
Voorne in Alle Staten

Junior Canon
van Voorne-Putten
en Rozenburg
Gerard van Voorne is geboren in de middeleeuwen
en hij weet álles over de geschiedenis van Voorne-Putten. 
Let goed op, want hij zal je spannende avonturen en 
gekke verhalen vertellen!
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  Junior Canon van Voorne-Putten en Rozenburg

Het kind 
van Voorne

Junior

Het

Hoi! Ik ben 
Gerard van Voorne

Ik werd geboren in 1281 en woonde net als jij 
op Voorne-Putten. In die tijd, de Middeleeuwen, 
was mijn vader Aelbrecht de Heer van Voorne. 
Hij was de baas over Voorne en zorgde goed 
voor zijn onderdanen. Samen met mijn moeder 
Katharina woonden wij in het kasteel in 
Oostvoorne. Ik heb de bijnaam ‘Het Kind van 
Voorne’ gekregen. 

Ik weet heel veel over de geschiedenis van Voorne-
Putten. Kom maar met mij mee dan zal ik je laten 
zien wat voor leuke en spannende dingen hier op 
Voorne-Putten waar jij nu woont gebeurd zijn!

Lees meer over mijn 
avonturen en over 
spannende feitjes en
weetjes uit de 
geschiedenis van 
Voorne-Putten op 
www.voornewiki.nl 
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Jagers en Boeren
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In de Steentijd was Voorne-Putten een moeras met 
veel riviertjes en meertjes. Er leefden veel vogels en 
vissen en er groeiden planten en bomen. 
Zo'n 10.000 jaar geleden arriveerden de eerste 
mensen, die hier volop eten vonden. Eerst zwierven 
ze alleen in de zomer rond, maar later bouwden ze 
boerderijen en bleven ze er het hele jaar wonen. 
Vanaf dat moment leefden ze niet meer van de 
jacht, maar van de gewassen die ze op hun akkers 
verbouwden.

Junior Canon van Voorne-Putten en Rozenburg3000 voor Chr. - 450 na Chr.
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Driepootjes 
Met zout smaakt het eten 
lekkerder. De mensen in de 
Steentijd hadden een hele slimme 
manier bedacht om zout te 
winnen. Ze lieten zeewater boven 
een vuurtje verdampen, zodat het 
zout overbleef.

Mensen die niet in de buurt van 
een zee woonden, wilden ook 
graag zout hebben. Dus ruilden 
de inwoners van Voorne-Putten 
het tegen sieraden, aardewerken 
potten of gereedschappen.Speerpunt 

Heel af en toe worden diep 
onder de grond wapens en 
gereedschappen gevonden.
De mensen maakten die vroeger 
zelf. Ze hakten hun speerpunten 
uit stukken vuursteen.
Naalden sneden ze van 
dierenbotten. Met die naalden 
konden ze kleding maken door 
stukken dierenhuid aan elkaar te 
naaien.

Kano 
Er liepen heel veel riviertjes over 
het eiland en er waren nog geen 
bruggen. De mensen gebruikten 
daarom een kano om ergens 
naartoe te gaan. Zo’n kano 
maakten ze door een boomstam 
uit te hollen. Waarschijnlijk 
maakten ze ook vlotten van 
takken. Op die manier konden 
ze bij elkaar op bezoek of spullen 
vervoeren.

Spinklosjes 
In de grond zijn ook spinklosjes 
gevonden. Die werden gebruikt 
om een draad te spinnen van de 
wol van schapenvachten. 
Ze haalden plukken wol uit elkaar 
en lieten die hangend aan het 
spinklosje draaien zodat er een 
draad ontstond.

