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Openingstijden en prijzen museum

1 t/m31 oktober Dinsdag t/m vrijdag 10 - 17 uur

Zaterdag 10 - 16 uur

Zondag 12 - 16 uur

(Maandag gesloten)

Prijzen: Kinderen tot 4 jaar gratis

Kinderen 4 t/m 12 jaar f.   2.-

Iedereen ouder dan 12 jaar f  . 4.-

Geuzenkaart f. 10.-

(gezin met kinderen t/m 12 jaar)

Leden vriendenvereniging, MJK,

Ver. Rembrandt en CJP gratis

Adres Museum: Markt 1, tel. 475475; fax: 475476

3231 AH Brielle

(Advertentie v. Dijk)



Van de redactie

Het veertigjarig  jubileum van de vereniging is achter de rug en we
gaan weer over tot de orde van de dag! En waar kun je beter mee
beginnen dan met een extra dik nummer van de Brielse Mare. De
lezingen van mevrouw Van Oers en van mevrouw Meilink zullen u
wellicht nog vers in het geheugen liggen. Dan zult u ook wel geïnte-
resseerd zijn in de artikelen die zij schreven over de restauratie van
de toren van de St.Catharijnekerk en over de luidklok in die toren.
Maar we zoeken het niet alleen in hogere sferen, we gaan ook de
grond in. De heer Guiran had de leiding bij de opgraving van de
stadsmuur en doet verslag van zijn bevindingen. Tenslotte is Brielle
te klein voor ons en gaan we naar Afrika, waar we de Briellenaar
Roelof Ulsen volgen.
Maar we beginnen als gewoonlijk met het nieuws van ons museum;
de tentoonstelling Goudwater trekt inmiddels al volop publiek. Maar
er zijn meer bewegingen ‘aan het front’, zoals u ook in het archief-
nieuws kunt lezen.
Naar onze mening een Mare met ‘voor elk wat wils’; de redactie
wenst u veel leesplezier

Aart van der Houwen
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Door onbekende oorzaak zijn de twee hier volgende  afbeeldingen in
het vorige nummer  niet of niet goed afgedrukt. 
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Een (bijna) onbekende vereniging: 
Het reglement van de ‘Brielsche Voetbal
Club; wie weet er meer van?

