniging ook daarvan op de 
hoogte te stellen. Ik doe dan ook een vriendelijk verzoek 
aan alle leden ons in voorkomende gevallen door middel 
een email of brief daarvan op de hoogte te stellen. U kunt 
ook telefonisch de veranderingen doorgeven. Ik zal deze 
wijzigen dan in onze ledenadministratie verwerken.

Willen de leden met een automatische incasso waarbij de 
contributie voor 2018 niet is afgeschreven met mij con
tact op te nemen? We kunnen dan nagaan wat de oorzaak 
daarvan is. 

Bij voorbaat dank voor uw medewerking
Leo Winkelhorst

Email: penningmeesterhvwv@hotmail.com
Telefoonnummer: 06 30676344

Van	de	penningmeester
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Huwelijk, geboorte en overlijden, zijn door de eeuwen heen, 
cruciale momenten en hoogtepunten in het leven van ieder 
mens.
Deze momenten worden omringd met tal van ceremoniën.
Het huwelijk en hoe we daar precies over denken is in de 
loop van de geschiedenis nogal eens veranderd.
Trouwen is niet altijd eenvoudig geweest, zoveel is duidelijk.

Voor de 11e eeuw bestond er geen eenduidig antwoord op de 
vraag wat het huwelijk nu precies inhield en hoe het voltrok
ken moest worden.
Trouwen was vooral een aangelegenheid tussen de ouders 
van het echtpaar en was vaak een politieke (machtspositie) of 
economische (erfrecht) overeenkomst, of zodra een koppel 
seksuele contacten had gehad.

Onder edellieden en welgestelde mensen zijn zakelijke huwe
lijken, die tevoren door volwassenen waren bedisseld, tot in 
de 19e eeuw de norm gebleven.
Geld trouwt geld!

Vorstenhuizen huwden geregeld kinderen uit die nog van 
niets wisten; in 1641 werden zo de 9jarige Maria Stuart van 
Engeland aan de 14jarige Willem II van Oranje aan elkaar 
gekoppeld.

Trouwen	is	‘Houwen’
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Cruciaal is het onderscheid tussen het kerkelijk huwelijk 
(of religieus huwelijk) enerzijds en het burgerlijk huwelijk 
anderzijds.

Kerkelijk	huwelijk

Binnen de protestantse kerkgenootschappen spreekt men niet 
van een kerkelijk huwelijk. In de kerk vraagt men slechts om 
een zegen en beschouwt men het als een bevestiging van dat
gene, wat eerder al in het gemeentehuis heeft plaatsgevonden.

Binnen de katholieke kerk wordt het kerkelijk huwelijk  
beschouwd als sacrament, als eigenlijke huwelijkssluiting.
Het burgerlijk huwelijk voor katholieke paren wordt als 
louter administratieve handelingen gezien. Men noemt de 
eigenlijke sluiting van het kerkelijk huwelijk dan ook wel 
‘overtrouwen’.
Het eerst, of uitsluitend sluiten van een godsdienstig huwe
lijk, bijvoorbeeld een kerkelijk huwelijk of een islamitisch 
huwelijk, is in Nederland niet toegestaan.

Burgerlijk	huwelijk
Het burgerlijk huwelijk is in 1795 ingesteld. Na de invoering 
van de Code Civil in 1804 (door Napoleon Bonaparte) werd 
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dat de enige huwelijksvorm met rechtsgeldigheid.
Het is in Nederland geregeld in Boek 1 van het Burgerlijke 
Wetboek (personen en familierecht). Daarin zijn ook de rech
ten en plichten opgenomen, die bij een huwelijk, maar ook na 
ontbinding van een huwelijk gelden.

Art 1:81 van het Burgerlijk Wetboek stelt:
Echtgenoten zijn elkander getrouwheid, hulp en bijstand 
verschuldigd. Zij zijn verplicht elkander het nodige te ver
schaffen.
Het burgerlijk huwelijk of geregistreerd partnerschap kan 
worden gesloten tussen twee personen van gelijk of verschil
lend geslacht als zij aan de volgende voorwaarden voldoen
~beide personen zijn tenminste 18 jaar oud
~ beide partijen moeten de af te leggen verklaring, volledig te 
begrijpen en dit in staat van eigen vrijheid te bepalen.

~ men mag geen huwelijk of partnerschap aangaan, als de 
vorige nog niet ontbonden is

~ onder curatele gestelden hebben toestemming nodig van de 
curator of rechter

~ er mag geen sprake zijn van een familierelatie in de rechte 
lijn(broer, zus) of tweede graad(neef, nicht) Dan moet de 
rechter toestemming geven.

~ tenminste een partner moet ingeschreven staan in de Basis
registratie Personen of de Nederlandse nationaliteit bezitten.

Trouwen	met	de	handschoen
Trouwen met de handschoen is een huwelijkssluiting, waarbij 
een van de partners niet aanwezig kan zijn en wordt vervan
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gen door een gevolmachtigde.
‘Trouwen bij volmacht’.
Bekend zijn de huwelijken van soldaten, die gelegerd waren 
in Nederlands-Indië en slechts eenmaal per jaar op verlof 
gingen naar Nederland. Een gehuwde militair kreeg meer 
loon dan een ongehuwde militair.
  een van de partners is niet in staat om te reizen en zal dat in 

de toekomst ook niet kunnen

Ondertrouw/Verloving
Het huwelijksaanzoek heette vroeger ook wel een huwelijks
voorstel. Er moest onderhandeld worden over de bruidsschat.
Dat het aanzoek werd gericht tot de vader van het meisje lag 
voor de hand, want hij moest toestemming voor  het huwe
lijk verlenen. Het duurde tot 1970 dat  de leeftijdsgrens om 
zonder  toestemming van de ouders te mogen trouwen, 30 
jaar was!!
Sinds 1985 is dit 18 jaar geworden, waarmee de ouderlijke 
toestemming feitelijk vervallen is verklaard, want dat is tevens 
de jongste leeftijd waarop iemand in het huwelijk kan treden.
Dispensatie voor meisjes tot 16 jaar geschiedt door de over
heid. Alleen al de wijze waarop het aanzoek plaatsvond is 
sterk veranderd.
Eerst begon de vader van de jongen hem als lijdend voorwerp 
mee te nemen naar de vader van het meisje, daarna werd de 
vader een begeleider en nog later bleef hij helemaal weg.