Junior Canon van Voorne-Putten en Rozenburg3000 voor Christus 450 na Christus
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onder de grond wapens en 

Kano 
Er liepen heel veel riviertjes over 
het eiland en er waren nog geen onder de grond wapens en 

gereedschappen gevonden.
De mensen maakten die vroeger 
zelf. Ze hakten hun speerpunten 
uit stukken vuursteen.
Naalden sneden ze van 
dierenbotten. Met die naalden 

De mensen maakten die vroeger 
zelf. Ze hakten hun speerpunten 

het eiland en er waren nog geen 
bruggen. De mensen gebruikten 
daarom een kano om ergens 
naartoe te gaan. Zo’n kano 
maakten ze door een boomstam 
uit te hollen. Waarschijnlijk 
maakten ze ook vlotten van dierenbotten. Met die naalden 

konden ze kleding maken door 
stukken dierenhuid aan elkaar te 
konden ze kleding maken door 
stukken dierenhuid aan elkaar te 

maakten ze ook vlotten van 
takken. Op die manier konden 
ze bij elkaar op bezoek of spullen 
vervoeren.

,,Waarom een hert vangen
als je gewoon een brood

kunt bakken?’’
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De Romeinen
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De boeren moeten vreemd opgekeken hebben 
toen er ineens een leger Romeinen Voorne-Putten 
binnenmarcheerde. De Romeinen bouwden bij 
Oostvoorne een fort. Dit fort noemden ze een 
'castellum'. De boeren waren blij met de komst van 
de Romeinen. Aan hen verkochten ze hun graan en 
vlees. De boeren leerden op hun beurt heel veel van 
de Romeinen. Sommigen gingen dakpannen op 
hun huis gebruiken of zetten zuilen naast hun deur 
net zoals ze in Rome deden!

Junior Canon van Voorne-Putten en Rozenburg50 voor Chr. - 500 na Chr.
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Dakpannen
De contacten met de Romeinen 
zorgde ervoor dat de inwoners 
van Voorne-Putten hen gingen 
nadoen. Zo leerden ze nieuwe 
manieren om hun huizen te 
bouwen, met dakpannen en 
veranda’s. Misschien gingen de 
boeren ook wel een beetje Latijn 
praten, droegen ze ook toga’s en 
geloofden ze in het bestaan van 
de Romeinse goden… 
Maar daar weten we helemaal 
niets van.

02

Junior Canon van Voorne-Putten en Rozenburg50 voor Christus 500 na Christus

Castellum
Het fort dat de Romeinen bij 
Oostvoorne bouwden was 
bedoeld om vijandelijke schepen 
die de Maas op wilden varen, 
tegen te houden. De Maas werd 
door de Romeinen ‘Helinium’ 
genoemd, dat weten 
we uit oude boeken. In een 
castellum verbleven ongeveer 
500 soldaten en hun paarden.

Graanopslag
Bij verschillende opgegraven 
boerderijen uit de Romeinse 
tijd zijn spiekers gevonden, 
dat waren opslagplaatsen op 
pootjes. Daar lag het graan veilig 
beschermd tegen het water en 
dieren.

,,Rare jongens, 
die Romeinen? Op Voorne-

Putten hadden ze het zo gek 
nog niet!’’
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Monniken en
Ridders

03

De Heer van Voorne was een soort koning. 
Alle inwoners betaalden belasting aan hem. 
Hij liet in Oostvoorne rond 1200 een mooi kasteel 
bouwen. De heer van Voorne zorgde ervoor dat 
de mensen veilig konden werken en wonen. 
Hij beschermde zijn onderdanen door misdadigers 
zware straffen te geven. Hij liet dijken bouwen, 
zodat het water de huizen en akkers niet 
overstroomde. Ook gaf de Heer van Voorne 
stadsrechten aan Brielle.

Junior Canon van Voorne-Putten en Rozenburg1000 - 1300
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Junior Canon van Voorne-Putten en Rozenburg1000 1300

Jacob van Maerlant
In de Middeleeuwen konden 
maar weinig mensen schrijven. 
De Heer van Voorne moest af 
en toe een brief versturen of 
aantekeningen laten maken. 
Hij nam daarom Jacob van 
Maerlant in dienst. Jacob kwam 
uit Vlaanderen en kon heel mooi 
schrijven. Hij schreef prachtige 
gedichten en boeken. Zijn werk 
was erg populair bij de edelen. 
Tijdens feestmalen werden zijn 
gedichten voorgelezen. 
Één boek, ‘Historie van den 
Grale’, over koning Arthur en
de graal, schreef Jacob speciaal 
voor de Heer van Voorne.