Dit is het plaatje dat in Mare jaargang 8, nummer 2 op blz. 24 had moeten staan



Jaarverslag 1998

Op 22 oktober 1998 bestond de vereniging veertig jaar. Als jubi-
leumproject werden door het werven van sponsoren de financiële
middelen bijeengebracht om de publicatie van het boek ‘Matsewa’,
mogelijk te maken. Het boek beschrijft de joodse begraafplaatsen op
Voorne - Putten en is het resultaat van vijftien jaar speurwerk door
mevrouw Riet de Leeuw van Wenen - van der Hoek. Op 4 juni 1998
werden de eerste exemplaren op een goed bezochte bijeenkomst in
het Waterschapshuis uitgereikt aan  de voorzitter van het streekar-
chief, burgemeester mevrouw B.F.A. van der Kluit - de Groot, de
conservator van het Historisch Museum Den Briel de heer M. van
Hattem en aan de heer J. Gans, begraafplaatsenconsulent N.I.K.
Eveneens in het kader van de lustrumviering werd in de ‘Mare’ een
artikel over de geboorte van de vereniging gepubliceerd. Auteur was
mevrouw GA. Klok - van den Blink die als echtgenote van de vroe-
gere archivaris - conservator nauw betrokken is geweest bij de
geschiedenis van het museum.
Op 27 maart werd er met de gemeente, vertegenwoordigd door wet-
houder W. Zeeman een nieuwe bruikleenovereenkomst ondertekend.
In 1998 vonden er  vijf ledenbijeenkomsten plaats. Op 27 januari
werd er een vergadering belegd die nodig was in verband met de
goedkeuring van de nieuwe statuten. Daarbij werd door mevrouw
Ria Bonten een lezing verzorgd over het conserveren van tekeningen
en boeken. Tijdens de voorjaars-ledenvergadering verzorgde
mevrouw Laura Meilink een lezing over het Brielse carillon. Voor
deze lezing werden ook de leden van de stichting ‘Vrienden van het
Brielse carillon’ uitgenodigd. Aansluitend werd de deelnemers de
mogelijkheid geboden de toren van de Catharijnekerk te beklimmen
en naar een bespeling door mevrouw Meilink te luisteren. Op 4 juni
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was de bijeenkomst voor de  uitreiking van het boek ‘Matsewa’. Op
14 oktober hield de heer Jac. Klok voor een volle zaal in de Goote
een lezing over de brief die in 1922 door burgemeester Mr.  F.J.D.C.
Egter van Wissekerke werd geschreven en die niet voor 1 april 1997
geopend mocht worden. Tijdens de najaarsledenvergadering op 11
november hield mevrouw Angelique van Oers een boeiende lezing
over de restauratie van de Sint-Catharijnetoren die voor september
1999 gepland staat. Eveneens in de najaarsledenvergadering werd de
heer Jac. Klok bij de beëindiging van zijn bestuurslidmaatschap van
40 jaar tot erelid benoemd.
Behalve de heer Jac. Klok hebben gedurende het jaar 1998 ook de
heer A. v.d. Berg en mevrouw A. Buijtink hun bestuurslidmaatschap
beëindigd. Als opvolgers werden bereid gevonden in het bestuur zit-
ting te nemen de dames Trudy Schipper, Els Laroy (secretaris) en
Robert Vrij (penningmeester).  Het bestuur dankt alle afgetreden
bestuursleden voor hun inspanningen ten behoeve van de vereni-
ging.
Door BBB ontwikkeling BV Sliedrecht werd er een schenking van
f. 1500.-gedaan naar aanleiding van het project ‘Molenstraat’. Van
de Dennendaal groep ontving de vereniging een bedrag van f. 3000.-
in verband met het project ‘’t Geuzenveld’. De familie Fens in Zwar-
tewaal schenkt de vereniging gedurende vijf jaar elk jaar een bedrag
vanf. 1000.-; hulde!
De Mare verscheen zoals gebruikelijk twee keer. Ten behoeve van
‘heimwee’-Briellenaren verschijnt de Mare thans ook op Internet.
Tenslotte is het bestuur ook veel dank verschuldigd aan de vrijwilli-
gers die bij verschillende gelegenheden hand- en spandiensten op
alle mogelijke gebieden hebben verricht. 



Museumnieuws

Goudwater: Brielle aan Zee
In het kader van “Voorne-Putten Rozenburg Cultuurregio van de
Provincie Zuid-Holland 1999” organiseert het museum van 17 april
tot en met 25 juli 1999 een project met tentoonstellingen, een fiets-
route en verenigingsactiviteiten.

Tentoonstellingen
In het Historisch Museum Den Briel is een aantrekkelijke expositie
ingericht waarin een beeld wordt geschetst van de geschiedenis van
Brielle als zeehaven. Oude zeekaarten, zeemanswerktuigen, maar
ook kostbaarheden van handelaren en waterschapsbesturen getuigen
nog van de ‘gouden tijd’ van Brielle. Naast voorwerpen uit eigen
collectie zijn ook zeldzame bruiklenen te zien uit onder andere het
Rijksarchief, het Maritiem Museum Prins Hendrik en het Centraal
Museum Utrecht. Bovendien is ook in de vaste opstelling van het
museum veel aandacht ingeruimd voor de geschiedenis van de zee-
handel. In de oorspronkelijk ingerichte Waag is nog veel van de
vroegere bedrijvigheid terug te vinden 
In de Zeilmakerij in Zwartewaal is door de Historische Werkgroep
Zwartewaal een presentatie gemaakt over de (zalm)visserij. Ook het
dagelijks leven anno 1900 in dit vissersdorp komt uitgebreid aan
bod. De tentoonstelling onder de titel “Tussen de mazen door”, is in
ieder geval te zien tot 1 augustus. De Zeilmakerij is open iedere
zaterdag en elke eerste zondag van de maand tussen 14 en 17 uur. De
Zeilmakerij is gelegen aan de Bernissedijk in Zwartewaal.
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(Fiets)route
In de stad en het omringende landschap zijn zeven multi-media
informatiezuilen geplaatst, de zogenaamde ‘gaten in de tijd’. Ze lig-
gen op de route die de zeeschepen moesten volgen om de haven van
Brielle te bereiken en verder langs de rivier de Goote naar Vlaande-
ren te varen. Tegenwoordig is dat niet meer mogelijk; sommige
plekken liggen temidden van de huizen of de polders. De ‘gaten in
de tijd’ geven door beeld, geluid en tekst een kijkje in de geschiede-
nis van het landschap. Men ziet hoe het uitzicht was dat de zeelieden
en boeren daar enige honderden jaren geleden hebben genoten. Fiet-
send, lopend of met de auto kan een bezoek aan de zuilen aaneenge-
regen worden tot een route. 