Verlovingen waren tot ver in de 19e eeuw hoogtijdagen. Er 
werd een annonce in de krant gezet, het stel stuurde visite
kaartjes rond, er werden bezoekjes aan familieleden en vrien
den afgelegd en zelfs een verlovings receptie behoorde tot de 
mogelijkheden.
Het sparen voor de meubels (uitzet) begon en de jongen en 
het meisje konden gaan en staan waar ze wilden, zonder de 
eeuwige chaperonne.
Aangezien de bruid zelfstandiger was geworden, ze bepaalde 
immers zelf met wie ze trouwde, en geen uitzet meer mee
kreeg, was dit een mooi moment om de keukenuitzet aan te 
vullen.
Omdat keukenspullen tegenwoordig niet meer zoveel hoe
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ven te kosten, is ook dit gebruik komen te vervallen en is als 
uitvloeisel van de Tweede Feministische Golf in de jaren ‘70 
in plaats van het verlovingsfeest een vrouwelijke equivalent 
van het vrijgezellenfeest ontstaan. Het thema is identiek aan 
dat van de mannen; een laatste kans om nog eens uit de ban 
te springen.

Trouwring
Het aanzoek tussen de jonge en het meisje is evenzo sterk 
veranderd. Was het vroeger een romantische ridder op het 
witte paard, die een ridderlijke knieval maakt voor zijn aan
zoek, verandert het nu in een zo origineel mogelijk aanzoek 
via Youtube, een luchtballon, een voetbalstadion of graffiti op 
viaducten. De trouwbelofte (verloving) werd  sinds de 17e 
eeuw, meestal bekrachtigd door een geschenk van de jongen 
aan het meisje. Als geschenk diende een penning, een ring, 
een vingerhoed van zilver.

In NoordNederland was in de 17e eeuw, het gebruik van de 
‘bruidegomspijp’ bekend. Dat was een versierde Goudse pijp, 
die jij enkele dagen van tevoren kreeg van zijn familie of van 
zijn bruid (men sprak in dat geval van ‘de bruidspijp’) om 
op de Grote Dag aan te steken en daarna te bewaren in een 
eveneens versierde pijpenhanger, als symbool van breekbaar 
geluk en huwelijkse trouw.
Mogelijk fungeerde een verlovingsring als alternatief voor de 
breekbare en onhandige pijp, aan het einde van de 19e eeuw.
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Interessant is dat de ring aanvankelijk door de man aan de 
vrouw werd gegeven, zonder dat hij iets terug kreeg.
Zij hoefde de ring ook niet te dragen en zo ze het wel deed, 
dan was het omdat het mode was.

Aan het eind van de 18e eeuw gingen vrouwen uit hogere 
milieus daadwerkelijk hun ring dragen, enerzijds ten teken 
van trouw aan hun man en anderzijds ter bescherming van 
hun maatschappelijke status.
Ze deden hun ring aan hun wijsvinger, omdat daar een 
adertje door zou lopen dat rechtstreeks naar het hart voert.

Trouwkaart
Als het huwelijksfeest eenmaal gepland is, worden de 
uitnodigingen verstuurd. Welke gasten daarvoor werden 
uitgenodigd was vooral op het platteland geen vraag. Men 
ging langs de deur om iedereen; familie, bekenden, de 
buurt, noem maar op, iedereen was welkom.
Veel gasten betekende trouwens veel aanzien. Een paar 
honderd gasten was geen probleem. Het voorgenomen 
 huwelijk werd middels een trouwkaart sinds de 18e eeuw 
voor iedereen standaard. Hiermee kon een stille selectie 
worden toegepast.

Dat grote bruiloften weleens uit de hand kunnen lopen, 
kunnen we lezen in het volgende stukje;

In 1655 vaardigde de Amsterdamse burgemeester Nicolaas 
Tulp een zogenaamde Weeldewet uit, waarmee hij zich 
keerde tegen de ‘grootheyds, overdaet ende onnutte verquis
tinge van middelen’, bij huwelijksfeesten.
Zeven dagen stond daar normaal voor, hij beperkte het tot 
twee en er mochten niet meer dan 50 gasten komen en 
2 gangen per maaltijd!!

Trouwkleding
‘En altijd is de bruid gekleed in een romantische, lange, 
slepende, witte jurk’.
Men hult zich bij dit feest in de mooiste kleren. In onze 
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huidige maatschappij is textiel niet langer het kostbare bezit 
wat het vroeger was.
Een japon voor één dag wordt dan ook niet meer gezien als 
buitensporige luxe. Dat was voor het industriële tijdperk 
anders!.
De mooiste kleding werd zeer zorgvuldig bewaard en weer 
tevoorschijn gehaald voor andere bijzondere gelegenheden. 
De kleding van bruid en bruidegom waren dan ook niet te 
onderscheiden van andere gelegenheidskleding. Wel waren 
er soms speciale versieringen, die op een huwelijk wezen.
Een van de bekendste versieringen, die bovendien zeer lang 
in gebruik is gebleven, was de bruidskroon of krans voor 
de bruid, die dikwijls op loshangend haar werd gedragen.

Bruidskroon
De ‘witte’ trouwjurk
Hoe hoger de status en hoe groter de rijkdom des te fantas
tischer was de feestkleding.
Wit werd al in de Middeleeuwen beschouwd als verheven 
boven alle kleur, als teken van goddelijk licht en zuiverheid 
en dus alleen door de allerhoogste rang gedragen. De ko
ning of koningin. Bovendien viel men bij slechts kaarslicht 
beter op tussen de bontgekleurde hovelingen.