Haringvliet
Het Haringvliet bestond in de Middeleeuwen nog niet. Voorne-Putten 
en Goeree-Overflakkee waren toen nog één groot moeras. Een hoge 
duinenrij beschermde het land tegen overstromingen. Een storm 
in 1214 veroorzaakte een groot gat in de duinenrij, waardoor het 
zeewater naar binnen stroomde. Een groot gebied kwam toen onder 
water te staan. Door het ontstaan van het Haringvliet was Voorne een 
eiland geworden.

Bedijken
De Heer van Voorne riep de 
hulp in van Vlaamse monniken. 
Zij hielpen hem bij het opwerpen 
van dijken, zodat zijn land niet 
verloren zou gaan. 
Een paar jaar geleden is het 
dorpje waar de monniken 
woonden teruggevonden. 
Archeologen vonden de resten 
van een toren, een paar huisjes 
en een begraafplaats met meer 
dan 140 skeletten!

03
Haringvliet

03
Haringvliet
Het Haringvliet bestond in de Middeleeuwen nog niet. Voorne-Putten 
en Goeree-Overflakkee waren toen nog één groot moeras. Een hoge 
duinenrij beschermde het land tegen overstromingen. Een storm 
in 1214 veroorzaakte een groot gat in de duinenrij, waardoor het 
zeewater naar binnen stroomde. Een groot gebied kwam toen onder 
water te staan. Door het ontstaan van het Haringvliet was Voorne een water te staan. Door het ontstaan van het Haringvliet was Voorne een 
eiland geworden.

,,Als mijn valk tijdens 
de jacht een konijn vangt, 

heb ik vanavond
een lekker hapje.’’
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Steden en Staten
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In de Middeleeuwen werden steeds meer gebieden 
bedijkt om de akkers en huizen te beschermen 
tegen het water. Het land was vruchtbaar en er 
ontstonden dorpjes waar boeren en ambachts- 
lieden gingen wonen. Vaak bouwden ze een kerk, 
er was een plein en natuurlijk huizen. Sommige 
dorpen groeiden uit tot steden, zoals Geervliet en 
Brielle. Daar werd veel geld verdiend met de 
handel.

Junior Canon van Voorne-Putten en Rozenburg1300-1500
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Junior Canon van Voorne-Putten en Rozenburg1300 1500

Kerken
Hoe rijker een dorp of stad was, des te groter en mooier de kerk. 
Rond 1100 werden op Voorne de eerste kerken gebouwd. Dat waren 
toen nog kleine kapellen, die vaak van hout waren gemaakt. In de loop 
der tijd werden de kerken van steen gemaakt en ook van binnen mooi 
versierd met beelden en schilderingen. Later werden ze verbouwd 
en uitgebreid. Er werd een toren gemetseld waarin de kerkklok werd 
gehangen. De oudste kerk is die van Abbenbroek, de grootste kerk is 
de St. Catharijnekerk in Brielle.

Relikwie
In alle kerken waren beelden en schilderijen van heiligen 
te vinden. Heiligen werden gezien als beschermer van 
een bepaalde stad of van een bepaald beroep. 
De mensen vroegen de heiligen om hulp of raad bij 
ziekte of rampen. Sommige kerken hadden ook een 
relikwie: een heilig voorwerp. De Catharijnekerk had een 
heel bijzonder relikwie: een splinter van het kruis waar 
Jezus aan gestorven was. Er was een kostbaar gouden 
kruis gemaakt waar die splinter in werd bewaard. 

Een keer per jaar werd het kruis door de stad gedragen. 
Alle priesters en monniken liepen er dan in een stoet 
achteraan en de hele stad kwam kijken.

