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Van de redactie
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Beste lezer,

Voor u ligt het laatste nummer van 2019. Nog even en de
feestdagen komen in zicht. Het museum heeft, na maanden
voor het publiek geopend te zijn geweest, de deuren gesloten.
De dieren kunnen weer ongestoord hun gang gaan zonder
door mensen te worden gehinderd. Ondertussen wordt er
achter de schermen door vrijwilligers de nodige arbeid verricht
om ervoor te zorgen dat onze huisjes in het voorjaar weer spic
en span open kunnen. In de maanden dat het museum voor
publiek is gesloten zijn er ook al diverse mensen bezig met de
voorbereidingen voor de nieuwe tentoonstelling van 2020.
In de herkansing dit jaar weer een kerstmarkt op 8 december.
In ons vorige nummer heeft u al iets over dit plan kunnen
lezen. Inmiddels is er meer bekend. Bart vertelt hier meer over
elders in dit blad. Bij de vorige markt speelde het weer ons
parten. Sneeuw in december geeft een kerstmarkt sfeer. Te veel
sneeuw echter is slecht voor het aantal bezoekers hebben we
gemerkt. Afwachten wat voor verrassing er dit jaar is.
Dit jaar hebben Bart en ik met veel genoegen samen de nummers van Struinen mogen vullen. Sinds kort hebben we er
een nieuw redactielid bij: Janneke Boutkam. Zij introduceert
zichzelf. We hopen op een vruchtbare samenwerking. Zoals
het gezegde luidt: ‘Alle goede dingen bestaan uit drie’. Dus dat
komt vast wel goed. Janneke welkom in ons team. We hebben
haar ook meteen aan het werk gezet zoals u zult zien.
Wat is een blad van een historische vereniging zonder historische artikelen? We hebben er een paar ontvangen of zelf opgezocht. U kunt genieten van het verhaal over kamperen van Ben
Langendoen en van een mooi Duinverhaal van Nol Freisen.
Nederland is volop in de ban van wat zich 75 jaar geleden heeft
afgespeeld rond de bevrijding van ons land. Het hoogtepunt
is in mei 2020 als we herdenken dat (bijna) heel Nederland
in 1945 was bevrijd. Ook de redactie laat dit niet ongemerkt
voorbij gaan. We kunnen wel wat hulp gebruiken. Verderop leg
ik uit wat de bedoeling is. Ik wens u veel leesplezier.
Frits van Driel
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Nieuws van het bestuur

Hans van Lith, voorzitter
Besteedde ik in het vorige nummer van Struinen nog aandacht aan de opening van het museumseizoen, inmiddels is dit
seizoen al weer voorbij. Wat vliegt de tijd! Het aantal bezoekers lag iets lager dan vorig seizoen, maar we kunnen weer
terugzien op een geslaagd jaar. En, het kan niet vaak genoeg
worden vermeld, met dank aan onze vele vrijwilligers. Het
is fijn te kunnen melden dat we ook weer een aantal nieuwe
vrijwilligers hebben mogen begroeten. Was de oproep voor
de poppenkastgroep een groot succes, inmiddels hebben zich
ook nieuwe vrijwilligers aangemeld voor het archief, het depot,
voor de redactie van Struinen en als gids. Een spontane oproep voor de schoonmaakploeg leverde drie aanmeldingen op.
De Boerenboeldag was, zoals elk jaar eigenlijk, weer een groot
succes. Veel bezoekers en een goede opbrengst. Dit jaar was de
opstelling anders, maar hierover heb ik veel positieve geluiden
mogen ontvangen. Dus voor herhaling vatbaar. De aangeboden voorwerpen spraken dit keer meer aan dan vorig jaar, wat
mede de goede opbrengst zal hebben bepaald.
De website van de vereniging heeft een nieuwe uitstraling
gekregen. Dit is mede mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van Het Zuster Visser Fonds. Bedankt hiervoor.
Bezoekers van de website kunnen zien dat de bijdrage goed is
besteed.
Ook op de gemeente Westvoorne kunnen wij altijd een beroep
doen. De toegankelijkheid van de oude huisjes was voor mensen in een rolstoel een groot probleem. In goed overleg met
de gemeente, én op kosten van de gemeente, zijn er een aantal
drempelovergangen aangeschaft zodat ook mensen in een rolstoel de huisjes in kunnen. Voor de gidsen nog even wennen,
maar ze zijn gelukkig minder zwaar dan de hulpmiddelen die
er waren, zodat u er op kunt rekenen dat de huisjes volgend
jaar rolstoelvriendelijk zijn.
Na afloop van het museumseizoen volgt normaal gesproken
een rustige periode voor onze vrijwilligers. Maar dit jaar wordt
er een kerstmarkt bij de Duinhuisjes georganiseerd.
Ik hoop u op 8 december te mogen ontmoeten op onze kerstmarkt op het museumterrein.
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Kennismaking met ...
Janneke Boutkam
Beste lezer graag stel ik mij aan u voor. Mijn naam is Janneke
Boutkam en sinds kort ben ik lid van de redactiecommissie van Struinen. Samen met Bart en Frits zal ik mij telkens
buigen over de inhoud van Struinen, een taak waar ik veel zin
in heb. In mijn werk heb ik veel met communicatie te maken
vandaar dat de oproep tot lid van de redactiecommissie mij
ook aansprak.

Als inwoner van Oostvoorne ken ik de Duinhuisjes uiteraard
en ik vind het leuk om een bijdrage te leveren aan het meer
bekendheid geven aan deze mooie historische duinhuisjes en
de omgeving waar in zij staan en stonden. Een van de duinhuisjes ken ik extra goed namelijk degene die vroeger aan de
Huttendijk stond, daar bezorgde ik zo nu en dan tijdschriften
bij de mevrouw die daar woonde.
De geschiedenis van Voorne levendig houden spreekt mij aan.
Zelf woon ik in het oude postkantoor van Oostvoorne en ik
vind het leuk om de verhalen over dit pand op te tekenen.
Zo hoop ik voor Struinen ook de nodige copy aan te kunnen
leveren zodat u telkens een leuk en interessant blad op de
deurmat vindt.
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Terugblik op de tweede seizoenshelft 2019
Bart Schoonaert
De voorbije zomer hadden we regelmatig koele dagen met
forse regenbuien. Dat gebeurde uitgerekend ook op 20 juli
tijdens de creamarkt. ’s Morgens vroeg begon het te onweren, er viel flink veel regen en even werd zelfs code oranje
voorspeld. Toch kwamen alle kraamhouders opdagen. Na
de middag klaarde het weer wat op en mochten we alsnog
220 bezoekers ontvangen. Door het onzekere weer waren er
evenwel weinig gegadigden voor de rit met de boerenkar van
en naar de Oostvoornse korenmolen. Toch was het een gezellige dag. Dat gold zeker ook voor de Boerenboeldag de week
erop, waar onze veilingmeester Herman Zoetemeijer onder
de voortdurende dreiging van donkere regenwolken op zijn
gekende manier succesvol 70 kavels aan de man bracht.
Was het op de eerste kindermiddag eind juli ook al minder
goed weer en waren de spelletjes naar binnen verplaatst, de
eerste woensdag van augustus was het waanzinnig druk: maar
liefst ruim 140 bezoekers telden we en we kregen de pannenkoeken en limonade niet tijdig aangesleept. De poppenkast
werd zoals vroeger binnen in de schuur van het Kreekpad
gespeeld. Het was het zo druk, dat mensen kwamen vragen
om een tweede uitvoering. Een groot succes!
Omdat De Duinhuisjes heerlijk beschut liggen tussen de
bomen, dachten we er niet aan om de streekwarenmarkt wegens de aangekondigde storm af te lasten. De wind suisde wel
om de oren en de blaadjes aan de bomen ritselden luid, toch
werden we af en toe ook verblijd door een wispelturig schijnende zon. Het was een leuke dag met 420 bezoekers. De
kraamhouders waren ontzettend tevreden over de vriendelijke
sfeer en de leuke locatie. De dag erop speelden de leden van
Accordeonclub Risoluto in rustiger weer de pannen van het
dak.
We kijken ook met een heel goed gevoel terug naar de twee
‘Levende Geschiedenis’ - dagen. Door de grote drukte waren
de drie tonnetjes zelfbereide zuurkool op de eerste dag al na
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een paar uurtjes uitverkocht. Deze bijzondere dagen zijn
en blijven een zeer aantrekkelijk evenement waarvoor
veel mensen speciaal naar De Duinhuisjes komen.

