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Van de redactie
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Beste lezer,

Voor u ligt het zomernummer van 2019 met daarin weer
diverse wetenswaardigheden over uw vereniging. Terwijl heel
Nederland zuchtte onder/genoot van een warme zomer, was
uw redactie druk in de weer om een mooi blad in elkaar te zetten.
Om te beginnen besteden we aandacht aan de jaarvergadering
met daarbij de benoeming van Hans van Lith tot uw nieuwe
voorzitter. De afgelopen maanden heeft hij ‘op de winkel
gepast’ maar nu mag hij weer echt aan de bak. Verder blikken
we terug op de eerste echte huwelijksvoltrekking in de Duinhuisjes.
Onze vereniging kent vele vrijwilligers die de nodige arbeid
verrichten. Veel van die arbeid gebeurt achter de schermen,
maar is van onschatbare waarden voor de Duinhuisjes. Een
aantal vrijwilligers zijn daarvoor met Koningsdag een in het
zonnetje gezet. U leest er meer over in dit nummer.
In dit nummer leest u ook het slot van ons vervolgverhaal
‘Gestrand in Hellevoetsluis’ van Thomas von der Dunk.
Hopelijk bent u wat wijzer geworden van een verblijf van de
Engelandvaarders op ons schone eiland. Natuurlijk hebben we
ook een historisch verhaal over iets dat zich in Westvoorne
afspeelt. Zoals het verhaal van Ben Langendoen over de smeden in Tinte.
De redactie wenst u veel leesplezier toe.
Frits van Driel
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Nieuws van het bestuur

Hans van Lith, voorzitter
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 28 maart 2019
ben ik van waarnemend voorzitter weer tot voorzitter benoemd. Hier ging een heuse verkiezing aan vooraf, want twee
uur voor de vergadering had zich nog een tegenkandidaat
aangemeld.
Het was een goedbezochte vergadering, ongetwijfeld mede te
danken aan de gastspreker, Jan Alewijn Dijkhuizen, die ons op
inspirerende wijze meenam in ‘Het leven in de Duinen’.
De ondersteuning die we zochten voor ons depot en archief is
inmiddels gevonden. Er hebben zich drie nieuwe vrijwilligers
hiervoor aangemeld. Zij zullen samen met hun coördinator
daarvoor een cursus volgen.
De veranderingen in het Dûnhus hebben inmiddels plaatsgevonden. Het is een uitnodigende, overzichtelijke ruimte
geworden. Ook hier weer met veel inzet van onze vrijwilligers.
Het terras bij het Dûnhus wordt steeds gezelliger door de
mooie beplanting daar om heen.
De opening van het museumseizoen was zeer geslaagd. De
titel van de expositie is ‘Trouwen is Houwen’. Hoe kan je
het seizoen dan beter beginnen als met een heuse huwelijksvoltrekking. Door burgemeester Peter de Jong werd als
ambtenaar van de burgerlijke stand een huwelijk voltrokken
op het terrein van ons museum. Een hoogtepunt voor alle
aanwezigen, zeker voor het bruidspaar. Door het bruidspaar
werd daarna samen met de burgemeester de expositie officieel
geopend. De expositie moet u zeker bezoeken.
Bij de lintjesregen op 26 april hebben drie vrijwilligers van de
Historische Vereniging een koninklijke onderscheiding mogen ontvangen. Naast hun inzet voor de vereniging zijn zij op
meerdere vlakken actief. Jaap van der Veld, Atelma van Strien
en Wim van Montfoort, van harte gefeliciteerd.
Als voorzitter is het altijd een genoegen te zien hoe al onze
vrijwilligers hun ‘werk’ met veel routine uitvoeren. Een goed
geoliede machine, met af en toe een kleine onderhoudsbeurt.
De expositie en het museum zijn ook dit jaar een bezoek meer
dan waard!!
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Nieuws van het bestuur

Opmerkingen over de
algemene ledenvergadering
Bart Schoonaert
Tijdens de laatst gehouden Algemene Leden Vergadering
van 28 maart 2019 is er een uitwisseling geweest tussen het
Bestuur en de aanwezige leden van wat er is bereikt in 2018
en wat het Bestuur van de Vereniging als doelstelling voor het
komende jaar - 2019/2020 - heeft vastgesteld. De coördinatoren van de diverse werkgroepen hebben hun evaluatie en
verwachtingen met verve gebracht.
Net voor de sluitingstermijn kwam een nieuwe kandidaatstelling voor het voorzitterschap. De stemming van de nieuwe
voorzitter werd vervolgens middels een voorstelronde van de
twee kandidaten en het verstrekken van de stembriefjes positief afgerond. Het resultaat was dat de Waarnemend Voorzitter werd benoemd als nieuwe Voorzitter van de HVWV, voor
de duur van 4 jaar.
Het Bestuur betreurt dat de niet-benoemde kandidaat daarna
negatieve uitspraken deed over de Vereniging als zodanig
en verdachtmakingen maakte over de handelswijze van het
Bestuur en van sommige leden die zij niet nader durfde of
wenste te benoemen.
Het Bestuur hoopt dat zij niet bij een volgend gelijkaardig
voorval genoodzaakt zal worden een beroep te moeten doen
op artikel 6, lid 6.6 en 6.7. van het Huishoudelijk Reglement.
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Schenkingen
Wim van Montfoort
Schenkingen aan het Archief