Stadsrecht
De Heer van Voorne was 
de enige die misdadigers 
mocht straffen. Dat was voor het 
handelsstadje Brielle niet zo 
handig. 
Er werd veel handel gedreven, 
dus er werd ook weleens wat 
gestolen of afspraken werden niet 
nagekomen. De Heer kwam niet 
elke dag in Brielle, dus was het 
beter als de mensen in de stad 
zelf meteen konden ingrijpen. In 
1330 kreeg Brielle van de Heer 
van Voorne stadsrechten. Vanaf 
dat moment mocht de stad zelf 
wetten maken en straffen 
uitdelen. 

Met het stadsrecht kreeg Brielle 
bovendien toestemming om een 
stadsmuur en verdedigings-
werken aan te leggen. Geervliet 
kreeg in 1381 stadsrechten van 
de Heer van Putten.

gestolen of afspraken werden niet 
nagekomen. De Heer kwam niet 

zelf meteen konden ingrijpen. In 

van Voorne stadsrechten. Vanaf 
dat moment mocht de stad zelf 

Met het stadsrecht kreeg Brielle 
bovendien toestemming om een 

werken aan te leggen. Geervliet 
kreeg in 1381 stadsrechten van 

mocht straffen. Dat was voor het 

,,Burgers, boeren
  en buitenlui! ….’’
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Ontdekkers en
hervormers

05

Angelus Merula was pastoor in de kerk van 
Heenvliet. Hij was een hervormer, want hij was 
tegen heiligenverering, aflaten en bedevaarten. 
Steeds meer kerkgangers vonden dat hij gelijk had 
en verruilden het katholieke geloof voor het 
protestantse geloof. Filips II, die koning van Spanje 
èn de baas over de Lage Landen was, vond dat 
een slecht idee. Hij noemde de protestanten 
‘ketters’ en wilde hen straffen. Daarom stuurde hij 
soldaten. Er volgde een Opstand, waar de 
Watergeuzen een belangrijke rol in speelden.

Junior Canon van Voorne-Putten en Rozenburg1500-1600
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Junior Canon van Voorne-Putten en Rozenburg1500 1600

Protestantse ketters
Steeds meer Hollanders steunden de hervorming van de katholieke 
kerk. Ze vonden dat iedereen zelf mocht beslissen welk geloof je wilde 
aanhangen. Dat was een doorn in het oog van de streng-katholieke 
Filips. Hij stuurde de hertog van Alva, die met een speciale rechtbank 
bepaalde of iemand ketter was. Als je geen goede katholiek was, 
werd je ter dood veroordeeld. Zo zijn er ruim duizend mensen op de 
brandstapel beland.

Beeldenstorm
Er kwamen steeds meer 
protestanten. Zij wilden ook 
gebruik maken van de kerken, 
maar dan moesten wel eerst alle 
heiligenbeelden eruit. In 1566 
brak de Beeldenstorm los: in 
veel kerken werden alle beelden 
en schilderijen kapot gemaakt. 
Het kostbare, gouden kruis 
met het relikwie verdween uit 
de Catharijnekerk: dat is door 
iemand gestolen. Filips was 
woedend toen hij hoorde over 
de vernielingen en stuurde een 
leger. Veel protestanten vluchtten 
het land uit: naar Frankrijk of per 
schip naar Engeland.

Watergeuzen
Stadhouder Willem van Oranje 
was ook gevlucht, maar hij wilde 
vechten om zijn bezittingen weer 
terug te krijgen. Met de hulp van 
andere edelen trok hij ten strijde, 
maar zijn leger was te klein en 
hij verloor enkele veldslagen. De 
watergeuzen waren edelen die 
op zee de Spaanse schepen 
aanvielen. Zij zorgden voor een 
doorbraak: zij namen op 1 april 
1572  ‘in Naam van Oranje’ het 
stadje Brielle in. Iedereen besefte 
dat de Spanjaarden waren te 
verslaan, dus steunden steeds 
meer Nederlanders de strijd van 
Willem.