Op de Open Monumentendag van zaterdag 14 september was dit jaar het thema ‘Plekken van Plezier’. Om dit
uit te beelden hadden we een ouderwets ‘bruin’ cafeetje
ingericht in de schuur van huisje Duinstraat. De muziek
uit de jaren 50 en 60 (lp’s en singles van ouderwets hard
vinyl) klonk vrolijk en gezellig, en veel mensen reageerden met ‘nou ja zeg, dát is lang geleden …’ In het café
lagen net als vroeger zand en pindaschillen op de grond.
Ook de tractor met de boerenwagen reed weer heen en
terug naar de korenmolen in Oostvoorne, dit keer met
meer succes. In de andere huisjes en verspreid over het
terrein lagen en stonden allerlei leuke oude spelletjes,
zoals Mens erger je niet, Ganzenbord, Hoedje wip ...
Twee weken later, op de laatste openingsdag, eindigde het
seizoen een beetje zoals het begonnen was op de huwelijksdag van Cornelis en Ghislaine Chaziioannou–van
der Vlies; aan de koude kant voor de tijd van het jaar,
maar met een warm gevoel in ons hart.
Ondanks de soms boze weergoden slaagde onze vereniging er dit jaar weer in om De Duinhuisjes op een heel
positieve manier in de kijker te zetten. Allemaal dankzij
de onafgebroken inzet van de talrijke vrijwilligers en door
de financiële en immateriële bijdragen van onze bezoekers en onze leden/sympathisanten.
Nogmaals bedankt iedereen!
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Kerstmarkt De Duinhuisjes
Bart Schoonaert
Op zondag 8 december 2019 van 10.00 tot 16.00 uur
organiseert de Historische Vereniging Westelijk Voorne
een kerstmarkt aan de Duinstraat bij De Duinhuisjes.
Op het terrein komen gezellige kraampjes met een gevarieerd
aanbod, een kerstboom, een kerststal en het geheel wordt
aangekleed met stemmige kerstverlichting. De muzikale
omlijsting zal verzorgd worden door een vocaal ensemble met
optredens verspreid over de loop van de dag. Er zal glühwein,
warme chocolademelk en erwtensoep verkrijgbaar zijn en
er wordt een kerstverloting gehouden, waarbij de gewonnen prijzen direct kunnen worden afgehaald in het Dûnhus.
Ook zijn er houten kerstboompjes, gehaakte kerstklokjes en
allerlei andere leuke zaken te koop ten bate van onze vereniging. Huisje Kreekpad wordt opengesteld en zal in kerststijl
ingericht zijn.

Er kan geparkeerd worden bij de Meidoorn en eventueel ook
aan de Berkenrijsweg. Als het weer deze keer even meezit
belooft het een gezellige en gevarieerde kerstmarkt te worden.
Iedereen is natuurlijk van harte welkom!
De toegang tot het evenement is gratis.
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Herinneringen aan de
bevrijding van Nederland 1944-1945
Frits van Driel
Sinds eind augustus is Nederland in de ban van de bevrijding
75 jaar geleden. De ouderen onder ons weten zich vast nog
wel te herinneren hoe het in de tweede helft van 1944 was.
Het leek volgens de geruchten een kwestie van dagen, misschien weken, voor de geallieerden na de landing in Normandië op 6 juni 1944 ons land zouden bevrijden. Drie maanden
later waren ze in Brussel (3 sept) en Antwerpen (4 sept).
Hoelang zou het duren voor ze Voorne en Putten zouden bevrijden? De Canadezen, Polen, Britten en anderen deden hun
best in Zeeland en West Brabant in de maanden die volgden
zodat de Duitsers twee maanden later van Walcheren waren
verdreven (8 nov 1944). Helaas zou het nog een halfjaar duren voor hier ook, na een verschrikkelijke winter, de vlag uit
kon worden gehangen. Ondertussen ging het gewone leven
ook door mensen kwamen terug thuis, soms uit verre streken.
De redactie van Struinen wil in het komende jaar graag
aandacht besteden aan de gebeurtenissen van 75 jaar geleden.
Het gaat over de periode vlak voor, tijdens en na de bevrijding, kortweg de periode van maart tot september 1945.
Daar hebben we uw hulp bij nodig.
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Wat weet u nog van die periode? Wat gebeurde er in Tinte,
Rockanje en Oostvoorne? Hoe pakten de dorpsbewoners de
draad weer op of was er eigenlijk niet zo’n groot verschil?
Er moeten heel wat jongens en mannen weer thuisgekomen
zijn in die periode. Hoe was dat? Kortom, waar was u in deze
periode? Wat herinnert u zich nog van de tijd rond de bevrijding? Wat heeft u meegemaakt of weet u van anderen wat die
hebben beleefd voor en tijdens de bevrijding?
MAAR IK NIET GOED GENOEG SCHRIJVEN …
Heeft u verhalen in uw hoofd maar is het lastig om ze op
papier te zetten? De redactieleden willen u graag een handje
helpen. Indien u dat wenst maken we van uw ruwe opzet een
goed leesbaar verhaal. Eventueel komt er een redacteur bij u
langs om uw verhaal op te schrijven. Alle inzendingen zijn
welkom per email naar hfvandriel@kpnmail.nl of per post
naar Anna Hoevestraat 392, 3232VL Brielle. U mag ze ook
persoonlijk overhandigen aan een van de redactieleden.

Oproep voor de nieuwe tentoonstelling
Frits van Driel
Naast de artikelen in Struinen zal ook de tentoonstelling in
de Duinhuisjes als thema ‘75 jaar bevrijding’ hebben. Ook
wordt er aandacht besteed aan ‘800 jaar Rockanje’. Zoals elk
jaar is de vereniging op zoek naar bijzondere voorwerpen en
verhalen voor de tentoonstelling.
Wilt u de organisatie blij maken met voorwerpen neem dan
contact op met Joke Winkelhorst jamwinkelhorst@gmail.com
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Uitnodiging informatiemiddag Maria Rust
Werkgroep Maria Rust
De werkgroep Maria Rust nodigt iedereen van harte uit om
op vrijdagmiddag 21 februari 2020 langs te komen op een
informatiemiddag in Rockanje.
Het is vooral een middag over de oude begraafplaats aan de
Zeeweg: over de geschiedenis van de begraafplaats en over
de mensen die er begraven zijn. We hopen dat er veel mensen komen – met vragen én met nieuwe informatie, want de
werkgroep zoekt nog steeds foto’s, rouwkaarten en alles wat
met de graven op de begraafplaats aan de Zeeweg te maken
heeft.
Bovendien willen we iedereen graag de laatste graftrommel (circa tachtig jaar oud) laten zien van de begraafplaats
in Oostvoorne. Die was half vergaan, maar is intussen met
financiële hulp van veel mensen (en de HVWV) vakkundig
gerestaureerd.
Pieke van Doorn, die werkt bij het graftrommelatelier in
Veenhuizen (Drenthe), komt op 21 februari speciaal uit het
hoge noorden om te vertellen over graftrommels: wat ze zijn
en hoe het atelier deze trommel precies heeft gerestaureerd.
Herinnert u zich nog iets over zulke graftrommels, heeft u
er nog foto’s van, hebt u er iets over te vertellen? Dan bent u
dubbel welkom. En: iedereen mag vragen stellen.
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De graftrommel uit
Oostvoorne, vóór en
na de restauratie.

N.B. Wilt u zich – vanwege de catering – vooraf aanmelden?
Uiterlijk op 15 februari, via info@mariarust.nl;
telefonisch mag ook: 06 2417 3646.
Programma
13.30-14.00 uur Inloop, met koffie en thee
14.00-14.05 uur	Opening, door Korrie Korevaart,
lid werkgroep Maria Rust
14.05-14.45 uur	De graftrommel van meester Tammeling (1886-1934) - Pieke van Doorn, van
het graftrommelmuseum in Veenhuizen,
vertelt over het graftrommelmuseum en
speciaal over de restauratie van de graftrommel uit Oostvoorne
14.45-15.15 uur Pauze met koffie en thee
15.15-16.00 uur	Wat vindt u op onze website?
Werkgroepleden Jaap van der Veld en
Toon Fokkema leggen uit wat er op de
website van Maria Rust staat en beantwoorden vragen over Maria Rust, over
uw familie, etc.
16.00-16.30 uur	Afsluiting en napraten, met drankje.