1. Familie L.W. van Buren
Fotoboek over o.a. het museum vanaf 1987,
opening Dorpsweg 1995
Schenkingen aan het Depot

1.	Heer Van der Kaaden
2 (oude) kruiwagens die destijds gebruikt werden voor
kratten.
Passende (lage) houten bakken
Enkele zinken teilen en andere zinken vaten.
2. M
 evrouw Van Hennik
Leesbord geborduurd Aap, Noot, Mies
Boekjes van de erven J. van Nelle
3. M
 evrouw Pothof
Onderhemd dame uit 1870
4. H
 eer De Vries
Timmermansgereedschap uit het verleden
5. H
 eer Elferink
Radio fabricaat Philips type TJP 735/735A uit 19381939. Deze radio heeft dienstgedaan in WO 2 om
clandastien naar radio Oranje te luisteren door de families Van Geest en Van Herk beiden uit Oostvoorne.
Op de voorzijde van de luidspreker zat een oranje strikje,
maar tijdens het luisteren speldde opa van Geest bij zichzelf het speldje op.
6. M
 evrouw Van Heerde – Schram
Doopjurk en babyjurkje.
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7. Cok
Trouwhoed van zijn vader van 14-09-1938.
8. Familie Voogt
Theeservies en Gebakstel
9. H
 eer Jansen
Friese doorlopers en houten schuitjes rondrijders
10.	Heer Riedijk
Handnaaimachine, veldkacheltje, lampet set en
hangklok
11.	Heer Stein
2 Herinneringsborden voetbalvereniging Rockanje
1933-1998 wegens 65 jarig lid-maatschap
12.	Familie Van Buren
Diverse objecten
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Opening van het nieuwe seizoen
Frits van Driel
De Historische Vereniging Westelijk Voorne kent in de lente
twee belangrijke gebeurtenissen: de ledenvergadering eind
maart en de opening van het museum in april. Dit jaar was de
opening op de zaterdag voor Pasen. Vorig jaar hadden we een
warme zonnige dag. Zaterdag 13 april was een zonnige maar
gure dag. Terwijl ik op weg was naar de Duinhuisjes moest ik
denken aan een spreekwoord dat de vroegere bewoners van de
Duinhuisjes vast wel kenden: ‘De heren en aprillen bedriegen,
wie ze willen’. Of de heren dat nu nog doen, mag de lezer zelf
bedenken.

Het thema van de expositie van 2019 is ‘Trouwen, is Houwen’. De opening is daar altijd een afspiegeling van. De
vrijwilligers die deze dag hadden voorbereid, hadden toen ik
op het stille terrein aankwam al veel werk verricht. Trots werd
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ik door de penningmeester rondgeleid om alles te bewonderen. Er stond een grote witte tent met lange tafels en witte
stoeltjes. Op tafel stond een door een vrijwilliger gemaakte
bruidstaart van diverse laagjes. Natuurlijk zou er vandaag
een bruidspaar in het huwelijk treden. Meestal is er voor een
opening een soort toneelstuk ingestudeerd. Dit maal zou het
echt gebeuren.
Ghislaine van der Vlies en Cornelis Chatziioannou uit Oostvoorne wilden graag bij ons trouwen. Daarmee zouden ze ook
historie schrijven omdat dit nog niet eerder hier was gebeurd.
Voor deze gelegenheid waren de Duinhuisjes door de gemeente aangewezen als trouwlocatie. Burgemeester Peter de
Jong zou zelf optreden als trouwambtenaar.
Langzaam stroomde het terrein vol met bezoekers al dan
niet voorzien van apparatuur om foto’s te maken of te filmen.
Ik heb verbaasd gekeken hoeveel mensen met zo’n apparaat,
dan bedoel ik geen telefoon, rondliepen. Klokslag 11.15 uur
begon Hans van Lith met zijn openingstoespraak.
Een kwartier later hoorden we het getrappel van een paard.
Een jachtwagen, getrokken door het Belgische trekpaard
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Kyra van de familie Snoeij, reed het terrein op. In de open
koets zat het bruidspaar met hun tweejarig zoontje Andreas
en enkele bruidskinderen. Nadat het bruidspaar hun zetels
hadden ingenomen kon de ceremonie beginnen. Het huwelijk werd voltrokken door de burgemeester Peter de Jong en
de dienstdoende ambtenaar was Carla Sjoukes. De 36-jarige
bruid is beleidsmedewerker bij de buurgemeente Brielle De
40-jarige Griekse bruidegom is technisch laborant. Het viel
voor de omstanders al niet mee om de kou te trotseren, laat
staan voor de bruid. Tijdens de ceremonie kwamen er vrijwilligers haar een plaid en een kruik brengen, dat was erg lief.
Na de plechtigheid werd de bruidstaart aangesneden door het
bruidspaar. Het kersverse echtpaar wachtte hierna nog een
bijzondere taak: de opening van het seizoen 2019. Dit werd
gedaan door de deur van huisje Duinzoom te openen. De
expositieruimte van huisje Duinzoom staat vol met trouwjurken, foto’s en allerlei andere attributen. De gasten van het
bruidspaar keken daarna natuurlijk hun ogen uit.
Tot slot werd in ’t Dûnhus het bruidspaar door alle aanwezigen gefeliciteerd en er werd lekker gesnoept van de heerlijke taart met koffie. Uw redacteur vertrok verkleumd maar
tevreden huiswaars.
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Bedankje van het bruidspaar
Frits van Driel
Het bestuur heeft van het bruidspaar onderstaand bedankje
ontvangen.
‘Het toeval wilde dat wij voor ons huwelijk bij de Duinhuisjes terecht kwamen. De datum 13 april 2019 hadden wij
al vastgelegd, maar door onze verhuizing naar Oostvoorne
zochten wij een mooie karakteristieke locatie in onze nieuwe
gemeente. En dat is meer dan gelukt! Wat een prachtige
ceremonie op een sfeervolle en authentieke plek hebben wij
bij de Duinhuisjes mogen beleven. Wij willen iedereen van de
Duinhuisjes die betrokken waren bij de organisatie rond de
ceremonie hartelijk danken voor de gastvrijheid en de geweldige organisatie; van het rijtuig tot en met de bruidstaart, het
was prachtig! Onze gasten waren ook vol lof over de prachtige locatie. Wij vonden het een eer om als eerste bruidspaar
bij de Duinhuisjes te mogen trouwen en wij hebben van ieder
moment genoten, ondanks de kou. Dank u wel!’
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Lintjesregen op Koningsdag
Frits van Driel
Elk jaar worden er een dag voor de verjaardag van de koning
diverse mensen verrast met een Koninklijke onderscheiding.
In de gemeente Westvoorne werden op vrijdag 26 april vier
mensen gedecoreerd met een onderscheiding tot Lid in de
Orde van Oranje-Nassau. In de Dunmier van mei 2019 hebben hierover twee uitgebreid artikelen van Hans van Lith en
Korrie Korevaart gestaan die we ook in de Struinen willen
plaatsen.
Onderscheiding vrijwilligers HVWH
Wij als Historische Vereniging zijn super trots dat er drie van
onze vrijwilligers op vrijdag 26 april zijn benoemd tot Lid in
de Orde van Oranje-Nassau. Het zijn Wim van Montfoort
(Duinhuisjes), Jaap vd Veld en Atelma van Strien (Maria
Rust).