De gedachten aan maagdelijkheid en onschuld bij ‘wit’ 
speelden geen rol van betekenis. Zelfs de Heilige maagd 
Maria werd vrijwel nooit in het wit afgebeeld.
Integendeel; in de Middeleeuwen en de Renaissance 
gebruikte de schilder voor haar kleding bij voorkeur de 
kostbaarste stof die hij kon krijgen; het ultramarijn. Dit 
pigment werd verkregen uit de fijngemalen halfedelsteen 
Lapis lazuli en leverde een diep hemelsblauwe kleur op.
Textiel kon niet met ultramarijn geverfd worden!!
Blauwe kleding stond niet in hoog aanzien. Dieprode of 
purper geverfde textiel was de kostbaarste stof, door de dure 
verfstoffen, die men kon krijgen. Vlaamse schilders ge
bruikten dikwijls rode kleuren voor de kleding van Maria.

Aangezien verse bloemen maar zelden voorhanden waren, 
werden bloemen van zijde of was gebruikt. Oranjebloesem 
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van was met blaadjes van textiel werd de vaste versiering 
voor bruiden.
Oranjebloesem was immers het symbool voor deugdzaam
heid en vruchtbaarheid, omdat de oranjeboom tegelijkertijd 
bloeit en vrucht draagt.

De ommekeer naar een witte bruidsjurk, die eenmalig werd 
gedragen, begon in de 19e eeuw.
Trendsetting was toen nog een koninklijk voorrecht!
In 1840 droeg Koningin Victoria een witte jurk bij haar 
 huwelijk met prins Albert von SaksenCoburg!
Victoria hield bijzonder veel van deze symbolische kleur 
voor maagdelijkheid en welvaart; zelfs haar begrafenis zou 
in het wit zijn.
De witte bruidsjurk van Koningin Victoria werd daarna 
door velen na gevolgd!.
Voor het eerst trouwde een vorstin niet in een staatsiege
waad, maar in een jurk die ze zelf uitkoos. Haar koninklijke 
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waardigheid werd alleen benadrukt door de losse hofsleep, die 
in de taille bevestigd was.

Huwelijk Koningin Victoria en Prins Albert.
Op zijn beurt zorgde prins Albert voor een andere primeur: 
het bruidsboeket!
Hij zal niet vermoed hebben dat een boeketje sneeuwklokjes, 
witte anjers, of oranjebloesem de hele wereld zou veroveren.
De welvaartsmaatschappij van na de Tweede Wereldoorlog 
en de opkomst van de filmindustrie in Hollywood (keizerin 
Sissy van Oostenrijk) besliste uiteindelijk ten gunste van de 
witte dracht. Sindsdien waren er bruidsafdelingen in de mo
dehuizen en ontstonden er aparte bruidshuizen en beurzen 
voor trouwlustigen
Alleen gedurende de jaren 19601970 was een wit bruidje 
minder in tel. Het was de opkomst van het feminisme. 
Desondanks bleef de witte bruid de meest algemene verschij
ning!!!
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Evenementenkalender

April
Zaterdag 13 april Openingsdag
Zaterdag 20 april Paaseieren zoeken

Mei
Zondag 5 mei  Levende geschiedenis + Leermaker +  
   Poppenkast
Donderdag 30 mei Opoe Jaantje en Opa Bram
   (Hemelvaartsdag)

Juni
Zondag 2 juni  Levende Geschiedenis + Kapper +
    Poppenkast
Maandag 10 juni 2e Pinksterdag + 
   Workshop Schilderen
Zondag 16 juni  Mini markt + Kleedjesmarkt 
   vanaf 11.00 uur
Zondag 23 juni  Opoe Jaantje leest voor

Juli
Zondag 7 juli  Levende Geschiedenis + Slager + 
   Poppenkast + Zuurkool maken
Zaterdag 13 juli  Opoe Jaantje en Opa Bram
Zaterdag 20 juli  Creamarkt vanaf 11.00 uur
Zaterdag 27 juli  Boerenboeldag vanaf 13.00 uur
   13.00 uur artikelen bekijken 
   14.00 uur veiling
Woensdag 31 juli  Kindermiddag*
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Schenking	depot

Augustus
zondag 4 augustus Levende Geschiedenis +
   Dors vlegelen + Zuurkool verkopen
woensdag 7 augustus  Kindermiddag*
zaterdag 10 augustus  Streekwarenmarkt vanaf 11.00 uur
zondag 11 augustus Muziekvoorstelling Risoluto
woensdag 14 augustus  Kindermiddag*
zondag 18 augustus Opoe Jaantje
woensdag 21 augustus Kindermiddag*
woensdag 28 augustus Kindermiddag*

September
zondag 1 september Levende Geschiedenis +
   Mais kolven + Poppenkast
zaterdag 14 september Open Monumentendag,  
   thema voor 2019
   ‘Plekken van plezier’
zondag 29 september Laatste openingsdag

December
zaterdag 14 december Kerstmarkt

* Kindermiddagen gaan niet door als het regent.

Geopend
zaterdag en zon/feestdagen van 13 april t/m 29 september
woensdagmiddag van 19 juni t/m 4 september

De vereniging heeft de volgende schenking ontvangen.
Mevrouw De Kramervan Marion – Was aanstamper, kleding 
waaronder babykleding, kolenkit en kinderspeelgoed.
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Korrie Korevaart

25	mei:	Open	Dag	Maria	Rust,	10.00-15.00	uur
In het Weekend van de Begraafplaats is er op zaterdag 25 mei 
een Open Dag op de oude begraafplaats Maria Rust, aan de 
Zeeweg in Rockanje. Het thema van de week is: ‘Een plek vol 
verhalen… ‘De leden van de werkgroep zullen u die dag een 
aantal van die verhalen graag vertellen. In het bijzonder van 
die mensen die in 2019 honderd jaar begraven liggen op Maria 
Rust, zoals Lena Schipper, Arentje Klok en Benjamin Marius 
Vlielander Hein. Op deze dag geven leden van de werkgroep 
Maria Rust rondleidingen en kunnen bezoekers informatie 
vragen over familieleden die op Maria Rust begraven liggen.