Beeldenstorm

maar zijn leger was te klein en 
hij verloor enkele veldslagen. De 
watergeuzen waren edelen die 
op zee de Spaanse schepen 
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doorbraak: zij namen op 1 april 
1572  ‘in Naam van Oranje’ het 
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de vernielingen en stuurde een 
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het land uit: naar Frankrijk of per het land uit: naar Frankrijk of per 

,,Wie ruimt al
 die scherven op?.’’

Juniorcanon.indd   12 03-12-10   15:02



>

Regenten en
vorsten

06

Op 28 maart 1666 stapte Michiel de Ruyter in 
Hellevoetsluis aan boord van zijn nieuwe schip 
‘De Zeven Provinciën’. Hellevoetsluis was in
de 17e eeuw de belangrijkste marinehaven van 
de Republiek. De oorlogsschepen werden hier 
na de zeeslagen gerepareerd en bevoorraad. 
Er was op de Zeven Provinciën plek voor 400 
matrozen. De vrouw van Michiel de Ruyter deed 
de boodschappen voor de eerste reis: 4000 kilo 
beschuit, 5000 broden, 800 Edammer kazen en 
100 tonnen bier.

Junior Canon van Voorne-Putten en Rozenburg1600-1700
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Junior Canon van Voorne-Putten en Rozenburg1600 1700

Zeehelden
Omdat Hellevoetsluis een 
belangrijke marinehaven was, 
kwamen de zeehelden hier 
vaak op bezoek. Michiel de 
Ruyter, Maarten Tromp en Piet 
Hein waren heel erg beroemd. 
Er werden posters en boeken 
over hen gedrukt, die iedereen 
wilde hebben. En als er een 
zeeslag dicht bij de kust werd 
uitgevochten, stonden de 
stranden vol met toeschouwers.

Royal Charles
In 1667 zeilde Michiel de Ruyter met de vloot naar Engeland om 
de Engelse oorlogsschepen aan te vallen. Die lagen in de haven 
om te worden opgeknapt en van nieuwe voorraden te worden 
voorzien. Er waren bijna geen Engelsen, zodat De Ruyter 
makkelijk veel schepen in brand kon steken of laten zinken. 
Dat bewijst dat je een haven goed moet beschermen. Als trofee 
nam De Ruyter het mooiste schip van de Engelsen mee naar 
Hellevoetsluis. Dat schip heette de Royal Charles.

Handel
Natuurlijk werden niet alle havens 
op Voorne-Putten gebruikt voor 
oorlogsschepen. Zo lagen in de 
haven van Zwartewaal vooral 
vissersschepen. En in de haven 
van Spijkenisse meerden de 
schepen van handelaren aan, die 
het graan van boeren kochten 
om het in Rotterdam weer te 
verkopen. In de haven van Brielle 
kwamen echter de meeste 
vissers- en handelsschepen 
langs. En vanuit Hellevoetsluis 
vertrokken ook de grote VOC-
schepen om handel te drijven in 
Oost-Indië.

schepen van handelaren aan, die 
het graan van boeren kochten 
om het in Rotterdam weer te 
verkopen. In de haven van Brielle 
kwamen echter de meeste 
vissers- en handelsschepen 
langs. En vanuit Hellevoetsluis 
vertrokken ook de grote VOC-
schepen om handel te drijven in schepen om handel te drijven in 
Oost-Indië.

In 1667 zeilde Michiel de Ruyter met de vloot naar Engeland om 

,,Op naar volle zee!
Vechten tegen piraten

en nieuwe werelden
ontdekken!’’
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Pruiken en
Revoluties
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De adel was eeuwenlang aan de macht geweest. 
De edelen waren rijk en woonden in grote paleizen 
met mooie tuinen. Er waren ook gewone mensen, 
burgers, die door de handel veel geld hadden 
verdiend. Zij betaalden veel belasting en wilden 
meebeslissen waar dat geld aan besteed werd. 
De adel wilde niet dat de burgers macht zouden 
krijgen en er ontstond een strijd. De burgers 
kwamen in 1785 aan de macht, maar de edelen 
verjoegen hen in 1787 weer.