De fotopresentatie van de begraafplaats en van de activiteiten
van de werkgroep die op deze middag te zien is, is gemaakt
door Nelly de Man-Schipper.
Woonzorgcentrum Stuifakkers,
Briggemandreef 2, 3235 DZ Rockanje
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Kamperen in Rockanje in 1919
Ben Langendoen
Met Pinksteren 1919 ondernam een groep jongens uit Delft
een uitstapje naar Voorne en Flakkee in een periode dat de
Groene Kruisweg nog niet bestond en dat Voorne alleen
te doorkruisen was over allerlei kronkelige dijken, of het
stoomtrammetje van de RTM. Een kampeertocht waarover
de Delftse courant uitvoerig schreef. Een verkorte weergave.
Uit de hete trein gestapt in Rotterdam. De Maasbrug over
en waren na een goed kwartier helemaal buiten. De borden
van de bond volgend fietsen we dwars over IJsselmonde en
bereiken de grote brug over de Oude Maas het eiland Voorne.
Voor het grootste gedeelte zijn de dijken begroeid en liggen
de hofsteden langs de weg verscholen in het groen. De grassen bloeien en het vlas draagt de mooie teerblauwe bloempjes,
die alleen in de vroegte te zien zijn en grotendeels voor de
middag al zijn afgevallen. In de buurt van Den Briel zeggen
we eindelijk de dijken vaarwel en rijden door het vlakke land.
Met een grote boog moeten we om het vestingstadje heen tot
we de toegangsbrug bereiken. Nu nog even erdoorheen en
dan zijn we bij het station van Oostvoorne, juist op het moment dat de stoomtram binnenstoomt. Onze tochtgenoten
Groepje jongens
voor hun tent op het
groene strand 1926.
(Foto Streekarchief
Voorne-putten)
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die met de tram kwamen hadden al een terrein uitgezocht
10 minuten vanaf het strand. Dat strand ziet er heel eigenaardig uit, een strand dat groen ziet en lage bosjes van duindoorn en een enkele liguster. (2) Een prachtige plek voor het
opslaan van onze tenten.
Voor de zon helemaal ondergaat willen we nog een kijkje
nemen op die groene strand weide, die tussen de heel lage
duintjes ligt. De twee tureluurs, die daar blijkbaar een nest
hebben zijn op ons bezoek niet gesteld. Een paar prachtige
kneutjes, te herkennen aan de vuurrode borst van het mannetje en het gesnor van de zeldzame sprinkhaanrietzanger zijn
zo nu en dan te horen. Eigenaardig is dat we hier zoetwater
vinden, afgezakt van de duinen. In een ondiep slootje op het
strand vinden we een grote menigte kikkerlarven en aan de
slootkant allerlei zoetwaterplanten. Daaronder is de lidsteng,
een niet zo algemeen voorkomende plant.
Tegen tien uur zoeken we onze tenten op. ’t Is een prachtige
nacht, een enkele vogel roept nog in de verte, dan wordt het
doodstil om ons heen. De maan staat helder aan de hemel
en langzamerhand verschijnen de sterren. ’t Wordt bijna niet
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donker en om drie uur laat de koekoek van zich horen, die de
nieuwe dag begroet. Behalve het ‘groene’ strand bezit het eiland Voorne nog wel meer bijzondere plekjes, die de natuurliefhebber belang inboezemen en noem daar bij het meertje
van Rockanje en ook het Quackjeswater nabij Hellevoetsluis.
We kwamen daar tegen de middag aan en nadat we bij een
boer in de buurt onze fietsen hadden achtergelaten trokken we door het kleine stukje duin, dat wat heuvelachtig is,
naar de plas die we al van verre in de zon zien schitteren.
Grote borden wijzen de bezoeker al direct op het verbod
van zwemmen en vissen, want het Quackjeswater levert aan
de bewoners van Hellevoetsluis drinkwater. In de omgeving
staat een prachtige moerasflora. Massa’s orchideeën, bijna
uitsluitend de zeldzame orchis incarnata en de donkere orchis
morio. Door hoog opgaand gras volgen we een smal voetpad
die ons naar de zee brengt. In de verte zien we Flakkee liggen, de toren van Goedereede is duidelijk te onderscheiden.
Tegen de avond slaan we onze tenten op in de buurt van het
gebouw (3) der waterleiding, tussen ligusters en duindoorns.
De volgende morgen de boot naar Middelharnis waar het
havenhoofd vol met nieuwsgierigen en reizigers staat. Onze
bepakte fietsen en rugzakken trekken veel bekijks. Dan gaat
het verder per tram naar Ooltgensplaat, daar de boot naar
Zijpe en op 2e Pinksterdag arriveren we te Zierikzee!
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(1) Een artikel in de Delftse courant van 28-6-1919.
(2) Hier bedoeld ‘het groene strand’ destijds gelegen op de
kop van Voorne! Het gebied tussen de bunker restanten
in zee en de huidige duinen. Begin 1900 groeide dat duin
zeewaarts door verstuiving en verzanding van de Maasmond na afsluiting van het Scheur. Na afdamming van
de Maas in 1951 veranderde de stroming en spoelde dat
jonge duingebied weg.
(3) Voor de in 1896 aangelegde Hellevoetsluise drinkwaterleiding en bekend onder de naam ‘het pompstation’.

Enkele belangrijke data in 2020
Frits van Driel
Het duurt nog wel een paar weken voor het jaar voorbij is
en we starten met een schone lei in 2020. Toch heb ik al een
aantal belangrijke afspraken voor u die u in uw agenda mag
zetten.
• Zondag 5 januari 2020 - 14.00 uur
nieuwjaarsreceptie in Tinte
• Donderdag 26 maart - 19.30 uur
Algemene leden vergadering
• Zaterdag 4 april opening nieuwe seizoen Duinhuisjes
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Introductie Gedenkboek van Voorne
Janneke Boutkam
In 1930 is het Gedenkboek van Voorne onder redactie van
drs. P.H. Wuijster, dr. H.P. Schaaap en mr. dr. W.J.C.A. Nijgh
uitgegeven. Dit ter gelegenheid van het 600-jarig bestaan van
Brielle. In het boek hebben de VVV’s op Voorne een gemeenschappelijke reclameactie gevoerd. Over elke gemeente is een
artikel opgenomen waarin beschreven wordt welke bijzonderheden de gemeente te bieden heeft. In het boek zijn ook veel
advertenties opgenomen die een goed beeld geven van de tijd
waarin het boek uitgegeven is. Het artikel van de heer Goudswaard over Rockanje is uitgekozen om met de lezers van
Struinen te delen. De tekst is geschreven in het Nederlands
van de jaren twintig van de vorige eeuw; een heel verschil met
de taal die we anno 2019 gebruiken.
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Rockanje als badplaats
L. Goudswaard
Wij wonen in Rockanje
Aan d’eeuwig schoone zee;
Met ’t altijd boeiend zeestrand,
Vol schatten van de zee;
Maar ook door ’t stralend zeebad
Een bron van frissche kracht,
Daaraan zich te verkwikken
Ligt toch in ieders macht
Verrukkelijk, in een duinstreek als de onze te wonen, waar
altijd geurige duinlucht hangt, het ongemerkt stijgen en dalen
in het duinland gezonde beweging biedt, kalmeerends aan de
zenuwen en rein natuurgenot aan de ziel.
Zoowel als de storm loeit over de miniatuurbergen van zand
en er striemende zandpluimen aan ontlokt, als wanneer de
leifelijkste zonnelach over heuvels en valleien heerlijken
goudglans toovert en zefir’s aanminnige frischheid den te fellen zonnebrand tempert.
Zoowel als de staalblauwe donderbui grimmig gromt boven
bergen en dalen, als wanneer leeuwerik’s jubeltoon tiereliert
boven de zachtste blondheid naast het teederste groen.
Zoowel als het sneeuwkleed of het mostapijt het duin dekt, of
– in de herfst- een rijke bessenpracht het tooit. Of wanneer
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breede banen geurig walstroo, of paarse vakken welriekende
thijm, of zilverige spreien van dreigenden duidoorn het rulle
zand de fraaiste stoffage schenken, scheppen in een bloemenparadijs……
Of als de bloeiende duinroos of de meidoorn heel het duilang
herEn dan, wat er ieder jaargetij te genieten valt vanaf de toppen
van den buitenduinketen, of aan het strand, b.v. wanneer bij
gevoelig najaarsduister de groote zee glanst in phosphoorluister of het sterrenheir zich baadde in haar kristal…..
Of als uit geheimnisvolle diepte plots de vloed duikt en
rimpelt door den reuzenspiegel en woelt en wekt het dartelst
golfgewiegel; in kleurig zeeschuim zettend straks het zeevlak
hol…
Of als in goueden bark gaat scheiden trouw zon en scheidend
nog een kleurenweelde schenkt aan golf en wolk en strand,
waarbij we met de meeuwen in sprakelooze aanschouwing
staan geboeid…
Of als bij stormvloed dof donderende de baren brullen en
breken op het spookachtig eenzame strand en de duinenrij trilt over geheel haar lijn, waar stijgende onrust van den
dampkring de zee als bezeten doet zijn, enz. enz.; altijd een
rijkdom van natuurgenot in ieder seizoen in te Rockanje aan
zee…
Toen wij-tengevolge van een hardnekkige keelaandoeningin 1878, op advies van een arts, als een middel tot herstel
te Rockanje terecht kwamen, kregen wij de heerlijke gelegenheid intiem kennis te maken met “die groenomzoomde
duinen, met die trotsche heuvelrij, waar men door de macht
van het schoone zich echt vredige voelt en vrij”, dat duinland,
welks stille pracht in Brielle nog maar weinig bekend was.
Groote aantrekkelijkheid voor het algemeen heeft voorzeker
thans Rockanje’s breed, volkomen veilig strand, voor wie in
den zomer het koortsige der groote stad ontvlucht, door het
stralende zeebad of door dolce far niënte in het warmgesoofde zand, bij het ruischen der zee- of op velerlei andere
wijzen- wenscht af te schudden- voor kort of lang-het sof der
aarde. Dan voelen ziel en lichaam, moe en ziek gejaagd vaak
bij den dollen winstijver in de groote stad en er dor proza-
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ïsch geworden…..gezondheid, geestdrift. Poezië en het oude
vertrouwen hier werderkeeren.
De wom van daarginds, ieder oogenblik bedriegd door den
ruiwen poot van den harteloozen colossus verpletterd te worden. Voelt zich in zee en in ’t duin en zelfs in dorp- te midden
van vredige akkers en weiden- weer kind van een liefdevollen
vander, zonder wiens wil geen muschje ter aarde valt….
En zoo is het gekomen -langzamerhand na veel strijds onzerzijds- dat Rockanje in het seizoen al meer wordt bezocht en
door families al gereifelijkers gelegenheden worden betrokken.
Een betonweg van de gemeente- met aan het einde een
verukkelijk zittje biedende monumentale steenen bank- en
een breede straatweg vande Duinmaatschappij leiden door
een schilderachtig duinvallei van het dorp naar het strand,
waar men Rockanje’s zeebad “Hygiëa”heeft met tal van badkoetsjes en nette ruime consumptietenten met strandstoelen.
Een Noordelijk gedeelte van Rockanje’s strand behoort door
interessante nieuwe duinvorming-waarvan in 1878 nog geen
spoor- en door zijn eenig mooi strandmeer “Het Breede

