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De aanhef van de oorkonde die Dirk van
Voorne op 29 juni 1220 liet opstellen is veel-
zeggend: ‘Er is een oud spreekwoord dat
men in de nood zijn vrienden leert kennen.
Vandaar dat ik, Theodorik Heer van Voorne,
door de nood gedwongen, toen mijn hele
domein door de zee overstroomd was en
gevaar liep voor altijd bedorven te worden
en ik op geen enkele leek hoop mocht
vestigen om het terug te winnen, mijn
toevlucht heb genomen tot de Abt en de
monniken van Thosa.’
Deze monniken van Ter Doest hielpen
met het beschermen van Voorne tegen het
water dat steeds grotere gebieden verzwolg.
In ruil voor deze hulp ontving Ter Doest het
Middellant, wat in de oorkonde werd vast-
gelegd.

MIDDELEEUWS VOORNE
De toenmalige hoge heerlijkheid Voorne zag
er destijds totaal anders uit, maar op basis

van oude akten valt het gebied in grote lijnen
te reconstrueren. Het Flakkee of Haringvliet
bestond omstreeks 1100 nog niet; dat zal
destijds hooguit een brede kreek zijn
geweest. Voorne zelf bestond uit een
aantal gebieden die werden aangeduid
als Somerland, Middellant en Oosthoek.
Het Somerland strekte zich uit langs het
westelijk deel, achter de kustlijn, en omvatte
ook een dekenaat waarvan de kerk zich
nabij het huidige Ouddorp bevond. In 1105
werd de eerste pastoor van Fornhe vermeld,
Everwocrus, die zetelde in een tufstenen
kerkje, gewijd aan Sint-Maarten.
De Oosthoek was de streek waar later de
polders Oudenhoorn en Nieuwenhoorn
zouden worden bedijkt en lijkt ook deels
het Hellevoeterland te overlappen. Het
Middellant is lastiger te situeren, maar lag
tussen beide andere gebieden ingeklemd
en omvatte ruwweg Rockanje e n een deel-
van het huidige Haringvliet.
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De bewoning en ontginning van Voorne
verliepen sinds de tiende en elfde eeuw in
een gestaag tempo. Naarmate het gebied met
flinke investeringen verder werd ontgonnen,
begonnen de bewoners zich te beschermen
tegen de overstromingen die zich in de
loop van de twaalfde eeuw steeds vaker
voordeden.
De zee en de Maas konden zich via de
verschillende kreken verder landinwaarts
laten gelden, met schade aan de landerijen
en boerderijen als gevolg. Diverse kreken
als Strype, Goote, Kwak en Goereese Gat
stroomden dwars door het gebied. Ze waren
soms wel honderd meter breed en zorgden
voor de afwatering van overtollig regen-
en kwelwater. Tijdens stormen en vloeden
werd water echter via het grillig lopende
krekenstelsel van de Strype en de Suthmare
het gebied van het latere Rockanje en
Nieuwenhoorn ingestuwd.

Wellicht zorgden de stormen gedurende
de winter van 1163-64 ervoor dat de water-
huishouding in het krekengebied drastisch
werd aangetast. Overstromingen verlegden
de loop van kreken en zorgden voor nieuwe
doorbraken in de beschermende duinenrij.

OVERSTROMINGEN
De aanhoudende stormvloeden veroor-
zaakten omstreeks 1214 het ontstaan van het
Haringvliet. In toenemende mate verzwolg
het Flakkee vanuit het Goereese Gat steeds
grotere delen van het veenmoeras.
De schurende werking van de getijde-
stromingen en stormen vraten zich in
zorgwekkend tempo een weg door het land
van Voorne. De polder Middellant verdween
onder water, waarna het ook het grondgebied
van Rockanje en de Oosthoek bedreigde.
Het aaneengesloten gebied viel uiteen tot
een eilandenrijk.

De heer van Voorne schakelde de hulp in van
de Vlaamse abdijen Ten Duinen (bij Koksijde,
gesticht in 1128) en Ter Doest (bij Lissewege,
gesticht in 1175). Deze abdijen hadden veel
ervaring met bedijkings- en ontginnings-
werkzaamheden. Ook in Zeeland werden
de monniken voor dit werk ingeschakeld,
die daar de aan hun klooster verbonden
lekenbroeders voor inzetten. Vaak ontvingen
de kloosters in ruil voor hun hulp een deel
van het veiliggestelde land. Dergelijke
wildernissen vormden voor de cisterciënzers
het paradijs op aarde. Ze streefden een leven
na waarin ze in afzondering en in harmonie
met de natuur konden leven, volgens het
strikte armoede-ideaal zoals Benedictus dat
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voorstond, en door het verrichten van
lichamelijke arbeid Gods schepping te ont-
ginnen en tot bloei te brengen. Door woeste
gronden in ontwikkeling te brengen,
creëerden ze kapitaal dat ze in staat stelde
om nieuwe gebieden te verwerven.