18	juni,	16	juli,	20	augustus	en	17	september:	
Open	Dag	Maria	Rust,	10.00-15.00	uur
In de zomer is er op elke derde dinsdag van de maand een 
Open Dag op de oude begraafplaats Maria Rust, aan de 
Zeeweg in Rockanje. Er zijn leden van de werkgroep Maria 
Rust aanwezig en bezoekers kunnen informatie vragen over 
familieleden die op Maria Rust begraven liggen.

14	september:	
Open	Monumentendag	Maria	Rust,	9.00-15.00	uur
Begraafplaats Maria Rust doet mee aan de Open Monu
mentendagen, en wel op zaterdag 14 september. Iedereen 
is welkom op de historische begraafplaats aan de Zeeweg 
in Rockanje. Het thema van Open Monumentendag 2019 
is: ‘Plekken van plezier’. Dit thema sluit niet erg aan bij de 
beleving van een begraafplaats. Daarom kiezen we voor onze 
Open Monumentendag voor de bijzondere band tussen 
Maria Rust en het Kuuroord Walesteijn, dat later is verbouwd 
tot Rusthuis Vredeheim. De band tussen Rusthuis Vredeheim 
en Maria Rust is innig, want veel personen die zijn overleden 
op Vredeheim, zijn op Maria Rust begraven (terwijl ze vóór 
hun verhuizing naar Vredeheim dikwijls nog niet in Rockanje 
woonden). Het volledige programma volgt later.

Maria	Rust
Evenementen	oude	begraafplaats	Rockanje
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Ben Langendoen

Bijgaand een postkaart die door de Oostvoornse fotograaf  
J. v.d. Steeg werd genomen op het strand van Rockanje. Het 
drijvende badhuis ‘Hygea’. In de Nieuwe Brielsche courant uit 
die tijd vond ik slechts twee berichten over dit bad fenomeen. 
Onder de rubriek Eilandennieuws van 761929: “We zijn 
er zeker van dat in juli en augustus Rockanje weer vol loges 
zit. Reeds nu komen er al gasten. Jammer dat de temperatuur 
voor baden en zwemmen nog weinig uitlokkend is. In ieder 
geval zijn aan ons heerlijk strand de gezellige consumptietent 
van de heren Philipse en Kraaijenbrink weer in orde en voor 
de gasten, toeristen en scholen van alles voorzien en lokken 
hun strandstoelen weer uit tot een vriendelijk zitje aan zee. 
Ook het aantrekkelijke ‘Hygea’ (1) van de heren K. Kraaijen
brink en J. Beijer met zijn badkoetsen en ontkleedcellen biedt 
weer een verrukkelijke badgelegenheid”.(2)

Strandgenoegens
Het	prille	begin	van	de	badplaats	Rockanje,
125	jaar	geleden
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In augustus 1926 werd er een bazaar gehouden ten behoeve 
van het ‘Groene Kruis’. In de NBC van 6 aug 1926 werd 
hier een artikel aan gewijd, daarin werd onder meer vermeld; 
“Een grote verassing werd heden ’t comité bereid door de 
heren Beijer en Kraaijenbrink. Deze beiden toch stelden alle 
inkomsten van het Badhuis Hygea beschikbaar voor ’t Groene 
Kruis en hielden tevens een strandcollecte dat te samen een 
bedrag vormde van ƒ 43,86. Het was dan ook met warme 
dank aanvaard”.

Reeds in 1890 was er al sprake van enige strandactiviteiten. 
“Op 1 juni 1890 werd er door de Bad vereniging Rockanje 
het nette Amelander Badhuis aangekocht zodat nog deze 
zomer gelegenheid komt om aan ons verrukkelijk strand, 
heerlijk en veilig kunnen baden. Hoezee voor Rockanje! 
Verscheidene families zullen ons deze zomer kunnen bezoe
ken. Nog enkele kamers zijn disponibel”, aldus een bericht uit 
de Brielsche Courant van de 5e juni 1890. Twee weken later 
heerste er grote bedrijvigheid in de duinen en arriveerde op 
wagens het door de gebroeders Groeneveld voor onze Bad
vereniging aangekochte Amelander badhuis met een keurig 
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nette inventaris. Oud en jong liepen telkens uit als er een 
vracht passeerden en toen de badkoetsjes aanrolden steeg de 
geestdrift ten top. – en zij hier mede gedeeld dat ons Badhuis 
binnen enkele weken zal verrijzen op een van Rockanje’s 
fraaiste duinen, vanwaar men een blik kan werpen op de 
grote zee. Op 13 juli van dat jaar vond de feestelijke opening 
plaats  met een fanfarecorps uit Brielle.
Veel geluk heeft zij niet gekend, want in het landelijk dagblad 
‘Nieuws van de dag,  van juli 1893 vond ik het na volgende 
bericht: “Enige jaren geleden werd het Amelander Badhuis 
verkocht en onder de naam ‘Rockanjes Hope’ weder opge
bouwd op het strand van Rockanje. Wegens het gering getal 
der badgasten aldaar is het badhuis echter deze dagen op
nieuw voor afbraak verkocht. De koper is voornemens nabij 
Hellevoetsluis twee woonhuizen daarvan te laten bouwen.” 
(3)

(1)  Hygea, vermoedelijk ontleend aan Hygieia, in de Griekse 
mythologie de godin van gezondheid, properheid en 
hygiene.

(2)  Zie ook: Rockanje in oude ansichten deel 1 blz. 35 De 
eerste zeebadinrichting, het tonnenvlot van Kommer 
Kraaijenbrink en Jac. Beijer op een kaart uit omstreeks 
1924.