22

Water”, aan welke vriendelijke boorden en op welke eilandjes
ieder jaar de schitterende kolonie van zee- en moerasvogels
zich uitbreidt.
Vanaf de oude, hooge, bijzonder begroeide duinen daar, is
aan de Westzijde bij vloed altijd weer opnieuw te bewonderen de aangrijpende branding van onze Noorzee en aan de
Noord- en Noordwestzijde dat komen en gaan van de imposante zeekasteelen door den Nieuwen Waterweg.
Heel Bosduin daar en meer naar het Zuiden, wordt door
zijn ondoordringbaarheid, zijn waterpartijen, zijn door den
zeewind geteisterde, allergrilligst vergroeide berken en peppels en ook door zijn geheimzinnig over bergen en dalen
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schilderachtig kronkelend voetpad van wel een half uur lang
langs de fraaiste duinbosschage, al meer een alleruitlokkendst
labyrinth….het geheel met “Het Breede Water” zeer waard
opgenomen te worden bij de bezitting van de Vereeniging tot
behoud van Natuurmonumenten, waaraan ’t door de Duinmaatschappij vorstelijk werk geschonken, evenzeer als “Schapengorsduin” met zijn vooral zilverberkenweelde is een type
van vredige schoonheid, die nog verhoogd wordt door het
duinmeer “Quackjeswater, omlijst door duinen en rietvelden,
moerasgraan en mos altijd boeiend. Ook hier is een aantrekkelijke flora met orchideën en paddestoelen; ook hier broedkolonie, zij die niet zoo talrijk als aan “Het Breede Water”.
Van een der hooge duinen daar, “de Koepelberg” in het gezellige Rondeweibosch- een prachtbeziiting van Mevrouw de
Wed. Trouw, te Nieuwenhoorn, die nog altijd welwillend er
toegang tot wandelen geeft- heeft men een veel geroemd
panorama.
Verder is het in het bosch een verrukkelijk zitje bij de goudvisschenkom, …en te dwalen door de schaduwrijke laantjes, vooral in de lente als de nachtegaal bij tientallen wordt
gehoord – o, wat een rein genot.
Een ander niet minder waardevol terrein midden in Rockanje
- indertijd de glorie van den nog altijd betreurden vriend,
den Heer Jacob Trouw – is het reeds in de oudheid bekende
“alles omkorstend en petrifieerend meertje “de Waal”, met
zijn interessante incrustaties – die indertijd aan rotssteen
deden denken – met zijn geneerskrachtige zwavelhoudende
modder, indertijd met succes aangewend in Rockanje’s modderbad “Walenstein”, blijkende uit vele uitlatingen in ’t Walensteinboek, van dankbare patiënten, waarvan er een luidde:
Heerlijk Rockanje! Krom kwam in anje, Recht ging ik van je:
Wonderen doen kan je.
Behalve tal van verhandelingen in de oudheid over de wondere kracht van “het Meer” geschreven waarvan het meerendeel
in de Universiteitsbibliothekenwerken te vinden hield Dr.
Lorie nog in 1896 te Brussel in een wetenschappelijk genootschap, een lezing over “Les incrustations Calcaires de la mare
de Rockanje” en in 1917 verscheen – als de kroon op het al
vroeger over “De Waal” geopenbaarde – van de hand van
Dr. A.H. Blaauw een werk met prachtphoto’s getiteld “Flora,
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Bodem en Historie van het meertje van Rockanje”. Gelukkig, dat het door aankoop van de Vereniging tot behoud van
Natuurmonumenten voor demping en ontwijdig is behoed.
Het is nog altijd Rockanje’s gezellige ijsbaan in het barre
seizoen, Rockanje’s dichtstukje, oa met zijn gebruinde fraai
gepluimde rietgordel als herfsttooi; met zijn waterwild in alle
siezoenen, met zijn ongerepte leuke elzeboschjes, van waaruit men Rockanje zoo schilderachtig ziet aan zijn Zuidelijke
oever; Rockanje dat zijn naam heeft de danken aan de zoogenaamde rots in het meertje; dat Rockanje met zijn nijvere
land- en tuinbouwbevolking; dat Rockanje, dat door het
vreemdelingebezoek als vernieuwd en verjongd is. Alzoo met
zijn duinen, zijn strand, zijn meertje, zijn kassen, straks zijn
bloembollenvelden, bezit Rockanje uit een wetenschappelijk,
uit een natuur-aesthetisch, uit een sanitair oogpunt enz. alle
aantrekkelijkheid voor vreemdelingenbezoek en verblijf.
Rockanje, November 1929.

In Memoriam
Op 12 juli 2019 overleed, totaal onverwacht,
Jan Barendrecht
We verliezen in hem een warme, opgewekte vrijwilliger, die
van zijn werk hield en altijd klaar stond om te helpen. Zelfs
zuurkool maken vond hij niet erg.
We wensen zijn vrouw en familie alle sterkte toe.
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Oude namen in het duinlandschap van Rockanje
Nol Freijsen
Olaertsduin
In het jaar 1354 geeft Mechtild, Vrouwe van Voorne, dus
de heerseres op ons eiland, aan twee broers de concessie om
het duingebied van Rockanje te gaan exploiteren. Het waren
de gebroeders Jacop en Clays Oelaert. Zij werden daardoor
de opvolgers van hun voorouders, die hen voorgingen in het
gebruik van het gebied. Dit kreeg door de band met deze
familie ook hun naam als toponiem (gebiedsnaam): Olaertsduin. De naam is voort blijven bestaan bij Rockanje tot in
onze huidige tijd.
Het betreffende duingebied grensde aan het Oude Rockanje
en de polder Stuifakker. Men moet zich hierbij wel voorstellen dat het toenmalige duingebied binnen het Ambacht
Rockanje (de latere gemeente) heel wat smaller was dan het
tegenwoordige duingebied daar. En een ander groot verschil
was de gesteldheid van het landschap. In de oorkonde van
Mechtild wordt gesproken over een ‘uitgors’. Hiermee werd
bedoeld dat het gebied nog openstond voor hoge vloeden van
zeewater.
In de loop van de 14de eeuw kwam er blijkbaar een eind aan
het bestaan van de Olaertsers als duingebruikers. Vanaf die
tijd kwam het duin in handen van andere pachters. Dat waren
prominenten met de naam Van Naaldwijk. De documenten
die daar betrekking op hebben, maken ons duidelijk dat het
duingebied van Rockanje nog steeds onderhevig was aan
overstroming door de zee. Het beperkte de mogelijkheden
voor gebruik van het duin. We moeten ons voorstellen dat de
meeste inkomsten voor de pachters verworven werden uit de
jacht op konijnen, die van de 13de eeuw in ons land voorkwamen en in de duinen zeer talrijk waren. Zij werden gejaagd
voor het vlees en het bont.
Opvallend is het dat ondanks het vertrek van de familie
Olaert uit het duin, hun naam voor dat gebied gehandhaafd
blijft tot in de 17de eeuw. Dat zien we op topografische kaarten uit die tijd. De kaart van Jacob Cornelis Koutter uit 1608
is daar een duidelijk voorbeeld van (Fig. 1). En daar blijft het
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Fig. 1 .De duinen
nabij Rockanje
omstreeks 1608:
Oolaerdts duyne,
‘Twintgat, Grote
Creeck, Kijf Duijne,
Berckenrijs. ( Jacob
Cornelis Koutter;
Hingman collectie
nr. 2030; kopie)