Omstreeks 1160 schonk Floris van Voorne
het gebied Bommenee (op Schouwen) aan
Ter Duinen, wat in 1165 werd bevestigd door
paus Alexander III. Ter Duinen stichtte er
een uithof en deed het geheel over aan haar
dochterabdij Ter Doest, die in de daarop-
volgende decennia meer goederen in Zeeland
en op Voorne verwierf. Omstreeks 1200
kregen de monniken bezittingen in de
Oosthoek. Ook daar ontstond een uithof
met diverse woningen en een kerk.
De begraafplaats daarvan is tijdens een uit-
gebreid archeologisch onderzoek in 1998 op-
gegraven op het terrein waar de nieuwbouw-
wijk Ravense Hoek in Hellevoetsluis was
geprojecteerd.
Zo waren er in de loop der tijd al contacten
ontstaan tussen de heren van Voorne en
de Vlaamse abdijen, die op hun beurt ook
getroffen werden door de schade die het
water aan hun bezittingen toebracht.

ROCKANJE GENOEMD
In de akte komen diverse lokale aandui-
dingen van gebieden voor die hierboven al
zijn toegelicht. De herkomst van namen uit
de middeleeuwen zijn vaak niet eenvoudig
te duiden, maar nieuw ontgonnen land werd
meer dan eens vernoemd naar verre streken,
namen uit ridderromans of lokale eigenaren.
Rockanje’s historicus H. van de Graaf
opperde ooit de theorie dat er wellicht een
verband was met Reckange in het groot-

hertogdom Luxemburg. In 13e en 14e-eeuwse
bronnen werd dit immers ook als Rokinga,
Rockenges en Rockingen geschreven, terwijl
hier omstreeks 1230 bovendien de Cister-
ciënser Abdij van Differdange werd gesticht.
Met een beetje fantasie zou Alardus de
Rockainge de naam na een verblijf in
Luxemburg hebben meegenomen naar
Voorne. Bezwaren van toponymische aard
zouden deze theorie verwerpen en de
herkomst eerder zoeken in een verbastering
van Orcanië, een koninkrijk dat aan Babylonië
grensde. Het blijft evenwel gissen naar de
betekenis. De bezegeling vond plaats in
Cothsou. Het is onbekend welke plaats
hiermee wordt bedoeld en het is de enige
keer dat deze in de oude bronnen voorkomt.
Er wordt aangenomen dat het betrekking
heeft op de Goudhoek.

VERVOLG
Voor 200 mark Hollands kocht Ter Doest in
1229 de resterende bezittingen in Oosthoek
van de heer van Voorne. Het klooster ver-
wierf hierbij ook een bepaalde mate van
rechtsmacht over het gebied, wat hen in
staat stelde om zonder verdere toestemming
bedijkingen uit te voeren. De abdij had vooral
voordeel van de zoutwinning, wat een winst-
gevende handel opleverde.
Veel plezier had de Abdij er uiteindelijk niet
van: in 1231 blijkt het Middellant te zijn
verdronken, en ook Oosthoek en Bommenee
werden ernstig bedreigd door het water.
Ter Doest vraagt aan haar moederabdij Ter
Duinen om alles te mogen verkopen om de
opbrengst te investeren in een gebied bij
Kloosterzande. Er volgt toestemming, maar
pas in 1314 ging Ter Doest over tot verkoop
van het gebied aan Gerard van Voorne.

01 De oorspronkelijke tekst is opgesteld in het latijn en van de twee zegels die er ooit
hingen, is alleen die van Theoderik (Dirk) van Voorne (1170-1228) bewaard gebleven.
Die van de Hollandse graaf Willem I (1167-1222) is in de loop der eeuwen verdwenen.
De tekst bevat een toelichting waarom het klooster het Middellant ten geschenke kreeg
en benadrukt herhaaldelijk dat de monniken er soeverein waren: ze mochten met het land
doen wat hen goed dunkte. Zo was het toegestaan dat ze er zout wonnen en ze mochten
het land op den duur verkopen, schenken of ruilen. De akte garandeerde dat niemand
anders er aanspraak opmagmaken.

02 Omstreeks 1150 bestond Voorne uit één aaneengesloten gebied, veilig gelegen
achter een duinenrij en begrensd en doorsneden door talloze kreken en rivieren.

03 Nabij Brugge valt de abdijschuur van het Klooster Ter Doest nog te bezichtigen.
Deze stamt uit het jaar 1230.

04 Omstreeks 1220 was er een aanzienlijk deel van het Middelland verzwolgen door de
zee: het Haringvliet ontstond. Inspanningen om het gebied te redden bleken vruchteloos.

05 In Oostvoorne herinnert de Burcht aan de tijd dat de Heren van Voorne over het
gebied regeerden. Als met ‘Cothsou’ de polder Goudhoek of een gebouw rond de
burcht wordt bedoeld, heeft Dirk van Voorne op 29 juni 1220 hier de akte bezegeld.
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