(3)  Gegevens ontleed aan diverse artikelen in de Brielsche 
Courant en kranten scans van de Koninklijke Bibliotheek.
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Thomas H. von der Donk

Marinehaven	en	vesting
Hellevoetsluis was aanvankelijk, in de late Middeleeuwen, 
niet meer dan een onooglijk gehucht bij de Helvoetse Sluis, 
maar nadat er al vanaf 1598 een eerste reparatiewerf was 
gesticht werd het stadje in 1628 door de StatenGeneraal 
tot belangrijkste oorlogshaven van de Republiek uitverkoren. 
In eerste instantie al tussen 1604 en 1619 aangelegd, werd 
het havencomplex in dat jaar aanzienlijk verlengd en van 
een groot marine¬dok voorzien. De vloot van de Admirali
teit op de Maze had er sedertdien haar thuisbasis gehad, de 
admiraalsschepen van Piet Hein, Maarten Tromp en Michiel 
de Ruyter inclusief. Daarmee was Hellevoetsluis ook in het 
buitenland als sinds mensenheugenis een begrip .
In hun tijd evenwel nog maar provisorisch bevestigd, was pas 
in 1670 de aanleg van een serieuze omwalling met vier basti
ons en hoornwerk gevolgd. Naar ontwerp van kolonel Charles 
de Puy de l’Espinasse kreeg de vesting Hellevoetsluis tussen 
1697 en 1715 vervolgens door verdere uitbreiding het aanzien 
 met zes bolwerken  dat zij tot op het eind van de acht
tiende eeuw zou bezitten. Een nieuwe bouwgolf volgde pas 

De aankomst in  
de haven van  

Hellevoetsluis.

Gestrand	in	Hellevoetsluis	(2)
Vrijwillig	en	onvrijwillig	verblijf	van	Engelandvaarders	
in	een	Hollands	havenstadje	in	de	late	achttiende	eeuw
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na Jozefs reis, toen de Vierde Engelse Zeeoorlog tot defen
sieve maatregelen dwong. De bekende ingenieur Jan Blanken 
(17551838), sedert 1775 als opzichter bij de Directie Hol
landse Fortificatieën in Hellevoetsluis gestationeerd, kwam 
al snel met plannen voor modernisering. Realisatie liet echter 
grotendeels op zich wachten tot na de Bataafse Omwenteling 
van 1795, toen Blanken zijn al veel eerder ingediende ont
werp voor een imposant droogdok met stoommachine kon 
realiseren. Van 1798 tot 1806 uitgevoerd, had het ongetwij
feld de aandacht van de keizer op zich weten te vestigen als 
het drie decennia eerder gereed zou zijn geweest .

Maar ook zonder dat was het niet vreemd dat Jozef II, gezien 
zijn specfieke interesse, in 1781 gaarne in Hellevoetsluis had 
rondgekeken. Toen hij vier jaar eerder in Frankrijk rondreisde, 
bleek zijn belangstelling voor marinehavens niet minder groot 
. Hij was ook beslist niet de enige staatsman van vorstelijke 
bloede die op dit terrein zo nieuwsgierig was. Een van zijn 
belangrijkste internationale tegenspelers achter de schermen, 
Prins Hendrik van Pruisen (17261802), de jongere broer 
van Frederik de Grote en oom van prinses Wilhelmina (de 
gemalin van stadhouder Willem V) had in 1768 bij zijn kort 
na haar uithuwelijking aan de Republiek afgelegde bezoek 
ook in Hellevoetsluis een kijkje genomen, en zelfs even op 
de pakketboot naar Engeland gestaan  voor een landrot als 
deze Hohenzoller alles bijeen een overweldigende ervaring, 
zoals Hendrik naderhand zijn koninklijke broer opgetogen 
berichtte .
Ook enkele andere touristen toonden, nu zij hier toch op 
weg naar, of komend van, Engeland waren aangeland, voor de 
vestingwerken en de (aanvankelijk nog) imposante oorlogs
schepen in de haven belangstelling, zoals de Britse edelman 
Justinian Isham (16871737), aanstaand student in Utrecht, 
op 27 mei 1704 na landing  ‘pretty strong, especially towards 
the sea’, aldus zijn lovende commentaar op de fortificaties . 
De eerste van wie wij zo’n bezoek concreet weten was de Brit 
William Mountague, die in de zomer van 1695 met die pak
ketboot vanuit Harwich in Hellevoetsluis arriveerde, alwaar 
een aantal adellijke Engelse medepassagiers zich in de eerste 
de beste herberg meteen handtastelijk  “kissing and feeling 
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César de Saussure.

Samuel Ireland.

the Maids, which is not so customary here, as at home”  ten 
opzichte van het vrouwelijk personeel gedragen had: “We 
staid here that whole day, which we spent in walking up and 
down and viewing the Fortifications of that Place, which are 
pretty strong, towards the River” .

Ook de Zwitserse jongeling César de Saussure (17051783), 
die later op hoge leeftijd nog een verslag van Jozefs al geme
moreerde Franse reis uit 1777 zou uitgeven, keek er, alvorens 
de oversteek te maken, in 1725 enige uren rond, en beschreef 
het plaatsje als ‘petite & jolie’ . Van een afstand, aldus de 
Londense kunstenaar en kunsthandelaar Samuel Ireland 
(17441800) in de herfst van 1789, Hellevoetsluis ‘appears 
a wretched little fishing village, but on a nearer approach 
picturesque and beautiful’. Het aanzicht inspireerde hem tot 
het maken van een prent, met gezicht op het stadje vanaf de 
waterkant, dat aan zijn reisverslag in druk werd toegevoegd.

En vertederd schreef de Saksische huisleraar Carl Gottlob 
Kuettner (17551805) in december het jaar daarop, net voor 
een rondreis door de Republiek uit Engeland aangekomen:

“Der Hafen von Helvoetsluys ist das Artigste und Schönste 
dieser Art, das ich je auf einem kleinen Maasstabe gesehen 
habe; auch ist selbst Größe und Kühnheit in dieser Anlage; 
denn er läuft vermittelst Säulen die über hundert Schuh 
hoch, und zwischen denen die leeren Plätze durch Steine 
ausgefüllt sind, an die 200 Schuh in die See hinaus. Er ist also 
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vollkommen sicher, und läuft durch die ganze kleine Stadt, 
deren Festungswerke und Quay, d.h. die Gasse, in die man 
gerade aus den Schiffen treten kann, so allerliebst niedlich 
und reinlich sind, daß ich sie mit unendlichem Vergnügen 
sahe. Eben so sind auch die Gassen und alle Häuser, letztere 
aber in dem elendesten Geschmack, den Sie sich nur den
ken können. Der Hafen ist einer für Kriegsschiffe, klein und 
erlaubt nicht, daß Kauffahrtheyschiffe oder gemeine Schiffe 
darinnen vor Anker liegen. Am Ende desselben sahe ich et
wan zwölf Kriegschiffe mit ihren Booten und andern Dingen 
friedfertig abgetackelt, und alle hatten, so wie die Einfassung 
des Platzes, nebst allem, was dazu gehört, eine solche Rein
lichkeit, Nettigkeit und Präcision, daß ich selbst in England 
nichts darüber gesehen habe” .