Activiteiten
Door een flink aantal verenigingen zijn activiteiten op stapel gezet,
die de geschiedenis van de omgeving van Brielle onder de aandacht
brengen op een leuke, toegankelijke manier. Een greep uit het pro-
gramma: een heuse batterij kanonnen opgesteld in het bastion bij het
Stenen Baken (18 april), een veerdienst van Brielle naar Zwartewaal
met historische schepen (24 april, opgezet door de Vereniging Vrien-
den), rondleidingen vanaf het water (29 mei en 5 juni) en kamercon-
certen (3 juli). Een overzicht vindt u in de folder die verkrijgbaar is
in het museum (tel. 0181-475473).

Catalogus
Zoals in het vorige nummer is aangestipt, heeft het museum een
catalogus in voorbereiding. Na de voltooiing van het onderzoekspro-
ject kon het werk in alle ernst beginnen. Het ligt in de bedoeling, om
aan de hand van voorwerpen de geschiedenis van gedeelten van het
eiland Voorne en de stad Brielle te vertellen. Een goede index en een
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collectie-overzicht moeten ervoor zorgen dat het boek ook een goed
naslagwerk zal zijn. Met het oog op het vele werk dat het samenstel-
len van een catalogus met zich meebrengt, zal het nog een hele klus
zijn om deze in 1999 te laten verschijnen. We zullen er echter alles
aan doen om dit mogelijk te maken.

Collectieplan
De uitvoering van het collectieplan is achter de schermen in volle
gang. Zo is met het museum voor Volkenkunde in Rotterdam contact
gezocht voor het daar eventueel onderbrengen van een collectie
wapens uit Papoea Nieuw-Guinea. Deze wapens zijn voor het muse-
um in Brielle niet interessant, maar vertegenwoordigen voor een vol-
kenkundig museum wel degelijk waarde. Bovendien zal dit voorjaar
de eerste van een flink aantal grondige conserverings- en restauratie-
werkzaamheden starten. Om te beginnen is een aantal grote meubels
aan de beurt, zoals de oude kast van de vroegere (17e-eeuwse!)
secretarie.

Personeel
Helaas: Rinske Jurgens is slechts kort in het Historisch Museum Den
Briel werkzaam geweest. We hadden een te goede kracht aangeno-
men! Het PTT-museum in Den Haag heeft haar gestrikt voor een
goede baan met een volledige werkweek. De beslissing van haar om
voor het PTT-museum te kiezen respecteren wij. Inmiddels is een
nieuwe sollicitatieronde voor een medewerk(st)er educatie in volle
gang.
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Het laatste nieuws:

Net voor het ter perse gaan kon de redactie over de eerste ‘Cultuur-
regio’ - evenementenplaatjes beschikken:
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Op 18 april werd door de
Napoleontische Associatie
Nederland een authentieke
batterij bij het ‘Stenen Baken’
ingericht

Op 24 april werd door de ‘Vrienden van het Historisch Museum Den Briel’ in
samenwerking met de Historische Werkgroep Zwartewaal een veerdienst naar
Zwartewaal onderhouden, met bezoek aan de tentoonstelling over de Zalmvisserij
en met een dia-presentatie over de vroegere veerdienst Brielle - Maassluis.