Wim is op 26 april 2019 benoemd als Lid in de Orde van
Oranje-Nassau. De verdiensten van Wim om deze onderscheiding te verkrijgen, zijn de jarenlange inzet bij diverse
verenigingen. Zo heeft Wim zich 35 jaar ingezet voor de
hengelsport in Zuid-Holland, o.a. ook voor het Oostvoornse
Meer. Hij is 12 jaar raadslid geweest in Westvoorne. Heeft
jaren in het bestuur gezeten van de judovereniging Ichikan
en ook enkele jaren in het bestuur van het gemengd koor in
Brielle.
Vanaf 2014 maakt Wim van Montfoort deel uit van het bestuur van de Historische Vereniging Westelijk Voorne. Tevens
is hij vanaf 2015 coördinator van de werkgroep collectiebeheer en archief.
Belangrijk voor een geregistreerd museum is een goed, actueel
beleidsplan. Wim heeft zich daar vanaf het begin volop voor
ingezet. Het beleidsplan is nu in concept gereed. Wim is
zeer nauwkeurig. Het archief is nu goed geordend en zeer
toegankelijk. Als museum krijgen we regelmatig schenkingen. Inmiddels beschikken we over een duidelijke procedure
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schenkingen, zoals een goed museum vereist. Daarnaast
pakt Wim lopende zaken goed op. Onder zijn energieke
leiding heeft het museum in 2017 een geslaagde kerstmarkt gehouden. Zo is de bewegwijzering in de gemeente
naar het museum op orde gebracht. Kortom, Wim is een
actief bestuurslid.
Wim van Montfoort is een belangrijke schakel in de vereniging en is nu ruim 4 jaar belangeloos op vele terreinen
als vrijwilliger actief binnen onze vereniging.
Hans van Lith
Onderscheidingen voor Jaap van der Veld
en Atelma van Strien
Nederland kan niet zonder vrijwilligers – ook Rockanje
niet. Op 26 april kregen twee leden van de werkgroep
Maria Rust een koninklijke onderscheiding. Zij ontvingen
die uit handen van burgemeester Peter de Jong, voor al die
uren die ze hebben besteed om onze samenleving mooier
en prettiger te maken.
Jaap van der Veld werd benoemd tot lid in de Orde van
Oranje-Nassau. Sinds 2005 heeft hij een groot aandeel ge-
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had in het werk van de werkgroep Maria Rust op en rond
de oude begraafplaats in Rockanje. Hij bouwde de eerste
website (de basis van www.mariarust.nl) en vulde die met
de duizenden namen van alle personen die op Maria Rust
begraven zijn. Dit werk ligt in het verlengde van het stamboomonderzoek waar hij zich al ruim 35 jaar mee bezighoudt. In de loop der jaren hield hij voor belangstellende
bezoekers bovendien talloze presentaties over de website
en de informatie die daarop te vinden is. Voor Maria Rust
doet hij ook praktisch werk: hij zette onder andere het
keukentje op Maria Rust in elkaar.
Daarnaast zit Jaap al veertig jaar in de Onderhoudscommissie van Tennisclub West-Voorne. Van 1982 tot 2017
was hij voorzitter van de Bridgevereniging Op Dreef. Sinds
2000 zet hij zich bovendien in voor de Nationale Vereniging De Zonnebloem en ging hij in de periode 2011-2018
talloze keren als verzorger mee met de vaarvakanties op het
cruiseschip J. Henry Dunant, van het Rode Kruis. En naast
al deze bezigheden was hij ook nog eens drie jaar intensief
actief als mantelzorger, samen met echtgenote Truus. Tja
– zijn dochter zei een keer: ‘Sommige mensen hebben een
hobby, en mijn vader helpt anderen...’
Korrie Korevaart
Ook Atelma van Strien is benoemd tot lid in de Orde van
Oranje-Nassau. Ze is al bijna dertig jaar als vrijwilligster
actief in verschillende organisaties, zoals Muziekvereniging
Ons Genoegen in Rockanje en de Nederlandse Vereniging voor Papierknipkunst. Ze was penningmeester van
Vluchtelingenwerk Westvoorne en is al jaren lid van de
werkgroep Maria Rust. Letters zwarten is haar specialiteit
en ook de grafmonumenten op de Joodse begraafplaats in
Zuidland heeft Atelma opgeknapt. Daarnaast was ze actief
in het kerkenwerk, onder andere jarenlang als ouderling
Kerk en Israël bij de Gereformeerde Kerk in Rockanje. Lezers van Struinen hebben in de loop der jaren veel nuttige
stukken van haar hand zien langskomen over streek en taal,
die ze met name als lid van de dialectwerkgroep schreef.
Ook daarvoor was geen moeite haar te veel.
Korrie Korevaart
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Evenementenkalender De Duinhuisjes
Frits van Driel
Op het moment dat u dit leest is het seizoen alweer ruim
drie maanden op dreef. Hoeveel bezoekers we in die tijd
al hebben ontvangen weet ik niet. Meestal is mooi weer
een gunstig teken voor openlucht activiteiten. Al moet
het natuurlijk weer niet te warm zijn want dan zoeken de
dagjesmensen liever verkoeling bij het water op. Wist u
overigens dat de Duinhuisjes ook voldoende bomen heeft
waar u onder kunt schuilen tegen de hitte? Er zijn nog
twee maanden te gaan waarin we diverse activiteiten organiseren. Ook op de gewone zaterdagen en zondagen bent u
bij ons van harte welkom
Juli
Woensdag 31 juli