niet bij. We zien hun naam verschijnen in het poldergebied.
Ze werden toen blijkbaar eigenaar of pachter van een deel
van de polder Stuifakker en dat kreeg de naam Nieuw
Olaertsduin (Fig. 2).
Op die plaats leeft de naam Olaertsduin voort tot in onze
tijd. Heden ten dage ligt daar het landgoed met die naam
(Fig. 3). Het werd in 1910 gesticht door William Smith. De
gebouwen aldaar hebben in de moderne tijd publieke functies
gekregen o.a. Volkshogeschool en waren en zijn zo bekend.
Windgat
Er is geen passender naam voor een deelgebied in het duin
van Voorne dan de benaming Windgat, zoals hieronder zal
blijken. De benaming stamt uit de Middeleeuwen, uit het
jaar 1479. Toen werd het gebied genoemd in een oorkonde
in verband met verpachting door de toenmalige heersers over
Voorne Maximiliaan en Maria van Bourgondië. Het werd
omschreven als het gors tussen Berckenrijs in het noorden en
de Olaertsduinen in het zuiden. De exacte ligging van Windgat wordt pas duidelijk op de veel latere kaart van Koutter,
die we boven reeds hebben genoemd in verband met Olaertsduin (Fig. 1.). Ter verdere verduidelijking: het op deze kaart
genoemde Kijf Duyne is nu het gebied van het landgoed
Strypemonde. De naam Kijf Duyne kennen we niet meer, wel
die van Berckenrijs, namelijk als naam van een nabij gelegen weg. In de oorkonde werd overigens ook de verpachting
van de Olaertsduinen gegund aan dezelfde persoon, zijnde
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Cornelis Gillisz van Cleyburg. Die gingen dus weer in andere
handen over.
Een grote bijzonderheid van de kaart van Koutter is, dat we
een getijdenkreek zien, lopend vanaf de monding van het
Haringvliet naar en in het Windgat. Hij draagt de naam
Grote Creeck. Van wanneer die kreek dateert, is niets bekend; de geologische kaart geeft hierover geen informatie.
Of hij reeds in 1479 er was, weten we dus niet. Het roept wel
de vraag op of de kreek misschien ontstaan is bij de grote
stormvloed van 1214, waarbij grote veranderingen optraden
in de waterhuishouding van Voorne onder andere ook met de
vorming van de Gote kreek.
Wat we wel weten, is dat de Grote Creeck ongetwijfeld bestond in het jaar 1570. In dat jaar vond de Allerheiligenvloed
plaats op 1 november. De kreek was toen de toegangsweg
voor het zeewater in de richting van de polder Stuifakker.
Het water vernielde de Noorddijk en de Vleerdamsedijk. Dat
bracht veel consternatie in die polder. Omdat de leiding van
de polder niet gauw genoeg in actie kwam, gingen de ingelanden er toe over om zelf een nieuwe dijk aan te leggen. Dat
werd de Pietersdijk, die de Grote Creeck de weg afsneed en
de duingebieden aan weerszijden van Windgat verbond. Het
restant van de Pietersdijk ligt parallel aan het zandpad lopend
vanaf het Kreekpad naar het landgoed Strypemonde. Niet
goed zichtbaar echter door overvloedige groei van struiken
en bomen. De overstroming van het gebied in 1570 maakt
duidelijk, dat het Windgat door zijn openheid in het duin
Fig. 2. De duinen
nabij Rockanje
omstreeks het midden van de 17e
eeuw: Nieu Olaers
Duijnen, Gorsinge
toecomende de Heer
van Obdam, Sinte
Pietersdyck, TWint
gadt. (onbekende
tekenaar; Hingman
collectie nr. 2035)

28

Fig. 3. Binnenduingebied van
Rockanje nabij het
Windgat.
Olaertsduin,
“Windgat” =
Strypemonde.
(Topografische kaart
37 C, uitsnede)

niet alleen toegangspoort was voor veel wind, maar dus ook
voor water aangevoerd door die wind. De reden voor mijn
opmerking aan het begin, dat de naam Windgat zo doeltreffend was.
De naam Windgat is tot in onze tijd blijven bestaan, maar
wel op een merkwaardige manier. Op de topografische kaart
van westelijk Voorne staat de naam vermeld op de plaats van
het landgoed Strypemonde. Hij is dus verschoven en staat
niet meer daar waar hij thuishoort. Gewoon fout en dat verwacht je niet van een topografische kaart (Fig. 3). Dezelfde
fout treffen we overigens ook aan op oude wandelkaarten van
de huidige duinbezitters ZHL en NM. Obdam.
Boven sprak ik over verpachtingen van de duingebieden, door
de eigenaars, namelijk de Heer of Vrouwe van Voorne of de
Graaf van Holland. Dat ging veranderen, het Windgat kreeg
een particuliere eigenaar. In de 17de eeuw verschijnt de naam
Obdam op kaarten van Rockanje (Fig. 2). Die naam vraagt
enige uitleg. Zijn drager was een prominente figuur in het
maatschappelijk bestel van Holland in die tijd. Hij heette
Jacob van Wassenaer en hij behoorde tot een aanzienlijk
geslacht. Zijn vader was admiraal van de marine en hij volgde
zijn vader op in die hoedanigheid. De Wassenaers waren
heersers in verschillende gebieden onder andere in het stadje
Obdam in Noord-Holland en dat bracht blijkbaar de naam
Obdam naar ons duingebied.
Het bezit van de Heer van Obdam, zoals we de aanduiding
aantreffen op kaarten, bleef niet beperkt tot het Windgat,
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maar het breidde zich uit over alle duinen van Rockanje. Dat
is mooi weergegeven op een kaart van het jaar 1694 (Fig. 4).
De toenmalige eigenaar was overigens een jongere vertegenwoordiger van de dynastie Van Wassenaer, waarvan de leden
nog een eeuw in het bezit van het duin bleven. Volgens de
kaart vormde het duingebied van Voorne een aaneengesloten
geheel en het Windgat lag niet meer open naar het strand.
Ook uit andere bronnen is inderdaad bekend dat omstreeks
de eeuwwisseling de duinen van Rockanje en Oostvoorne
aaneen gegroeid waren. En daarmee ontstond de huidige
landschapsstructuur in onze binnenduinen. Het is echter
bekend dat het duingebied van Rockanje toch nog steeds
erg open lag met veel verstuiving tot gevolg. In 1683 sluit de
Heer van Obdam een overeenkomst met het Hoogheemraadschap, het waterschap in die tijd, tot het aanbrengen van helm
in het duin om het zand vast te leggen.
De duinen van Rockanje hadden, zoals we nu gezien hebben,
van oudsher particuliere eigenaren of pachters. Dat is een
opmerkelijk verschil met de duinen van Oostvoorne. Deze
bleven al die tijd onder direct beheer van het Huis van Voorne en toen dat uitgestorven was werd de Graaf van Holland
of zijn vertegenwoordiger de heerser. In overeenstemming
daarmee droeg het duingebied van Oostvoorne de aanduiding
Graaflijkheidsduinen.

Fig. 4. Het kustgebied van Rockanje
en Oostvoorne
in 1694. De heer
Opdams duijnen.
(Gideon van Rest;
Hingman collectie
nr. 2033)

De bespreking van het Windgatgebied vraagt nog om vermelding van een aardig detail. Op een primitief getekende
kaart van Rockanje en omgeving treffen we de vermelding
aan dat in 1602 grond is aangekocht voor de aanleg van een
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weg naar Windgat (Fig. 5). Het betekent, dat de toenmalige
eigenaar van Windgat zich zo toegang wilde verschaffen tot
zijn gebied. Er was dus in dat jaar al een particuliere eigenaar
van het gebied, die voorafging aan Jacob van Wassenaer. De
aangelegde weg hebben we nog steeds. Het is de Heerzijnweg
in de polder Stuivesant. Dit is misschien het meest sprekende
restant van de oude geschiedenis van het Windgat.