Archiefnieuws

Het testament van Tromp is terug in Brielle!
Op 17 september 1631 liet Maarten Harpertsz. Tromp, kapitein ter
zee, door notaris Jan de Bruijne te Brielle zijn testament opmaken.
Hierin bepaalde hij onder meer dat zijn moeder een jaarlijkse uitke-
ring gedaan zou worden van ƒ.100,-. Op 27 januari 1634 liet hij door
dezelfde notaris opnieuw een testament opmaken. Hierin vermaakt
hij de gouden ketting, die hij van de Staten had ontvangen voor zijn
optreden toen admiraal Piet Hein was gesneuveld, aan  zijn oudste
zoon Harpert of bij diens vooroverlijden voor Cornelis .
Notariële archieven bergen een schat aan gegevens. Zo vinden we
daarin testamenten, huwelijkse voorwaarden, verkopingen, maar
ook verklaringen van getuigen. Bijvoorbeeld van schippers, die ver-
klaren dat hun vracht schade heeft ondervonden van het slechte weer
(en dus niet door slechte stuurmanskunsten). 
Deze archieven worden veelal in Rijksarchieven bewaard. Wilde
men onderzoek doen, dan moest men daarvoor naar Den Haag.
Joh.H. Been was zich als archivaris van de grote waarde van deze
archieven bewust en hij leende de stukken om er uittreksels van te
maken. Gedurende meer dan twintig jaren is hij bezig geweest met
het maken van uittreksels en een index op deze bron. De stukken zelf
moest hij na raadpleging weer terugsturen.
Eind 1998 echter zijn de notariële archieven overgebracht naar het
streekarchief in Brielle. Dat is een bijzondere verrijking van de
archiefdienst. In het verleden is er ook al sprake van geweest om de
archieven over te brengen naar ons eiland, maar de kluizen van
zowel het gemeentearchief als van het streekarchivariaat waren daar-
voor te klein of al vol waren. De ruim zestig meter dozen kon er een-
voudigweg niet meer bij. Gelukkig is daarin nu verandering gekomen.
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De Sint Catharijnetoren tijdens de restaruratie van 1901

De Sint Catharijnetoren tijdens
de restauratie 1955 - 1963



De Sint Catharijnetoren in de steigers

Mw. ir. J.J.M. van Oers

Ruim dertig jaar na de laatste grote restauratie verkeert de toren
van de St.-Catharijnekerk opnieuw in een slechte bouwkundige
staat. Een kostbare restauratie is nodig om de toren te behouden. In
september zal hiermee worden begonnen maar vanzelfsprekend is
men al enige jaren met de voorbereidingen bezig.

De oude kerk
Brielle is ontstaan als een dijkdorp langs de Goote. Uit geschriften
blijkt, dat er reeds in 1280 een kerk stond. Deze was, zoals bij veel
nederzettingen van dit type geschiedde, achter de dijk Nobelstraat-
Voorstraat-Dijkstraat in oostwestelijke richting geplaatst. Bij archeo-
logisch onderzoek in de jaren vijftig zijn de fundamenten van een
eenbeukig koor met rechte sluiting en de fundamenten van een trans-
ept aangetroffen. Uit het baksteenformaat en het gebruik van Door-
nikse steen valt af te leiden dat het de fundamenten van de in 1280
vermelde kerk betrof. Kerken met een rechte koorsluiting kwamen
in de 13e en 14e eeuw veelvuldig voor in Vlaanderen en West-
Nederland. Eind 14e eeuw is de kerk aan de noordzijde uitgebreid
met een transeptarm en een nevenkoor met driehoekige koorsluiting;
in het begin van de 15e eeuw is aan de zuidzijde een veel kortere
transeptarm gebouwd. De datering van het kapelachtige bouwwerk
aan het nevenkoor en van een uit de as geplaatst nevenvertrek, voor-
zien van schouw en trap -vermoedelijk de sacristie- is niet precies te
achterhalen. 