Kindermiddag*
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Augustus
zo 4 augustus	Levende Geschiedenis
Dors vlegelen
Zuurkool verkopen
wo 7 augustus
Kindermiddag*
za 10 augustus 	Streekwarenmarkt
(vanaf 11.00 uur)
zo 11 augustus
Muziekvoorstelling Risoluto
wo 14 augustus
Kindermiddag*
zo 18 augustus
Opoe Jaantje
wo 21 augustus
Kindermiddag*
wo 28 augustus
Kindermiddag*
September
zo 1 september	Levende Geschiedenis
Mais kolven
Poppenkast
za 14 september	Open Monumentendag, thema
voor 2019 ‘Plekken van plezier’
zo 29 september
Laatste openingsdag
December
za 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
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Evenementenkalender Maria Rust
Open Dag Maria Rust
20 augustus en 17 september
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.
Open Monumentendag Maria Rust
14 september
9.00-15.00 uur
Begraafplaats Maria Rust doet mee aan de Open Monumentendagen, 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.
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Honderd jaar op Maria Rust: 1919-2019

Korrie Korevaart
Het nationale Weekend van de Begraafplaats (25 en 26 mei),
dat voor het zesde jaar werd georganiseerd, had als thema:
‘Een plek vol verhalen…’ In Rockanje deed de historische
begraafplaats Maria Rust, aan de Zeeweg, mee met het
Weekend, net als tachtig andere begraafplaatsen in het land.
Ook op Maria Rust vinden de bezoekers veel verhalen ‘achter
de steen’.
De werkgroep Maria Rust (onderdeel van de Historische
Vereniging Westelijk Voorne) besteedde op deze zaterdag
speciaal aandacht aan de negentien mensen die hier in 1919
hun laatste rustplaats vonden. Zij liggen dit jaar een eeuw
lang onder de bomen van Maria Rust.
Overleden in 1919
Van dertien mensen is niet meer aan te wijzen waar ze begraven zijn. Van de meeste personen is weinig bekend: meer
dan hun levensjaren, of ze getrouwd waren, hoeveel kinderen
ze hadden – dat is het. Van zes personen staat er evenwel nog
steeds een grafsteen: Arentje Klok (geboren in 1865), Leendert Klok (1913), Pieter Tuk (1858), Leendert Gorzeman
(1892), Willlemina Jongejan (1874) en Benjamin Marius
Vlielander Hein (1838). Vier van hen waren kinderen onder
de tien jaar toen ze stierven.
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Grafsteen van
Leendert Klok.

Leendert Klok (1913-1919)
Ook het grafsteentje van Leendert Klok staat er nog. Hij
werd niet ouder dan vijf jaar: ‘in den aanvalligen leeftijd van
5 jaar en 5 maanden’ vermeldt de rouwadvertentie. Korrie
Korevaart, lid van de werkgroep Maria Rust, vertelt over hem:
‘Hij is een van de talloze kinderen die op Maria Rust begraven liggen. Op zijn marmeren grafsteentje zie je een vlinder,
symbool van de ziel die ten hemel stijgt – vaak gebruikt op
graven van kinderen. We weten dat het grafsteentje destijds
ƒ 38,65 kostte. De begrafeniskosten kwamen op ƒ 34,35.
Een ver familielid heeft het een paar jaar geleden opgeknapt.’
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Graf van ambachtsheer Benjamin
Vlielander Hein
(1838-1919),
Heer van Rockanje
en zijn echtgenote
(rechts).

Nazaten Vlielander Hein
Heel wat ouder werd Benjamin Marius Vlielander Hein,
die op 81-jarige leeftijd in Den Haag overleed. Hij was in
Brielle geboren, studeerde in Leiden en was vier jaar advocaat in Brielle. In 1864 verhuisde hij naar Den Haag, waar
hij trouwde met een zus van de schrijver Louis Couperus. Zij
werd in 1923 ook begraven op Maria Rust.