De Franse wiskundige François César le Tellier, markies 
van Courtanvaux (17181781) was ruim twintig jaar eerder, 
in 1767, al onder de indruk geweest van de fortificaties, de 
boombeplante promenades en de enorme werven, waar de 
Admiraliteit haar allergrootste oorlogsschepen bouwen liet . 
De Engelse advocaat Henry Peckham (17401787), op een 
zomerdag van 1771 om tien uur ‘s ochtends met de boot 
gearriveerd, trok er de rest van de dag vooruit om de vesting
werken en rijkelijk met boten gevulde haven te bekijken; ‘the 
walks upon the ramparts are very pleasing, being turfed, and 
perfectly clean, as indeed is every thing here’. Speciaal prees 
hij de aanleg van de haven

Carl Gottlob
Kuettner.

François César le 
Tellier, markies van 

Courtanvaux.
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‘which seems wonderfully safe, runs through the middle of 
the town, and projects, by the help of piers, about fifty yards 
into the main ocean. There is a grandeur in this attempt, 
which I should not have thought the genius of the Dutch 
capable of, though I am well aware that their industry would 
surmount the difficulty’.

I. Informatie ontleend aan R. Stenvert e.a., Monumenten in 
Nederland. ZuidHolland, Zwolle 2004, p.267268.
II. Voor het voorgaande: De Physique Existentie dezes 
Lands. Jan Blanken, inspecteurgeneraal van de Waterstaat 
(17551838), Amsterdam 1987, p.4548, 165187.
III. Zie D.Beales, Joseph II, Cambridge 1987, p.379.
IV. W. Frijhoff, ‘Prins Hendrik van Pruisen in de Republiek, 
1768’ De Achttiende Eeuw, XXXIV (2002), p.99; dez., ‘Le 
Prince Henri de Prusse (17261802) aux PaysBas. Cor
respondance du prince et de ses proches autour du voyage de 
1768’, Lias, XXIX (2002) p.267268.
V. K.  van Strien, Touring the Low Countries Accounts of 
British Travellers, 16601720, Amsterdam 1998, p.1819.
VI. W. Mountague, The Delights of Holland, London 1696, 
p.24.
VII. C. de Saussure, Lettres et Voyages en Allemagne, en 
Hollande et en Angleterre 17251729, Lausanne 1903, p.39.
VIII. S. Ireland, A picturesque tour through Holland, Bra
bant, and part of France; Made in the Autumn of 1789, deel 
I, London 1790, p.9. Voor de op zijn reizen vervaardigde 
schets¬boeken: E.Croft Murray, ‘Sketchbooks of Samuel 
Ireland’, The British Museum Quarterly, XI (1936’37), 
p.135139.
IX. Beyträge zur Kenntniß vorzüglich des gegenwärtigen 
Zustandes von Frankreich und Holland, Leipzig 1792,  
p.296297.
X. Marquis de Courtanvaux, Journal de Voyage sur le Frégate 
l’Aurore, Paris 1768, p.224226.
XI. The Tour of Holland, Dutch Brabant, the Austrian 
Netherlands, and Part of France, London 1772, p.9.
XII. Ibidem, p.8.



Wim Vastenhoud (oud-Svorenaar)

Het begon allemaal op 29 april 1988 in Westbroek, op de 
verjaardag van oom Tijs, een oom van mijn vrouw. Zijn zoon 
en onze neef Wim Manten uit Oostvoorne, u welbekend, was 
er ook. Hij wist vanzelfsprekend dat ik daar vandaan kwam 
en vertelde dat een jaar daarvoor de Historische Vereniging 
Westelijk Voorne was opgericht waarvan hij mede oprichter 
was en sindsdien de functie van vicevoorzitter bekleedde. 
Ik wist dit alles niet, want wij wonen 150 km oostelijker 
in Ede. Enthousiast vertelde hij over het bestuurlijke werk 
en de doelstellingen. Er ging een luikje open en op mijn 
beurt vertelde ik over het wonen op Svore aan de Boulevard 
(speeltuin/caférestaurant Vreewijk) en later op ’t durp (Klein 
Vreewijk Stationsweg 1) en o.a. het dialect, de bunkerbouw 
en de Duitse radarstations. Wim vertelde dat de tweeverdie
pingenbunker (commandopost voor de Duitse luchtverdedi
ging) in de tijd van de koude oorlog gebruikt als commando
post van de BB, nog steeds intact was en nog in gebruik bij 
de brandweer als perslucht oefenlocatie.  Hij nodigde mij uit 
lid te worden en over de besproken onderwerpen eens wat 
artikelen te schrijven. Die uitnodiging nam ik gaarne aan en 
werd dat jaar lid.

Als eerste ging ik aan de slag met een eerste serie militair
historische artikelen, die de basis vormden van het boekwerk 
Voorne Verdedigd en vervolgens met het behoud van wat nu 
de ‘Biberbunker’ heet. Voor dit laatste was ik in 1991 net op 
tijd, want het Ministerie van Binnenlandse Zaken stond op 
het punt onomkeerbare besluiten te nemen. En dat zou een 
gemiste kans zijn, want er waren in totaal 9 van die radarbun
kers type L487 gebouwd, 5 in Denenmarken, 1 in Duitsland 
en 3 in Nederland. De beide anderen liggen in Zandvoort en 
op Terschelling ondergewerkt en dus niet toegankelijk. Deze 
was in die zin dus uniek. Een (tweede) introductiebijeen
komst op zaterdag 16 mei 1992 op locatie was voor mij het 
finale moment; de verdere ontwikkelingen lagen in handen 
lag van de HVWV. En dat is goed gekomen en hoe!