Fig. 5. De polders
van Rockanje,
Stuifakker en het
Windgat. Heerzijnweg uit 1602
in Stuifakker,
toegangsweg naar
Windgat. (onbekende tekenaar;
Hingman collectie
nr. 2037; uitsnede
van kopie)
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In Memoriam
Joke Winkelhorst
Dit jaar zijn twee van onze oudste leden en medewerkers
overleden.
Na een kort ziekbed overleed
Pleuni van Buren-Wageveld
Vele jaren was ze een trouwe gids op zondagmiddag. En altijd
was ze dan gekleed in klederdracht met keuvel en sieraden. Het
liefst zat ze in de Huttendijk of het Kreekpad en breiende aan
de sok, vertelde ze verhalen over vroeger en over haar jeugd, dat
ze met haar oudere zus Jannie veel bij Opoe in de Ziekenwei
op bezoek ging. Vorig jaar nog deed ze mee met de Creamarkt,
waar ze zelfgemaakte kaarten verkocht. Maar hoe kwam ze
toch bij de huisjes terecht?? Haar man, Leen van Buren, was
aannemer en wist nog wel hoe een oven gemetseld moest worden. Zijn aanbod om mee te helpen werd gretig geaccepteerd
en zo werd de oven in de Huttendijk vlot in elkaar gebouwd.
Pleuni kwam een keer kijken en was zo onder de indruk van al
het werk dat verzet werd, dat ze zich meteen op gaf op als gids.
In augustus 2019 overleed
Gerarda Klok-van de Blink
De interesse van Gerarda lag bij geschiedenis, net als die van
haar echtgenoot Jacques, die archivaris was bij de gemeente
Brielle. Gerarda echter had een sterke voorkeur voor de
kostuumgeschiedenis en mede daardoor is ze vanaf het begin
betrokken geweest bij de Duinhuisjes. Vaak gaf ze demonstraties voor de andere leden over de kleding van vroeger en
vertelde alles over de dagelijkse gehaakte mutsen en de mooie
keuvels voor de kerkgang en de feesten. Ook presenteerde ze
vol overgave de beroemde kledingshows.Ze was dan prachtig
aangekleed en droeg mooie sieraden. De eerste 20 jaar was ze
secretaris van de vereniging. Verder schreef ze ook ontelbare
artikelen voor de Struinen, waar ze dan veel onderzoek voor
verrichtte. Als gids was ze het liefst iedere woensdagmiddag
tijdens de opening in de Duinstraat te vinden.
We kijken met bewondering terug naar de prestaties van deze
dames.
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Gestrand in Rockanje
Frits van Driel
In de laatste drie nummers van Struinen heeft u kunnen
genieten van ons feuilleton over de stranding van Engelandvaarders in de 18de eeuw in Hellevoetsluis. Meestal was dat
het gevolg van het feit dat de boot naar Engeland vanwege de
harde wind niet uit kon varen.
Zo’n 100 jaar later, in februari 1895, was er een transportschoener van Rotterdam op weg naar de marinehaven in
Hellevoetsluis. Eigenlijk een routineklus, maar bij Rockanje
ging het mis. Nee, dat had niets met het weer te maken.
Weliswaar was het winter en het vroor, maar die -8,7 graden
en drijfijs was nu niet de reden dat de Zeemeeuw vast was
komen te zitten. Het schip was op zee op een wrak gevaren.
Toen het water binnenkwam zat er niets anders op dan het
schip op het strand tussen Oostvoorne en Rockanje aan de
grond te zetten. Vijf dagen (11 tot 16 februari) konden de
inwoners genieten van het zicht op de Zeemeeuw en andere
schepen die haar te hulp waren gekomen. Leen Hoogerwerf
heeft voor de lezers allerlei krantenartikelen opgezocht over
deze stranding zoals u in het volgende artikel kunt lezen.
Overigens is het met de Zeemeeuw goed afgelopen.
Acht jaar later in 1903 nam het deel aan de eerste expeditie
naar de Noordkust van Nieuw Guinea. Maar dat is een ander
verhaal.
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Stranding van de Zeemeeuw in krantenartikelen
Leen Hoogerwerf
In de papieren die ik van mijn ouders erfde, bevond zicht een
ontslagbewijs van mijn overgrootvader. Daarin werd vermeld
dat hij vanuit Hellevoetsluis dienst had gedaan op de transportschoener Hr. Ms. Zeemeeuw. Voorts stond daarin vermeld
dat mijn overgrootvader na zijn ontslag in dienst zou treden
van het Loodswezen.
In de zoektocht naar het schip de Zeemeeuw stuitte ik op het
volgende artikel met plaatje, verkregen van het Nederlands
Instituut voor Militaire Historie (NIMH).

De stoomtransportschoener Zeemeeuw, teekening
van den heer
F.J. Somon.