Tijdens deze dag hield Jaap van der Veld een presentatie over
de ‘eeuwelingen’. Ter nagedachtenis aan deze negentien mensen werd daarna door de familie Vlielander Hein een bloemstuk gelegd bij het graf van Benjamin Vlielander Hein.
Meer informatie over Maria Rust: Korrie Korevaart,
telefoon 06 2417 3646 (zie ook www.mariarust.nl)
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Aankondiging kerstfair
Bart Schoonaert
Met De Duinhuisjes zijn we van plan om op 8 december
2019 een kerstfair te organiseren. Net als twee jaar geleden
bestaat de mogelijkheid om dat weer samen te doen met
de Meidoorn en ZHL-Tenellaplas. Die worden momenteel
gevraagd of ze interesse hebben om mee te doen.
De zomer komt er aan, we hebben nu nog tijd zat om de
organisatie op te zetten. Maar we hebben al een draaiboek
liggen, dat scheelt. Hopelijk worden de weersomstandigheden
dit jaar beter dan die van 2017.
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Smeden Tinte
Ben Langendoen
Eeuwen lang is Tinte een agrarisch buurtschap of dorp
geweest. Met een nering die sterk op die boerensamenleving
was gericht met een café, kapper, kruidenier, bakker, timmerman en natuurlijk een of meerdere smederijen. In 1760 was
dat meestersmid Adam Floris van Toledo en in 1780 Kasper
Kroes, wiens weduwe in 1815 de zaak overdeed aan Arij
Blom. Deze smeden waren onmisbaar voor de boer voor het
hoefbeslag van de paarden, het maken van gereedschappen
of het verbeteren daarvan. Een goed voorbeeld hiervan is ‘de
verbeterde Rockanje-ploeg’, waarover ik al eens schreef in de
Struinen van december 1991. Een zogenaamde Arendsploeg
die door de smeden in Rockanje en Tinte waren doorontwikkeld. In Tinte was dat de smederij van de weduwe N. BlomKlok, destijds gevestigd in wat bekend stond als ‘de barakken’
een perceel waar nu het verzekeringskantoor van Dekker is
gevestigd Colinlandsedijk nr. 34. Haar smederij ontving in
1862 de 1e prijs voor haar verbeterde Rockanjeploeg, een
landelijke wedstrijd die destijds onder auspiciën van de Hollandse Maatschappij van Landbouw was uitgeschreven. Op
de hoek van de Kade en Colinlandsedijk stond op nr. 47 ook
een smederij die in 1897 was gebouwd door Aart De-dert.
Nu hangt er toepasselijk aan de gevel een bordje met ‘de oude
smidse’.(2) Nu 150 jaar later gaat ook de laatste smederij in
Tinte zijn deuren sluiten. Het ambachtelijk smeden van ijzer
is door metaalconstructiebedrijven overgenomen. Het beslaan
van paarden is een mobiel beroep geweest met een zichtbepalende smederij met woning voor dit deel van de Colinlandsedijk, respectievelijk van de smid families Kemp en Van
Roon. Generaties schooljeugd die per fiets hier langs kwamen
ruiken nu nog de geur van verbrand hoorn van de paardenhoeven bij het plaatsen van de hoefijzers. Dit pand, Colinlandsedijk 27, heeft een gevelsteen waarop staat vermeld:
De eerste steen gelegd door Magdalena en Arendje Klok (1)
24-5-1877. Het was Jan Kemp (1843 -1913) uit het Gelderse
Bugevorden, waarbij aan huis wordt beslagen. Bijna 150 jaar
is deze ren die in maart 1875 zich als smid vestigde in Tinte.
Twee jaar later trouwde hij met zijn dorpsgenote Magdalena
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Klok. Zij kregen drie dochters en een zoon, Rijk Jacob (18851973) die de smederij van zijn vader in 1911 overnam. In
dat zelfde jaar trouwde hij met Emma Klok (3). Rijk breidde
zijn bedrijf uit met handel in landbouwwerktuigen, kachels
en fietsen. In 1920 adverteerde hij al met nieuwe Gazelle
rijwielen. In hun gezin werden twee dochters geboren en een
zoontje die na 1 dag overleed. Maatschappelijk ging het ook
de 2e generatie Kemp goed. Bij het ontbreken van een opvolger stopte Rijk Kemp al in 1936 met zijn smederij werkzaamheden en verkocht zijn boel aan de uit Strijen afkomstige
Cornelis Corstiaan van Roon (1911-1998). Deze trouwde in
dat jaar met Johanna M. van Heerde uit Ambt Vollenhove.
Rijk zelf zette zich meer in voor zijn dorpsgemeenschap,
nam zitting in diverse besturen. Zo nam hij ’45 zitting in de
noodraad welke korte tijd later werd omgezet in een normaal
gekozen gemeenteraad. Hij werd in 1946 wethouder van de
gemeente Oostvoorne. Deze functie bekleedde hij twaalf en
een half jaar en kwam daarbij altijd op voor de belangen van
de Tintese gemeenschap!
Smid Cor van Roon had het smidsvak geleerd van zijn vader
en grootvader. Hij slaagde bij de veeartsenijschool te Utrecht
voor het examen ‘Rijksdiploma hoefsmid’. Hij was nog sterk
gericht op de agrarische sector met het beslaan van paarden
en het smidsconstructiewerk aan land-bouw gereedschappen,

In 1960 nog 10 neringen

• K.C. Langendoen
Cafébedrijf en klompenhandel
• J.H. Driehuis
Landbouwsmederij
• Abr.C. Stolk
Timmer-en metselbedrijf
• A. Eland
Boter en kaashandel
• J. de Snaijer
Timmerman aannemer.