15



De St.-Catharijnekerk en haar toren
Pas in het begin van de 15e eeuw krijgt de kerk een toren. Blijkens
het opschrift boven de ingang van de toren werd in 1417 met de
bouw van een toren die een hoogte had van 300 treden begonnen.
Deze stortte in 1456 in. In 1462 werd met de wederopbouw begon-
nen. Omdat de huidige toren op de fundering van de eerste toren is
gebouwd was het mogelijk tijdens de funderingsverbetering in de
jaren vijftig de fundering van de ingestorte toren te onderzoeken. De
aanlegdiepte van de gevonden fundering lag op bijna negen meter
onder het huidige maaiveld en de vloer lag op 2.30 m. onder het peil
van de huidige vloer. Uit het rondlopen van het plintprofiel blijkt dat
de toren aan drie zijden vrij stond. De oorspronkelijke -veel bredere-
doorgang naar het schip is onder de huidige doorgang gevonden en
aan de zuidzijde is een muurtrap gevonden. De grote aanlegdiepte
van de toren bevestigt het vermoeden, dat de toren op enige afstand
van het reeds bestaande schip gebouwd was met het plan deze in
later stadium te verbinden.
De instorting van de toren was het gevolg van een brand die het
gehele kerkgebouw verwoestte. De kerk viel niet meer te herstellen;
met het resterende materiaal werd op de fundamenten van het 13e
eeuwse koor een noodkoor opgetrokken en er werd een plan voor
een geheel nieuw kerkgebouw ontworpen. Bij de start van de bouw
hadden de Briellenaren een enorme gothische kruisbasiliek voor
ogen; een kerk van tenminste 100 m. lang en 50 m. breed hetgeen
vergelijkbaar is met de Dom van Utrecht of de St.-Jan in Den Bosch.
De breedte van het middenschip en de kruising zou echter elke mid-
deleeuwse kerk in Nederland overtreffen. Wie de ontwerper van de
St. Catharijnekerk is geweest is niet bekend. Verondersteld wordt dat
Evert Spoorwater uit Antwerpen bij de bouw betrokken is geweest,
met name door de gelijkenis met andere door hem gebouwde kerken
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zoals de St.-Bavo te Haarlem en de Grote Kerk te Dordrecht. Van het
oorspronkelijke bouwplan zijn slechts het schip en de toren ten dele
tot uitvoering gekomen. Waarschijnlijk is de bouw in 1482 om finan-
ciële redenen stopgezet. De verzanding van de Goote betekende een
einde aan de bloeitijd van Brielle en dus ook het einde van de geld-
stroom naar de kerkfabriek. Bij het faillissement van de kerkfabriek
werd het schip dichtgezet met een muur, opgetrokken uit sloop-
materiaal.

De toren is tot de tegenwoordige hoogte van 56 m. boven de kerk-
vloer opgetrokken en zo in onvoltooide staat blijven staan. Hij
bestaat uit vier geledingen met een aanzet voor een achthoekige
opbouw. Op 50m hoogte, boven de klokkenzolder, gaat de vierkante
binnenruimte over in een achterhoekige vorm, op 55 m. wordt deze
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De St. Catharijnetoren,

voor de restauratie

van1897, nog met de

koepel die dienst deed

als lichtbaken



ruimte middels een stenen gewelf afgesloten. De buitenhoeken van
de vierkante toren zijn afgedekt en de bijna 2 m. dikke achthoeksring
is tot 56 m. hoogte doorgetrokken. Oorspronkelijk lag het in de
bedoeling de toren ongeveer twee keer zo hoog te maken. Dit valt af
te leiden uit de grote dikte van de muren en uit het feit dat de over-
gang van vierkant naar achthoek bij soortgelijke voltooide gothische
torens ongeveer op halve hoogte is te vinden. De vormgeving van de
bovenafdekking bij de stopzetting van de bouw is niet bekend; af-
beeldingen uit het begin van de 18e eeuw geven de indruk dat zowel
de toren als de traptoren spitsvormig waren afgedekt. Duidelijk is
wel dat de afdekking van het gewelf het zwakke punt van de toren
was; de inwatering betekende een zware belasting voor het bovenge-
deelte van de toren. De kern van de toren is van baksteen en voor de
buitenbekleding werd gebruik gemaakt van in de omgeving van
Brussel gevonden kalkstenen. De tijdens de bouw gebruikte materia-
len waren van een uitstekende kwaliteit en ook de verwerking ervan
is zeer vakkundig gebeurd. “Nog zelden”, zo schrijft in 1894 de
architect der Rijks Museumgebouwen P.J.H. Cuijpers aan de minis-
ter van Binnenlandse Zaken, ” heb ik een bouwwerk uit de XVe
eeuw aangetroffen, dat met zóóveel zorg opgetrokken en waarvan
het metselwerk zóó keurig behandeld is”. Even verderop spreekt hij
opnieuw vol bewondering over “dezen prachtige toren”.