Het stoomschip Zeemeeuw van het loodswezen in het 4e en
5e district verliet Maandagmorgen (11-2-1895) ten 10 ure
Rotterdam met bestemming Hellevoetsluis. Daar de vaart der
passagiersbooten van Rotterdam op Hellevoetsluis gestremd
is, bevonden zich ook enige passagiers aan boord, benevens
een transport marineschepelingen en eenige koopmansgoederen voor neringdoenden te Hellevoetsluis. De tocht werd ondernomen door den Rotterdamsche Waterweg en het Nieuwe
Gat. Bij de ingang van bovengenoemd vaarwater stootte het
schip op een onzichtbaar wrak en kreeg direct zooveel water
binnen dat de gezagvoerder M. Pronk het raadzaam achtte,
koers op het strand te zetten; ongeveer 15 minuten later zat
het vaartuig dan ook tegen Rockanje’s strand.
Als geboren Oostvoornaar en nu woonachtig in Rockanje was
mijn nieuwsgierigheid gewekt.
Daarna verder speurend kwam ik op de site van het streekarchief Voorne Putten en via Delpher de volgende artikelen
verzameld.
Algemeen Handelsblad d.d. 12 februari 1895
Zeemeeuw. (Hellevoetsluis, 11 Febr.)
De stoomloodstransportschoener Zeemeeuw is, vermoedelijk ten gevolge van het stooten op een onzichtbaar wrak in
zinkenden staat op het strand van Rockanje. In het Nieuwe
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Gat, aan den grond gezet en zit gedeeltelijk onder water. De
equipage en de zich aan boord bevindende passagiers zijn
allen gered. De goederen voor particulieren die aan boord
waren, zijn verloren.
De Telegraaf d.d. 12 februari 1895
De Zeemeeuw gezonken
Hr. Hs. transportschoener Zeemeeuw heeft gistermiddag van
Rotterdam naar Hellevoetsluis gaande in het Nieuwe Gat op
een wrak gestooten, tengevolge waarvan het vaartuig zulke
averij bekwam, dat het onmiddellijk is gezonken.
Passagiers en equipage zij met eigen jol aan wal gekomen.
Algemeen Handelsblad d.d. 13 februari 1895
Stranding van Hr. Ms. „Zeemeeuw”.
Omtrent het ongeluk, aan de Zeemeeuw overkomen, meldt
de correspondent te Hellevoetsluis van de (antir.) Ned. het
volgende.
Bij dicht water zitten we hier op Voorne en Putten bijkans geheel van de buitenwereld afgesloten. Alleen, wanneer de Maas
tusschen Rozenburg en Nieuwesluis vastzit en beloopen kan
worden, wordt de toestand iets minder ongunstig en bestaat
er ten minste mogelijkheid van deze eilanden af te komen
en Maassluis te bereiken. Voor reizigers met weinig bagage
is deze route dan ook wel aan te raden. Voor het vervoer van
koopmansgoederen is deze weg echter minder geschikt. Sinds
eenige jaren echter genieten we het voorrecht daartoe gebruik
te kunnen maken van Hr. Ms. stoomtransportschoener Zeemeeuw, gezagvoerder K. Pronk, die, bij gesloten water, daartoe
en tot het vervoeren van passagiers door den inspecteur van
het loodswezen te Rotterdam is disponibel gesteld. Dat van
deze gelegenheid veel gebruik gemaakt wordt, laat zich begrijpen.
Maandagmorgen hadden zich dan ook een dertigtal passagiers, onder wie twee vrouwen, aangemeld om de reis buitenom naar Hellevoetsluis mede te maken. Ook was voor ongeveer 1400 à 1500 gulden koopmansgoederen ingeladen. Van
Rotterdam tot in zee was de reis zeer voorspoedig en had men
zeer weinig last van ijs. Voorbij de Maas stoomende geraakte
het vaarwater echter bedekt met drijfijs en werd meer naar den
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wal koers gezet om dit te ontwijken. Omstreeks 1 1/2 uur gevoelde men een schok, die werd toegeschreven aan het stooten
op een ijsklomp. Niet vermoedende dat het schip hierdoor een
lek bekomen had, werd de reis in denzelfden koers voortgezet,
totdat enkele passagiers beneden beweerden water te hooren
loopen. Bij onderzoek bleek, dat het schip tamelijk veel water
maakte. Nadat gebleken was, dat, door het naar het achterschip brengen van lading enz. het lek niet boven te krijgen was
en dat het voorschip daarentegen langzaam wegzonk, werd
koers naar den wal gezet en liep de schoener tusschen Oostvoorne en Rockanje op ‘t strand. Dadelijk werd overgegaan tot
het lossen van de passagiers, die door de enige aan boord aanwezig zijnde jol in 3 reizen aan den wal werden gebracht. Bij
halftij aan den grond gezet zijnde, zat de Zeemeeuw tot aan
de stoompijp onder water en bleven gezagvoerder en overige
bemanning aan boord. Bij het doorkomen van het tij echter
klom het water tot aan de brug en was men genoodzaakt het
schip te verlaten. Waarschijnlijk zal het schip, dat ongeveer
een 100 M. uit den wal zit, niet meer te behouden zijn.”
Zooals onze lezers weten, is de Zeemeeuw waarschijnlijk op
een onzichtbaar wrak gestooten.
Nieuwe Vlaardingsche Courant d.d. 13-2-1895
Hr. Ms. transportschoener Zeemeeuw, Maandagmiddag van
Rotterdam naar Hellevoetsluis komende is in het Nieuwe gat
op een wrak gestooten en gezonken. Passagiers en equipage
zijn met eigen jol aan wal gekomen.
Een nader bericht meldt:
Hr. Ms. stoomtransportschoener Zeemeeuw ligt tot aan de
commandobrug onder water, geladen met een aantal zaken,
die aan verschillende adressen te Hellevoetsluis waren toegezonden. Als men in aanmerking neemt dat de Zeemeeuw
door de welwillendheid van de autoriteiten bij het loodswezen
thans het eenige communicatiemiddel met Rotterdam is, dan
mag dit ongeluk voor deze gemeente in deze dagen inderdaad
een kleine ramp genoemd worden. Door de veranderde windrichting is het gedeelte van het schip boven water overdekt
met ijs. Deze zegt: «men zal wel lichten”; een ander alweder:
«alles is verloren”; maar de waarheid, uit de beste bron geput,
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is:de autoriteiten zullen gunstiger omstandigheden dan deze
— met zulk zwaar ijs — afwachten, voor ze besluiten hoe
in deze te handelen. Dat het ongeluk zoo goed afgeloopen
is moet in de allereerste plaats worden toegeschreven aan de
kalmte en het beleid van den gezagvoerder der Zeemeeuw,
den heer M. Pronk.
In de Nieuw Brielsche Courant
d.d. 14 februari 1895 staan 3 berichten:
Hellevoetsluis, 11 februari
Als een loopend vuurtje verspreidde zich dezen middag het
bericht, dat Hr. Ms. loodstransportschoener „Zeemeeuw” op
zijne reis hierheen ten N van het Rak van Soheelhoek op een
wrak had gestooten, waardoor zulk een lek was ontstaan, dat
de gezagvoerder, die eerst nog wilde doorstoomen, gedwongen was, om het vaartuig op het Rockanjesche strand te laten
loopen, ten einde zinken te voorkomen .Het treurige nieuws
bleek spoedig maar al te waar en stellig deed het ieder onzer
ingezetenen leed, dat den kranigen stoomschoener, die bij gesloten water het reizend publiek en vooral den neringdoenden
zooveel diensten bewijst, een dergelijk ongeval had getroffen.
Gelukkig waren de opvarenden, passagiers en bemanning, met
eene roeiboot behouden aan wal gebracht. Dezen arriveerden
hier des avonds , de meesten per as ,enkelen, die geen rijtuig
hadden kunnen bemachtigen, op hunne eigen onderdanen.
De koopmansgoederen (er was een aanzienlijke voorraad aan
boord , bestemd voor diverse winkeliers) had men in de steek
moeten laten. Toch had men tijd gehad, om met vereende
krachten die waren in het achterschip te bergen, waar ze de
minste kans hebben, om door hot zilte nat beschadigd te
worden.
Dat wij, eilandbewoners, nu geheel geïsoleerd zijn, — afgesneden van de beschaafde wereld, zooals men dit hier met
verloochening van alle gevoel van eigenwaarde uitdrukt —
behoeft zeker wel geene opzettelijke verklaring. Onze gewone
passagiersbooten sluimeren sedert den 3en Febr. jl. in haar
hard winterbed. De „Zeemeeuw”, die buitenom voer, was
onze eenige hoop, dat het meest noodzakelijkste verkeer en de
aanvoer van enkele behoeften niet zou gestaakt behoeven te
worden. Nu die hoop is ondergegaan, is de laatste lichtstreep
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van den duisteren hemel verdwenen, ‘ t Is alles droeve, bange
winternacht.
Maar, zal men zeggen, het vervoer kan toch nog per wagen
geschieden. Zeker, dat kan, ten minste als men niet opziet tegen ontberingen van allerlei aard. Wie zal zich echter in deze
pelsjassentijd op een ‘wagen wagen!’ t Is dus recht jammer, dat
de „Zeemeeuw” ook de onzichtbare hand van het Fatum heeft
moeten gevoelen. Koesteren we intusschen de hoop, dat zij
van de gevaarlijke plaats wordt afgebracht en dus de pogingen,
welke de sleepboot „Werkendam” daartoe morgen zal aanwenden, met den besten uitslag worden bekroond.
Rockanje, 12 februari
Het stoomschip Zeemeeuw dat van Rotterdam door den
Nieuwen Waterweg naar Hellevoetsluis zou varen, is onderweg lek gestooten en tegenover deze gemeente gezonken. Al
de opvarenden zijn gered en kwamen hier aan wal. Dat dit
vele menschen naar het strand deed stroomen is licht te begrijpen, doch gelukkig was men over het algemeen ook bereid
om te helpen waar men helpen kon. Wanneer men door storm
als anderszins geen verhindering krijgt, zal men het schip
lichten.
12 Februari
Nader kan omtrent den toestand van de „Zeemeeuw” het
volgende worden gemeld :
Het achterschip is na de stranding dieper in het zand weggezonken. Dientengevolge zijn bijna alle koopmansgoederen,
kooien en geweren van militairen en huisraad en kleeren van
enkele particulieren van het dek gespoeld. Wat nog gered
kon worden is, met uitzondering van eene kist met blik voor
de Sardine-fabriek, door het zeewater geheel bedorven. De
sleepboot „Werkendam” is dezen morgen met personeel van
het Loodswezen bij het gestrande vaartuig geweest, dat nu
zwaar slagzij zit.
Wegens den ijsgang konden echter voorshands nog geene afdoende maatregelen tot afbrenging worden genomen; daartoe
moet eene gunstiger gelegenheid worden afgewacht.
Algemeen wordt het gedrag van den kapitein, den heer H.
Pronk, geprezen. Aan zijne kalmte en vastberadenheid in de