•C
 .C.van Roon
Landbouwsmederij
•L
 . van Geest
Brood- en banketbakkerij
• J . Andeweg en zn
Schildersbedrijf
• J . van den Engel
Schildersbedrijf
•B
 . Kramer
Brood en banketbakkerij
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zoals ploegen, eggen, landbouwwagens, maar ook om akkerbouwmachines welke decennia lang door paarden waren
voortgetrokken geschikt te ma-ken voor de trekker. Smid Van
Roon gebruikte de NBC om zijn producten en vaardigheden
aan de man te brengen. Vele advertenties waarin werktuigen
werden aanbevolen, zoals stalen ploegen en ijzeren zwingen,
zaaimachines, boerenwagens op luchtbanden, gaskomforen,
wentelploegen en bieten machines, nieuw en gebruikt. Maar
ook op zoek naar personeel, smids leerlingen of halfwas zoals
dat destijds werd genoemd. Er was zeker één goede knecht:
de uit Vierpolders afkomstige Dirk van Bergen heeft er zo
ongeveer zijn hele arbeidzame leven gewerkt. Er kwam zelfs
drie benzinepompen maar die hebben er hooguit 25 jaar
gestaan. Van Roon was erg betrokken bij de dorpsgemeenschap in zijn tijd. Meerdere malen maakte hij ook deel uit van
de Gereformeerde kerkenraad. Op leeftijd gekomen deed hij
eind 70-er jaren de smederij over aan zijn zoon Cees (1951).
Die meer eigentijds is opgeleid als mts-werktuigbouwkunde
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en gas- en waterfitter. De kneepjes van het smidsvak leerde
hij uiteraard van zijn vader. Hij specialiseerde zich meer in
het klei-ne constructiewerk. Ook bij bedrijven in de Europoort wist men Cees z’n vakmanschap te waarderen. Veel
aannemers en particulieren konden bij hem aankloppen voor
een stalen steunbint op maat of een andere incourante staalconstructie in een aanbouw. Naast het zijn van smid heeft
Cees ook voor een milieubedrijf gewerkt en was daar onder
meer belast met het onderhoud het terrein en het opbouwen
en/of afbreken van installaties. Daarvoor was zijn werktuigbouwkundig inzicht onontbeerlijk. Een mooi hekwerk
ambachtelijk gesmeed in een kolenvuur van tussen de 600 en
900 graden is voor hem meer dan genieten geweest.

Het vuur is gedoofd! De handschoenen zijn werkloos.
Het vuur van deze smidse in Tinte zal na ruim 140 jaar doven. Het gebouw wordt gesloopt en ter plaatse zullen er drie
nieuwe woningen verrijzen, waarvan er één natuurlijk door de
rasechte Tintenaar Cees van Roon met echtgenote Franny zal
worden betrokken.

(1) Kan het 12-jarige zusje zijn van Magdalena Klok, dochters van Jacob en Hester van Bergen, boer, wagenmaker in
Tinte aan de Colinlandsedijk 30
(2) Na Aart Dedert kwam in 1910 Johan van Hennik en
later smid Driehuis die in 1946 naar Colinlandsedijk 8
verhuisde. Die oude smederij werd de bedrijfsruimte van
huisschilder Engel.
(3) Emmetje Jasperina Klok, dochter van Jan en Maria van
der Hoeve, boer op de hoeve aan de Pantserdijk.
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Gestrand in Hellevoetsluis (3)
Vrijwillig en onvrijwillig verblijf van Engelandvaarders
in een Hollands havenstadje in de late 18e eeuw  
Thomas H. von der Dunk
En voor hen zonder hevige vestingbouwkundige interesse...
Maar de meeste reizigers bleven in het havenplaatsje toch
slechts zo lang als volstrekt nodig was, in afwachting van de
voortzetting van hun reis, want echt veel te beleven viel er niet.
En het weer zat vaak ook niet erg mee. ‘Mich in Helvoetsluys
lange aufzuhalten’, zo mopperde in 1774 Johann Friedrich
Carl Grimm (1737-1821), lijfarts van de hertog van SaksenCoburg-Gotha, ‘spürte ich eben keinen Trieb. Ich bin also
nicht weiter gekommen, als auf den Damm, der längst dem
Hafen hinläuft’(1). Of neem de Pruisische technoloog Friedrich August Alexander von Eversmann (1759-1837), negen
jaar later voor industriespionage op weg naar Engeland:

‘Es ist übrigens wie jeder Ort, der blos Seehafen ist, im höchsten
Grade unangenehm, besonders für solche, die durch widrige Winde
darinn zurück¬gehalten werden, welches Schicksal auch mich
traf; dazu kömmt bey Helvoet noch, daß es einer der ungesundeste
Plätze der Provinz Holland ist, besonders im Sommer, daher auch
die Regimenter, so dort in Garnison kommen, allzumal krank
sind, und besonders im Anfange von der Dysenterie überfallen
werden’(2).
De Engelse koopman en filantroop Jonas Hanway (17121786) ervoer het stadje in 1750, anders dan De Courtanvaux
een kleine twee decennia nadien, zodoende als ‘in itself very
inconsiderable, having only three small streets and a quay’ (3).
Met hoge verwachtingen in deze gearriveerd, was hij ook van
de marine niet onder de indruk; ‘all the naval strength which
I could discover, amounted only to ten capital ships: these
indeed appeared to be clean and in good order, but without
any modern improvement in their structure’ (4).
Ook zijn landgenoot John Richard viel de vloot in 1778 qua
omvang en uitrusting bar tegen, ‘there being hardly a dozen
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men of wat there, and those not equipped for service’ (5). En
voor de de Duitse avonturier Carl Ludwig baron de Pöllnitz
(1692-1770) was Hellevoetsluis anno 1732 ‘le plus triste
Lieu de la Hollande’, waar hij zich stierlijk verveelde en in de
herberg, waar hij eindeloos op een gunstige wind had moeten
wachten, de godganse dag eend voorgezet had gekregen, tot
hem die de strot uitkwam - ‘Canards bouillis, Canards en ragoût, & Canards rôtis’. Hij besloot zijn boutade dan ook met
de opmerking dat dit de plaats geweest moest zijn die een
Fransman (bedoeld is Voltaire) had doen opmerken dat hij
in Holland maar drie zaken had gezien - Canaux, Canards,
Canaille (6). Pöllnitz is er daarbij met slechts één dag oponthoud duidelijk vrij genadig van afgekomen, want niet alleen
de reeds uitvoerig geciteerde theoloog Bahrdt, ook de veel
bereisde Duitse romanschrijfster Sophie von la Roche (17301807) zou negen jaar na hem in 1787 in afwachting van haar
oversteek naar Harwich noodgedwongen ettelijke dagen in
Hellevoetsluis rondhangen (7).