Dialect	op	Voorne
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Dialect
Hans van Zanten was in die beginjaren mijn contactpersoon 
voor de artikelen en zelf bezig met o.a. dialectonderzoek. De 
resultaten hebt u indertijd ook in Struinen kunnen lezen. 
Mooi werk. Fijn ook dat er bandopnamen zijn gemaakt van 
een oude dialectspreker en dat er ook een DVD is gemaakt, 
waarin   pijnlijk het teloorgaan van het dialect wordt belicht. 
Al snel stelde Hans de vraag of ik dialect sprak. Na mijn 
bevestigend antwoord is het er echter nooit van gekomen 
om daar eens inhoudelijk op in te gaan. Dat realiseerde ik 
me toen ik in de laatste Struinen zijn foto zag op blz 37 als 
vrijwilliger aan het werk in het Archief. Dit artikel is dus een 
wat verlate reactie op zijn vraag. Historisch gezien is dat geen 
probleem, want de  feiten van het verleden veranderen niet, 
hoogstens de inzichten (nationale helden die letterlijk van 
hun sokkel worden gestoten bijvoorbeeld). Maar in dit geval 
ligt het toch ook weer anders: het dialect ondergaat invloe
den van onder andere import en in  het algemeen wordt het 
toch minder gesproken. Het verandert, ja zelfs is de kans heel 
groot dat het verdwijnt. Op dat punt is gelukkig op Svore  
 en Rùkkajje een en ander gebeurd, maar een boekje over 
het dialect op het eiland Voorne, dus in breder verband dan 
Westvoorne is er (nog) niet. Dit artikel beoogt de aandacht 
hierop te vestigen en zo mogelijk een aansporing te zijn 
hiermee aan de gang te gaan. Het kan nog, maar het is echt 
vijf voor twaalf.

Eiland	Voorne	was	Zeeuws
Op verzoek van neef Wim schreef ik nog in 1988 een intro
ductieartikeltje en stelde daarin op grond van eigen erva
ringen en waarnemingen dat het Voorns behoort tot het 
Zeeuwse taalgebied. Dat is op zich niet zo vreemd, want in de 
tijd van de inpolderingen in de middeleeuwen was de gehele 
delta nog één gebied. Het Haringvliet bijvoorbeeld is eerst in 
de 13e eeuw ontstaan en de Maas was een harde en moeilijk 
te overschrijden grens tussen de delta en Holland. Begrij
pelijk dat de polders werden bedijkt en drooggelegd vanuit 
het zuiden, door Vlamingen, veelal monniken. De suggestie 
wordt wel gewekt dat Rozenburg etymologische zou behoren 
tot Voorne en Putten, maar niets is minder waar. Rozenburg 
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is eerst in de 16e eeuw ontstaan, bedijkt en bevolkt vanuit het 
vaste land van Holland. Tussen Putten en Voorne is overigens 
onderling eveneens een groot verschil: Voorne, Frankisch als 
gevolg van de grote expansie vanuit het zuiden, behoorde tot 
het Zeeuwse gebied, Putten is altijd Hollands en Germaans 
geweest als gevolg van de expansie vanuit het noorden. Op 
Voorne zijn ook Vlaamse invloeden terug te vinden die op 
Putten geheel ontbreken, zo blijkt uit publicaties over de cul
tuur op de eilanden. De grens tussen beide eilanden was de 
rivier de Bernisse met het Zeeuwse stadje Heenvliet en het 
Hollandse stadje Geervliet tegenover elkaar als stille getui
gen van de Hoekse en Kabeljauwse twisten die zich ook daar 
hebben afgespeeld. Dr. J. Klok geeft in zijn dissertatie Voorne 
en Putten (KeminkUtrecht1939) op blz 45 aan: ‘Geervliet 
was de Westelijke punt van Holland’ en ook hij schrijft dat de 
Bernisse de grens met Zeeland was. Het achtervoegsel nisse 
of nesse, betekent volgens het Middelnederlandsch Woor
denboek: landtong. De topografische kaart maakt duidelijk 
dat dit in voorkomend geval duidt op een neusvormige hoek 
van een gebied. Meer voorbeelden zijn bijvoorbeeld Bruinisse, 
Renesse, Scherpenisse, Stavenisse, Spijkenisse. Het duidt 
dus in feite een begrenzing aan. En dan zijn we weer bij de 
Bernisse, grensrivier tussen Putten en Voorne: Holland en 
Zeeland.

In 1323 kwam Voorne onder het rechtsgebied van de Graven 
van Holland, maar dat was hoofdzakelijk een bestuurlijke 
verandering. Kerkelijk bleef Voorne tot aan de Hervorming, 
onder het decanaat Zeeland. En dat had ook invloed op de 
cultuur in het algemeen, die sterk op het zuiden gericht bleef. 
Voorne is nog lang grensgebied gebleven, want Sommels
dijk dat op Flakkee tegenover Voorne ligt, werd pas in 1805 
 Hollands. Een grenssteen voor een woonhuis aan de dijk 
geeft de oude grens HollandZeeland nog steeds aan.