38

ure des gevaar, is het te danken, dat de opvarenden in eigen
booten werden gered.
De bemanning is dezen middag naar Rotterdam vertrokken.
Vermoedelijk zal nu de transportschoener „Frans Narebout”
tijdelijk in dit Loodsdistrict in dienst worden gesteld. Door
het gebeurde hebben eenige neringdoenden, wien de jongste
watersnood geduchte schade berokkende, op nieuw belangrijke verliezen geleden.
Nieuwe Brielsche Courant d.d. 17-2-1895
Hellevoetluis, 14 febr.
In ons bericht, aangaande het ongeval Hr. Ms. Zeemeeuw
overkomen, zijn tot onzen spijt ten gevolge van onjuiste
inlichtingen een paar onnauwkeurigheden geslopen, die wij bij
dezen berouwvol rectificeeren. Zoo is primo onwaar, de mededeling dat de sleepboot “Werkendam” in opdracht had het
gezonken Rijksvaartuig af te brengen. Zij toch was er heengezonden met het doel, om van de goederen te redden, wat nog
de moeite loonde, geborgen te worden. Secundo, was het zeer
voorbarig, het vermoeden uit te spreken, dat de “Zeemeeuw”
reddeloos verloren zou zijn, te meer, omdat juist nu krachtige pogingen worden aangewend, haar uit haaren nederigen
toestand te verlossen. Met de bergingsmaatschappij Maassluis
toch is een contract gesloten om ‘t schip te lichten. Dientengevolge is thans een lichter dezer maatschappij, bijgestaan door
de sleepboot “Rotterdam”, druk bezig zijne goede diensten
te bewijzen. Vandaag moet -hopen we nu beter onderricht
te zijn- de arbeid uitmuntend gevlot zijn, zoo zelfs, dat met
eenige grond wordt verwacht dat de transportschoener spoedig boven water zal zijn en naar hier zal kunnen gebracht worden, om tot het ondergaan der noodige reparatiën in het droge
dok van ’s Rijks werf opgenomen te worden. ‘t spreekt vanzelf,
dat de gelegenheid om te werken even gunstig moet blijven.
Vlaardingsche Courant d.d. 16-2-1895
Aan de Bergingsmaatschappij te Maassluis is opgedragen het
lichten van Hr. Ms. Zeemeeuw. Deskundigen beweren echter,
dat het schip geheel verloren is. Van de vele stukgoederen
welke aan boord waren, en toebehoorden aan neringdoenden
te Hellevoetsluis, is zeer weinig geborgen kunnen worden.
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Algemeen Handelsblad d.d. 17-2-1895
Zeemeeuw
Loodstransportstoomboot Zeemeeuw (zie Avondblad) hangende langszij van het bergingsvaartuig Stier, is van Rockanjes
strand afgebracht en op de marinehaven gearriveerd, geassisteerd door de sleepbooten Rotterdam en Neptunus, zoomede
door een blazer. De rivier is overdekt met zwaar ijs.
Middelburgsche Courant d.d.  18-2-1895
Het gezonken transportschip de Zeemeeuw begint meer en
meer over te hellen. Duikers zullen trachten het lek te stoppen
en daarna zal men beproeven het schip te lichten.
Het Nieuws van de Dag d.d. 18-2-1895
Hr. Ms. Zeemeeuw zal - naar ons uit Hellevoetsluis geseind
wordt - wellicht hedenavond vlot komen. Er zijn drie sleepbooten en een blazer bij.
Nieuwe Brielsche Courant d.d. 21-2-1895
Men stelt ons in staat , het volgend stuksonder ons gemeentenieuws op te nemen:
Wie de moeilijkheden en bezwaren, welke bij het lichten van
gezonken vaartuigen van eenige afmeting overwonnen moeten
worden, iets meer dan oppervlakkig kent, zal gaarne toestemmen, dat het afbrengen van Hr. Ms. loodstransportschoener
„Zeemeeuw”, die den 11 den Febr. jl., om zinken te verhoeden,
op het strand van Rockanje moest worden gezet, mag worden
gerangschikt onder de schoonste werken, in den laatsten tijd
op dit gebied in ons vaderland uitgevoerd .
Is het succes, daarmede behaald door de Nieuwe Bergingsmaatschappij te Rotterdam (onder directie van den heer G.
Dirkzwager Mzn), voor een niet gering deel te danken aan
den voortvarenden ijver van haar wakker personeel, allermeest
nog is het toe te schrijven aan de voortreffelijke werktuigen,
waarover deze Maatschappij beschikt. Zonder die middelen
toch ware het ondoenlijk geweest, om bij streng vriezend weer,
terwijl het Haringvliet overdekt was met zwaar ijs, het gewenschte doel te bereiken. Na allerlei voorbereidende werkzaamheden en nadat het Bergingsvaartuig „Stier”, dat machines
en buizen bezit, waarmede dit lekke en gestrande schepen
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per minuut 20 ton water kan worden gepompt, vooraf had
beproefd, de „Zeemeeuw” drijvende te houden, werd den
16en dezer besloten, dien stoomer met adsistentie van de
sleepbooten „Rotterdam” en „Neptunus” vlot te sleepen en
daarna in de Marinehaven te Hellevoetsluis te brengen .
Onder begunstiging van den Noord-Oostenwind, die het
ijs naar het Zuiderdiep dreef, kon in den namiddag van
denzelfden dag aan dit voornemen gevolg worden gegeven. Het gelukte alles uitstekend. Wel bevond zich in het
Noorder vaarwater nog veel ijs, maar dit had zich zich daar
niet tot aaneengesloten velden samengepakt. Het liet hier
en daar groote wakken open, waarvan bij het sturen werd
geprofiteerd. De „Zeemeeuw”, stevig langs zijde van de
„Stier” vastgemaakt, werd gesleept door de „Rotterdam”,
terwijl voorts een blazer op sleeptouw volgde, ten einde
het manoeuvreeren te vergemakkelijken. Zoo arriveerden
genoemde schepen, ten aanschouwe van een belangstellend
publiek, dat zich op de havenhoofden had verzameld, des
avonds halt zeven in de Marinehaven, waar de loodsschoener terstond bij de Oost-Barrière werd vastgemeerd. Door
het ijs, dat voortdurend in de buizen werd opgezogen, kon
echter het loozen niet geregeld worden voortgezet en niet
voorkomen worden, dat hij met het voorschip tegen den
grond zonk, gelukkig nu in veilige haven. Den volgenden
dag werd door den duiker der Bergingmaatschappij het lek
zooveel mogelijk gestopt, wat hem op het Rockanjesche
strand, doordien de kiel te diep in het zand was gedrongen,
niet was mogen gelukken. Vervolgens werd de centrifugaalpomp van den lichter op de „Zeemeeuw” zelve overgeplaatst
en nu vorderde het slechts weinig tijd, het voorschip op te
heffen. Thans nogmaals drijvende gebracht, kon het loodsvaartuig door de „Stier” losgelaten en door de „Rotterdam”,
naar ‘s Rijks werf gesleept worden, waar het voorloopig op
eene veilige plaats ligt en door de onafgebroken werking
van genoemde pomp en ook tengevolge van het dichten
door den duiker stellig geen gevaar zal loopen, in het dok
van het Marine-établisdement te zinken
Aan het slot van dit bericht voegt een woord van onverdachte hulde aan kapitein L. Nieman, onder wiens leiding
de moeilijke onderneming met voorzichtigheid en beleid
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tot een goed einde werd gebracht en wiens grondige kennis
van het afbrengen van schepen van onze kusten niet weinig tot
het welslagen van dit werk heeft bijgedragen
Naschrift
Tot zover de krantenberichten uit die tijd. Meerdere kranten
in het land hebben (delen van) artikelen van onder andere het
Algemeen Handelsblad overgenomen, waarbij er wel werd
gegoocheld met getallen. De 1400 à 1500 gulden aan goederen die destijds verloren zijn gegaan (ƒ 1.450,-- destijds zou
nu ongeveer € 20.500,- waard zijn), werd in een andere krant
plotseling het tienvoudige (14.000 à 15.000 gulden). Ook het
aantal tochten met de sloep om de passagiers naar het strand
te brengen werd in een andere krant vermeerderd van drie
naar vier.
Het meest opvallende is echter het taalgebruik in ons lokale
nieuwsblad van die tijd, de Nieuwe Brielsche Courant. Het
woordgebruik en de zinsopbouw (met allerlei tussenzinnen,
komma’s en dergelijke) maakten de leesbaarheid voor ons
eilandbewoners niet bepaald beter. Daarnaast was het opvallend dat in de Nieuwe Brielsche Courant van 14 februari 1895
drie verschillende artikelen aan dezelfde gebeurtenis waren
gewijd. Wat dat betreft was de landelijke pers toch een stuk
duidelijker.
Helaas heb ik geen enkele foto of afbeelding van het gestrande
schip en/of de berging kunnen vinden. Ook heb ik niet kunnen vaststellen of mijn overgrootvader zich tijdens de stranding aan boord van de Zeemeeuw bevond.
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Mutaties
Welkom
We begroeten met veel plezier de volgende nieuwe leden.

Dhr. J. Poldervaart
J. van Beierenstraat 31
235 VN Rockanje
Dhr. A.P. Groenendijk
Esdoornstraat 14
3232 VN Brielle
Dhr. F.M. van der Pols
Duinzoom 14
3235 CD Rockanje
Mw. B. Westerbroek
Prunuslaan 24
3235 VL Rockanje
Dhr. H. van Dijk
Korteweg 32
3235 CH Rockanje
Mw. C. Sjoukes
Molendijk 34
3233 LN Oostvoorne
Dhr. L.P. Dekker
Nieuwe Achterweg 4
3235 XM Rockanje
Dhr. N. Eland
Weyerland 47
3235 RD Rockanje
Mw. R. Klein Hesselink
Alardusdreef 12
3235 CV Rockanje
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Helaas moeten we ook melding maken van het overlijden van
de volgende leden.
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Mw. J. Hamelers
Schoutweg 4
3233 CN Oostvoorne
Mw. M. Warbout-Nieuwland
Patrijzenlaan 136
3233 BR Oostvoorne
Dhr. W. Goudswaard
Torenweg 23
3235 NS Oostvoorne
Dhr. W. Raue
Dorpstraat 30
3461 CS Linschoten
Mw. A. Vermeulen
Patrijzenlaan 138
3233 BR Oostvoorne
Dhr. J. Noordermeer
P.C. Hooftstraat 75
3221 TS Hellevoetsluis
Dhr. L. Jansen
Groene kruisweg 954
3142 XA Hoogvliet
Dhr. J. Barendrecht
Gijzenhoek 50
3233 TN Oostvoorne
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