Zij stuitte daar op de hoogbejaarde Engelse predikant John
Wesley (1703-1791), de grondlegger van het Methodisme,
na een reis over het continent met twee jonge metgezellen op
weg naar huis. Het was inmiddels al zijn derde doortocht door
Nederland. Net als dat van Bahrdt werd in Hellevoetsluis zijn
verblijf in de taveerne onvrijwillig verlengd door een storm; alleen trof hij, anders dan Bahrdt, een gezelschap dat hij zelf als
‘genteel, good natured, and sensible’ omschreef (8). Omgekeerd
was echter juist het oordeel van de anderen over reisgenoot
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Wesley minder positief, omdat hij de overige wachtenden op
de zenuwen werkte, zoals Von la Roche noteerde:
‘Wir versammelten uns nach der Tischglocke im Saal, und
bekamen sogleich eine Probe von den strengen Grundsätzen der
Methodisten; denn nachdem wir unsere Plätze eingenommen,
fing Wesley an zu beten. Der gute Sprachmeister [een taalleraar
Frans uit Genève, TvdD] war am Fenster in einer Unterredung,
und bemerkte das Beten nicht so geschwind, als Wesley auf einmal
mit der größten Heftigkeit ihm Verweise gab, und ihn des Mangels der Gottesfurcht und Rechtschaffenheit anklagte. Der arme
Mann wurde sehr betreten: und der alte Wesley hatte Mühe, seine
Strafpredigt zu enden, als wir Uebrigen sagten, daß wir gerne
essen wollten’ (9).
Wesley mocht van geluk spreken dat de keizer niet tot zijn
medegasten had behoord; die had in dat geval ongetwijfeld
een paar dodelijk sarcastische opmerkingen over zijn bemoeizuchtige bigotterie paraat gehad.
Overigens moest ook Peckham erkennen dat Hellevoetsluis
niet bepaald een bruisende metropool was. Veel van de inwoners had hij slechts ‘in stupid inactivity’ en zonder onderling enig woord te wisselen op een bankje voor hun huisje
aangetroffen, waarbij hij hun mond alleen maar af en toe
had zien opengaan om te gapen (10). Op Bahrdt en zijn drie
ongevraagde herberggenoten had dat laatste klaarblijkelijk
aanstekelijk gewerkt.
Dat gebrek aan activiteit zal in de Franse Tijd vast nog verder
zijn toegenomen, toen de reguliere bootverbinding naar
Harwich verbroken werd en Nederland gedwongen deel ging
uitmaken van Napoleons continentaal stelsel dat de Britten
economisch op de knieën dwingen moest. Zoals de Duitse
jurist Marcus Theodor von Haupt (1784-1832) in dit verband
rond 1810 zou noteren: ‘Durch die politischen Verhältnisse
sind der Hafen ind der Ort selbst verödet und stille’ (11).
Het alternatief: reizen over land?
En Jozef II? In plaats van het voor hem in Rotterdam gereedliggende jacht koos de keizer, na een wandeling vanaf de
St. Rosalia aan de kade van de Maas aangekomen, liever een
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eenvoudige sloep om hem naar Hellevoetsluis te brengen. En
hij is ook inderdaad daarmee vertrokken. Maar: ‘dit togtje een
weinig agtervolgd hebbende, was men bevreesd, dat de Reede
te onstuimig zyn mogt, en men niet aan land zoude kunnen
koomen, onder Z.M. aan gevaar bloot te stellen, waarom dezelve verkoos te rug te keeren’ (12). Nu dus de reis per boot door
weersomstandigheden niet doorging, heeft Jozef II zich aan
het alternatief evenwel niet gewaagd: aan een reis over land.
Erg rouwig hoeft hij daar achteraf niet om te zijn, want de wegen waren in deze contreien toentertijd allerberoerdst. Speciaal
het humeur van Britse touristen schijnt door een tocht naar
Hellevoetsluis erg op de proef te zijn gesteld; zo concludeerde
de Engelse letterkundige Samuel Jackson Pratt (1749-1814) in
1774, dat aan eenieder die gewend was aan de kwaliteit van het
wegennet in zijn vaderland, ‘it will by comparison [...] appear
an immense bog intersected by stagnant ditches’ (13).
De Engelse romanschrijfster Ann Radcliffe-Ward (17641823) deed exact twintig jaar later, voor een kort Rijnreisje
met haar echtgenoot naar Nederland overgestoken, eveneens
haar beklag over de slechte weg (14), en de Duitser Kuettner,
die in 1790 nog van Hellevoetsluis zèlf zo vertederd was
geweest, noteerde iets eerder in datzelfde jaar 1794 over de
infrastructuur in de omstreken daarvan aanmerkelijk minder
vertederd: ‘Der Landweg von Rotterdam nach Helvötsluys
ist in diesem Augenblicke so schlecht, daß man ihn seit
einiger Zeit ganz aufgegeben hat’. Het gekozen alternatief,
een oversteek bij Maasluis, bleek ook weinig aantrekkelijk,
want ‘die Fahrt über die Insel Vooren ist allemahl ein elendes
Geschäfte’; welke weg men hier ook kiest, men moet grote
stukken te voet naast de wagen afleggen, omdat men anders
in de bodem wegzakt (15).
Vier jaar eerder was de weg van Hellevoetsluis naar Brielle
hem al even miserabel gebleken, en had hij bovendien voor
de huur van zijn rijtuig het dubbele moeten betalen van wat
in Engeland gangbaar was, wat zijn reisplezier ook al niet ten
goede was gekomen (16). De vermaarde Duitse wereldreiziger
Johann Georg Forster (1754-1794), een vriend van Sophie
von la Roche, deed reeds in oktober 1778, net van zijn beroemde zeiltocht om de Aarde met James Cook teruggekeerd