Wikipedia (niet wetenschappelijk geautoriseerd, maar wel 
een bruikbare informatiebron) publiceerde een overzicht en 
stelde dat Voorne en De Hoekse Waard tot het Zeeuwse taal
gebied behoren. Van Putten ben ik niet zo zeker, maar in de 
Hoekse Waard zijn die kenmerken zeker nog te horen. Een 
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topografisch kaartje van Wikipedia geeft dit taalgebied ook 
aan, zoals ik in De Gelderlander van begin dec ’18 zag in een 
artikel over de erkenning van het NederSaksisch als offici
ele (streek)taal. Wikipedia geeft nog meer aanwijzingen: het 
schrijft (Zeeuws | org | dialecten | taalverlies en behoud)  
‘In de vanouds Zeeuwstalige dorpen op Voorne raakt het 
dialect hoe langer hoe meer in onbruik vanwege de sterke  
immigratiedruk vanuit de regio Rotterdam’.
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De Zeeuwse Vereeniging voor Dialectonderzoek, opgericht 
in 1928, heeft in de jaren30 t/m de jaren70 een dialecton
derzoek ingesteld op de Zeeuwse eilanden. Zij heeft Voorne 
daarin niet meegenomen, omdat het ‘Voorns te veel is ver
waterd’. De dialecten op Goeree en Overflakkee echter wel, 
omdat ‘het oorspronkelijke Zeeuwse karakter in de loop der 
tijd veel beter is bewaard dan op Voorne’. Zij erkent daarmee 
impliciet dat de oorsprong van het Voornse dialect Zeeuws is, 
zoals ook in het boven aangehaalde artikel in Wikipedia is te 
lezen.

Het	dialect	op	Voorne
De HVWV heeft mooie initiatieven genomen om iets van 
het dialect, dat in de gemeente Westvoorne, hoewel drama
tisch minder, nog wordt gesproken, vast te leggen. Gelukkig! 
Maar toch denk ik dat, voor een diepergaand onderzoek, 
dit niet geïsoleerd maar in breder verband moet worden 
aangepakt en dan bedoel ik geheel Voorne. Het Zeeuwse 
onderzoek ging eilandenbreed, met enkele beperkingen en 
dat zou op Voorne eveneens moeten gebeuren. De beperkin
gen betreffen de steden Den Briel en Hellevoet. Daar wordt 
overwegend geen of hoogstens een sterk verzwakt Voorns 
dialect gesproken. Bovendien bestaan deze steden uit zeer 
veel import, zodat onderzoek weinig zinvol is. De Zeeuwse 
Vereniging heeft om diezelfde redenen ook steden als 
Middelburg en Vlissingen niet meegenomen. In het algemeen 
zou je kunnen zeggen dat dialect toch iets is van de platte
landsbevolking.

Een andere beperking ligt voor de hand: je zou uitsluitend 
native speakers moeten interviewen, de autochtonen die het 
dialect al vanaf de moedersschoot hebben geleerd. Maar ik 
denk dat die er niet zo heel veel meer zijn. Als die beperking 
strikt wordt gehanteerd, dan val ik trouwens direct af, want 
dat ben ik niet. Het gezin, waarin mijn vader opgroeide, is 
met mijn stiefgrootvader Linnenbank, een ondernemende za
kenman, in 1922 naar Oostvoorne gekomen. Zij hebben het 
Svores niet geleerd. Mijn vader, geboren in 1909, sprak een 
aantal dialectwoorden en ik heb het verder op het schoolplein 
en op straat geleerd in mijn jeugd, totdat we in 1948, ik was 
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toen 10 jaar oud, naar Nieuwenhoorn verhuisden. Daar heb 
ik mijn dialectkennis verder uit kunnen breiden en mede 
door mijn (inmiddels) tweede moeder, geboren in de polder 
Nieuwenhoorn en native speaker bij uitstek, heb ik het in 
dit deel van het eiland gesproken dialect behoorlijk geleerd. 
Toen heb ik ook ontdekt dat er duidelijk verschillen zijn, 
niet alleen tussen Rockanje, Oostvoorne en de Tinte, maar 
tussen nagenoeg elk dorp op het eiland. Met het Flakkees 
en het Fluplands ben ik niet onbekend, zodat vergelijking 
met het nog sterk aanwezige Zeeuws mogelijk werd. En al 
heb ik het niet op moeders schoot geleerd, toch kan de ver
worven kennis een handreiking zijn voor verder (en breder) 
onderzoek.

Op grond van voorbeelden zal ik in een volgend artikel aan 
de hand van op Svore en Nieuwenhoorn geleerde dialect
woorden aantonen dat de stelling: Voorns dialect is Zeeuws 
overtuigend is. Dat moge dan tevens een handreiking zijn 
voor verder en breder onderzoek.

Onderzoek
Hoe moet zo’n onderzoek plaatsvinden? Altijd met de 
kennis en ervaring van deskundigen. En daarbij beveel 
ik aan het eilandbreed op te zetten, zoals op de andere 
eilanden ook is gebeurd, zodat de kans op medewerking 
van De Zeeuwsche Vereeniging voor Dialect en overheden 
veel groter is. En die medewerking is, vanwege de expertise 
en de pecunia, feitelijk onmisbaar. Evenzo zijn geschikte 
contactpersonen noodzakelijk in alle woonkernen.

En wat kunnen we dan verwachten? Dat het een hele 
inspanning zal worden om nu nog een betrouwbaar onder
zoek in te stellen, want het Voorns is sterk verwaterd. Maar 
er zal hier absoluut uit volgen de bevestiging dat de wortels 
niet Hollands maar absoluut Zeeuws zijn! En bovendien 
dat het dialect op zowel Rockanje als Oostvoorne dat 
karakter nog het beste hebben bewaard.
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De Historische Vereniging Westelijk Voorne begroet met 
veel plezier het volgende nieuwe lid:

Helaas moeten we ook melding maken van het overlijden 
van het volgende lid:

Dhr.  J. Stein, 
Athenesingel 5, 
2548 RK Den Haag.

Mw. G.P.L. Mand, 
Toldam 2, 
3218 AW Hellevoetsluis

Welkom

Overleden

Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendoms
rechten op de inhoudelijke informatie en het beeld
materiaal blijven te allen tijde voorbehouden aan de 
Historische Vereniging Westelijk Voorne dan wel 
haar licentiegevers. Gebruik hiervan is niet toegestaan 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de 
Historische Vereniging Westelijk Voorne dan wel haar 
licentiegevers. Deze kunt u aanvragen door middel van 
het sturen van een email aan info@westelijkvoorne.nl.

Website: www.westelijkvoorne.nl
email: info@westelijkvoorne.nl
Openluchtmuseum De Duinhuisjes
Duinstraat 18
3235NK Rockanje
Telefoon 0181301110
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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