Junior Canon van Voorne-Putten en Rozenburg1700-1800
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Junior Canon van Voorne-Putten en Rozenburg1700 1800

Buitenhuizen
In de duinen van Voorne was 
het mooi. Het was er veel rustiger 
dan in de steden en je kon er 
jagen op konijnen en herten. 
De rijke burgers lieten daarom 
hier prachtige huizen bouwen 
waar ze in de zomer woonden. 
Het waren eigenlijk een soort 
vakantiehuizen, met dure 
meubels en een grote tuin.

Prinsgezinden 
en Patriotten
De Prinsgezinden waren de 
mensen die stadhouder Willem V 
steunden. Het waren de mensen 
van adel, die van de stadhouder 
goedbetaalde baantjes kregen. 
De rijke burgers vonden juist dat 
de stadhouder het land slecht 
regeerde. Hij had een oorlog 
tegen Engeland verloren. En hij 
betaalde de edelen veel geld 
voor baantjes waar ze niets voor 
hoefden te doen! De mensen die 
de stadhouder wilden afzetten 
werden Patriotten genoemd.

Vrijkorpsen
De Patriotten richtten 
schietverenigingen op, die ze 
vrijkorpsen noemden. Zulke 
clubjes waren er ook in Brielle en 
Hellevoetsluis. De burgers leerden 
met wapens omgaan, zodat ze 
een revolutie konden beginnen.

Patriotten 
aan de macht
In 1785 wisten de Patriotten de 
koning te verjagen. Ze waren 
opeens de baas en konden het 
land regeren zoals ze zelf wilden. 
Na twee jaar kwam de koning 
echter terug met een leger van 
25.000 soldaten. De Patriotten 
sloegen massaal op de vlucht 
naar Frankrijk. In 1795 kwamen 
ze terug met een groot Frans 
leger. Vanaf dat moment was 
Nederland een deel van het 
Franse rijk. De koning vluchtte 
naar Engeland.

25.000 soldaten. De Patriotten 
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naar Frankrijk. In 1795 kwamen 
ze terug met een groot Frans ze terug met een groot Frans 
leger. Vanaf dat moment was 
Nederland een deel van het 
Franse rijk. De koning vluchtte 
naar Engeland.

Patriotten 
aan de macht
In 1785 wisten de Patriotten de 
koning te verjagen. Ze waren 
opeens de baas en konden het 
land regeren zoals ze zelf wilden. 
Na twee jaar kwam de koning 
echter terug met een leger van 
25.000 soldaten. De Patriotten 

land regeren zoals ze zelf wilden. 
Na twee jaar kwam de koning 
echter terug met een leger van 
25.000 soldaten. De Patriotten 

,,Oh lala,
mijn pruik valt bijna

in het toilet’’
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Burgers en
Stoommachines
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In 1795 werd Nederland bezet door de Fransen.
De adel had de ruzie met de rijke burgers verloren 
en had geen macht meer. 
De Fransen veranderden Nederland in een modern 
land. Voor alle mensen golden dezelfde rechten en 
plichten. De rechtspraak, belasting en dienstplicht 
waren voor iedereen gelijk. En er waren nog meer 
veranderingen: iedereen kreeg een achternaam, 
oude maten en gewichten maakten plaats voor de 
kilo en de meter.

Junior Canon van Voorne-Putten en Rozenburg1800-1900
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Junior Canon van Voorne-Putten en Rozenburg1800 1900

Oude maten 
en gewichten

Tot de Fransen kwamen, 
hanteerde men in elke streek 
andere lengtematen en 
gewichten. Zo was er: 
de Voornse roede (3,89 meter), 
de Brielse pond (469 gram), 
de Putse voet (34 cm) en 
de Geervlietse duim (2,61 cm). 
Dat was natuurlijk heel lastig en 
verwarrend. Napoleon bepaalde 
dat alle oude maten werden 
vervangen door de meter. 
Een meter was het tienmiljoenste 
deel van de afstand van de 
Noordpool tot de Evenaar. 
De oude gewichten maakten 
plaats voor de kilo; dat is precies 
het gewicht van een liter water. 
Napoleon wilde ook nog één 
munt introduceren, maar dat is 
niet gelukt.