31

- men zou dus zeggen dat hij toch wel enige ontberingen
gewend was -, tijdens zijn eerste bezoek aan de Republiek
soortgelijke ervaringen op, toen hij noodgedwongen dit hele
stuk lopen moest: ‘Fahren konnten wir selbst wegen der
abscheulichen Wege nicht. Nur noch Tages zuvor waren drei
Frauenzimmer, die durchaus ein Carriol haben wollten, in
Dreck geschmissen und darin fast ganz vergraben werden,
daß man sie kaum lebendig hat herausziehen können’ (17).
Of de keizer van deze gevaren weet had of niet: in plaats van
naar de oorlogshaven van Hellevoetsluis begaf Jozef zich
vanwege de genoemde storm naar de Rotterdamse Admiraliteitswerf en de Admiraliteitsmagazijnen, ‘waar over dezelve
betuigde, zeer voldaan te zyn’ (18). Zodoende heeft Hellevoetsluis dus nooit de keizer binnen haar muren gezien.

1. [ J.F.C.Grimm] Bemerkungen eines Reisenden durch
Deutschland, Frankreich, England und Holland in Briefen
an seine Freunde, Altenburg 1775, p. 255.
2. F.A.A.Eversmann, Technologische Bemerkungen auf einer Reise
durch Holland, Annaberg 1792, p.215-216.
3. J.Hanway, An historical Account of the British Trade over the
Caspian Sea, deel II, London 1753, p.346. Vgl. ook A. RadcliffeWard, A Journey made in the summer of 1794, through Holland
and the Western frontier of Germany; with a return down the
Rhine, London 1795, p.3, een kleine halve eeuw later: ‘a very
inconsiderable place, as to its size and inhabitants’.
4. Hanway, o.c.[3], II, p 347.
5. J.Richard, A Tour from London to Petersburgh, from thence
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10.
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12.
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to Moscow, and return to London by way of Courland, Poland,
Germany and Holland, London 1780, p. 216-217.
C.L. de Pöllnitz, Memoires contenant les Observations qu’il a
faites dans ses voyages, et le caractere des Personnes qui composent les principales cours de l’Euro-pe, deel IV, Amsterdam 1735,
p. 189.
S. de la Roche, Tagebuch einer Reise durch Holland und
England, Offenbach 1788. p. 161-184.
J.van den Berg en W.S.Gunter, John Wesley and the
Netherlands, Nashville 2002, p. 115.
Von la Roche, o.c.[7], p. 165.
[H.Peckham], The Tour of Holland, Dutch Brabant, the
Austrian Netherlands, and Part of France, London 1772, p. 8-9.
M.T. von Haupt, Malerische Reisen durch Holland und Norddeutschland, mit vorzüglicher Rücksicht auf die Schönheiten der
Natur und Kunst so wie auf die Sitten und den Charakter der
Einwohner, deel II, Hamburg 1814, p. (304-)305.
Verhaal der reize van Z.M.den keizer Joseph II. in Holland,
Amsterdam 1781; p.11. Vgl. ook Nieuwe Nederlandsche
Jaarboeken, XVI (1781), p.1335; Rotterdamsche Courant
10-7-1781 no. 82.
[S.J.] Pratt, Gleanings through Wales, Holland and Westphalia
with Views of Peace and War at home and abroad, deel II,
London 1795, p. 13-14.
Radcliffe-Ward, o.c.[3], p. 7.
[C.G.Kuettner] Wanderungen durch die Niederlande,
Deutschland, die Schweiz und Italien in den Jahren 1793 und
1794, deel II, Leipzig 1796, p. 567-568.
Kuettner, o.c.[15], p. 298. Voor het hele traject HellevoetsluisBrielle-Masssluis-Den Haag had hij in totaal 40 gulden betaald;
zie aldaar, p. 301.
J.G.Forster, Sämmtliche Schriften (bez. door G.G. Gervinus),
deel VII, Leipzig 1843, p. 86. Voor de vriendschap met Von La
Roche L.Uhlig, Georg Forster. Lebensabenteuer eines gelehrten
Weltbürgers, Göttingen 2004, p. 245, 251, 273; voorts was
Forster ook een bekende van Bahrdt (p. 79, 129), die een jaar
eerder in de omgekeerde richting de Noordzee overstak.
Verhaal der reize, o.c.[12], p.11. Vgl. ook Nieuwe Nederlandsche
Jaarboeken, XVI (1781), p. 1335-1336; Rotterdamsche Courant
10-7-1781 no. 82.
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Stap binnen bij BP
BP Raffinaderij Rotterdam is één van de
grootste olieraffinaderijen van Europa en
is gevestigd in het Rotterdamse havengebied 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 omgangsvormen en open communicatie, zowel
intern als extern.

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

Onbezorgd genieten op
EuroParcs Resort Poort van Zeeland!
www.europarcs.nl
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