Droogdok
Jan Blanken was blij met de komst van de Fransen. Hij had al sinds 
1775 de taak om te zorgen dat alle verdedigingswerken op Voorne 
in goede staat bleven. In 1787 had hij een plan bedacht om een 
Droogdok te bouwen. Daarin konden snel schepen worden gebouwd 
of gerepareerd. Er was echter geen geld om het Droogdok aan te 
leggen. Toen de Fransen het voor het zeggen hadden, zagen ze wel 
wat in de plannen van Jan Blanken. Hij kon toen alsnog zijn plannen 
uitvoeren.

Bezoek
Op 4 oktober 1811 bracht 
Napoleon een bezoek aan 
Hellevoetsluis. Hij maakte een 
wandeling door de vesting en 
bekeek het Droogdok. Bij zijn 
vertrek riepen alle inwoners: 
“leve de keizer, leve
de grootste held der wereld’’.

Een meter was het tienmiljoenste Een meter was het tienmiljoenste 

hanteerde men in elke streek 

de Voornse roede (3,89 meter), 
de Brielse pond (469 gram), 

,,Ik vond rekenen met
ellen, duimen en voeten 

maar ingewikkeld. Nu tellen
we in meters!’’
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Wereldoorlogen
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Nederland deed niet mee aan de Eerste Wereld- 
oorlog. Toch hadden de inwoners van Voorne- 
Putten erg veel last van de oorlog. 
Er was namelijk steeds minder voedsel en 
brandstof. In 1940 raakte Nederland wel betrokken 
bij de Tweede Wereldoorlog. 
De Duitsers bezetten het land en kwamen ook naar 
Voorne-Putten. Ze bouwden bunkers in de duinen 
en ze braken huizen af in de vesting van 
Hellevoetsluis. In 1943 zetten ze een groot deel van 
het eiland onder water, zodat veel mensen ergens 
anders moesten gaan wonen.

Junior Canon van Voorne-Putten en Rozenburg1900-1950
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Junior Canon van Voorne-Putten en Rozenburg1900 1950

Bunkers
In de duinen bij Oostvoorne en 
Rockanje werden honderden 
bunkers gebouwd. Er werden 
kanonnen neergezet, of 
zoeklichten. Ook werd er een 
hele grote radar geplaatst. 
Daarmee hielden de Duitsers 
de bommenwerpers van het 
geallieerde leger in de gaten, die 
vanuit Engeland aanvallen deden 
op het Duitse leger.

Inundatie
De Duitse bezetters waren bang 
dat een leger op de stranden 
bij Rockanje zou landen, en van 
daaruit Nederland zou bevrijden. 
Om dat te voorkomen, zetten ze 
de polders rond Nieuwenhoorn, 
Nieuw-Helvoet en Oudenhoorn 
onder water. De bewoners van 
de dorpen moesten hun huizen 
verlaten en bij familie of vrienden 
gaan wonen. Toen het in 1945 
vrede werd, moest eerst het 
water worden weggepompt en 
de huizen schoongemaakt. Pas 
daarna ging men de bevrijding 
vieren met een groot feest.

Voedselbonnen
Zowel in de Eerste als in de Tweede Wereldoorlog was er een
tekort aan eten. Veel boeren moesten namelijk ook in het leger. 
Daardoor werden er veel minder aardappels en granen verbouwd. 
Om het kleine beetje eten eerlijk te verdelen, kreeg iedereen bonnen. 
Daarmee kon je brood, melk of schoenen kopen.

Jodenvervolging
Hitler wilde alle Joden uit de weg ruimen. 
Ze moesten een gele ster op hun kleding 
dragen, zodat de Duitsers ze konden 
herkennen. In Brielle werden tijdens de oorlog 
23 joden opgepakt en naar concentratiekampen 
vervoerd. In Spijkenisse werden de 15-jarige 
Charles Levie en zijn 10-jarige zusje Elly met hun 
ouders afgevoerd. Ze overleefden de oorlog niet.

BunkersBunkers
In de duinen bij Oostvoorne en 
Rockanje werden honderden Rockanje werden honderden 
bunkers gebouwd. Er werden 
kanonnen neergezet, of 
zoeklichten. Ook werd er een zoeklichten. Ook werd er een 
hele grote radar geplaatst. 
Daarmee hielden de Duitsers 
de bommenwerpers van het de bommenwerpers van het 
geallieerde leger in de gaten, die 
vanuit Engeland aanvallen deden 
op het Duitse leger.op het Duitse leger.

,,Oorlog
is alleen maar leuk
als het vrede is’’
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Televisie en
Computers
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De haven van Rotterdam was tijdens de Tweede 
Wereldoorlog zwaar beschadigd door 
bombardementen. Na de oorlog werd de haven 
hersteld en uitgebreid. Het boerenland werd met 
enorme graafmachines veranderd in havens en 
industrieterreinen. Grote schepen kwamen met 
ladingen uit de hele wereld naar Rotterdam. 
Bedrijven bouwden fabrieken met hoge 
schoorstenen om bijvoorbeeld benzine van olie 
te maken. Er waren veel mensen nodig om in die 
fabrieken te werken. Zij kwamen op Voorne-Putten 
wonen, dus er moesten huizen, scholen en winkels 
worden gebouwd.

Junior Canon van Voorne-Putten en Rozenburg1950-2000
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Junior Canon van Voorne-Putten en Rozenburg1950 2000

Botlek, Europoort en Maasvlakte
De Rotterdamse haven was heel populair bij bedrijven. Ze wilden er 
allemaal een fabriek bouwen. De haven groeide: Eerst werd in de jaren 
’50 De Botlek aangelegd. Dat stuk van de haven was binnen een paar 
jaar volgebouwd. Dus werden er in de jaren ’60 op een groot stuk van 
het eiland Rozenburg havens en bedrijfsterrein gemaakt. Dit deel van 
de haven heet De Europoort. Ook daar was al  snel geen leeg plekje 
meer te vinden. In de jaren ’70 werd een groot eiland voor de kust 
gemaakt: de Maasvlakte. Ook dat stuk haven is te klein geworden en 
nu wordt er gewerkt aan De Maasvlakte 2.

Woonwijken
Voor alle families die op Voorne-
Putten wilden wonen waren heel 
veel huizen nodig. Deze huizen 
werden gebouwd in Spijkenisse 
en Hellevoetsluis. In Hellevoetsluis 
verrezen tussen 1977 en 1984 
6000 huizen. In Spijkenisse 
kwamen zelfs 14.300 nieuwe 
woningen. Er kwamen ook 
winkels, sportvelden, een 
bioscoop, een theater, een 
bibliotheek en een ziekenhuis. 

Metro
Om makkelijk naar Rotterdam te 
reizen werd in Spijkenisse een 
metrolijn aangelegd. Er werden 
drie metrostations gebouwd en in 
1985 reed de eerste metro 
tussen Spijkenisse en Rotterdam. 
Vanuit elk dorp op Voorne-Putten 
rijden bussen die je bij het 
metrostation brengen.

Om makkelijk naar Rotterdam te 
reizen werd in Spijkenisse een 
metrolijn aangelegd. Er werden 
drie metrostations gebouwd en in 
1985 reed de eerste metro 
tussen Spijkenisse en Rotterdam. 
Vanuit elk dorp op Voorne-Putten 
rijden bussen die je bij het rijden bussen die je bij het 

>>

Om makkelijk naar Rotterdam te Om makkelijk naar Rotterdam te 

drie metrostations gebouwd en in 

tussen Spijkenisse en Rotterdam. 
Vanuit elk dorp op Voorne-Putten 

,,Geschiedenis
wordt steeds leuker! 
Wordt nr. 11 de tijd 
van Ruimtereizen en

Robots?’’
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