Restauraties
In de eeuwen na de bouw is er nauwelijks aandacht besteed aan deze
lekkages, met als gevolg dat in 1750 de bovenste 10 m. van de
natuurstenen buitenbekleding in een dusdanig slechte staat verkeer-
de, dat het natuursteen vervangen moest worden door een vlakke, in
kleur en vormgeving hinderlijk afstekende, baksteenklinker. Tevens
is toendertijd het bovenste gedeelte van de traptoren vernieuwd en is
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het grote westvenster dichtgezet. Van rijkswege werd kort daarna
een koepel op de toren gebouwd. Die diende als lichtbaken voor de
scheepvaart op de Maas. Het is tijdens deze eerste restauratie echter
niet gelukt de toren waterdicht af te dekken; het regenwater werd
met ijzeren spuwers door de muren heen afgevoerd.

De tweede restauratie (1897-1903) onder leiding van architect Cuy-
pers is als zeer ingrijpend te beschouwen. Er werden aanzienlijke
hoeveelheden natuursteen vernieuwd en de in de 18e eeuw aange-
brachte baksteenbekleding en vernieuwde traptoren werden hersteld.
Naast deze reparatiewerkzaamheden werd middels het aanbrengen
van gothische decoraties als lijsten en balustraden de toren verder
voltooid. Door geldgebrek is dit maar ten dele gelukt. De herstel-
werkzaamheden en de verfraaiingen zijn uitgevoerd in een Franse
kalksteensoort en in Oberkirchner zandsteen. Inmiddels had de licht-
koepel door de aanleg van de Nieuwe Waterweg zijn functie verlo-
ren. Deze werd verwijderd en het gewelf werd afgedekt met een
flauw hellende zinkafdekking. Om de waterafvoer beter te regelen
werd de toren aan de buitenzijde voorzien van regenpijpen. De derde
restauratie (1955-1963) stond in het teken van de standzekerheid van
de toren.
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Fundering met de vier
losse pijlers. Deze pijlers
hebben puntlasten tot
gevolg die voor problemen
zorgden.



De toren is op de fundering van de in de 15e eeuw afgebrande toren
gebouwd. De eerste toren stond met zijn bakstenen fundamenten op
een zware kleilaag. Door het enorme gewicht van de toren is de fun-
dering in de loop der eeuwen circa 1 m. in de kleilaag weggedrukt.
Voordeel van het hergebruik van de fundering is dat de eerste toren
de kleilaag reeds gelijkmatig had voorbelast: de Brielse toren is dan
ook nooit scheefgezakt. In de loop der eeuwen leidde het gebruik
van deze fundering echter toch nog tot problemen. De afgebrande
toren was een massief bouwwerk waarvan de belasting gelijkmatig
op de fundering werd overgedragen. De huidige toren bestaat echter
uit vier pijlers die gezamenlijk de torenschacht dragen. Op de funde-
ring kwamen dus vier puntlasten te staan met als gevolg dat vrij kort
na de bouw de fundering in vieren is gescheurd. De pijlers werden
enkel nog door de torenschacht verbonden. 

Omdat de bindende constructieve
waarden van deze schacht met zijn
grote, gothische raamopeningen en
galmgaten gering zijn, ging de
schacht ernstige verticale scheuren
vertonen. De horizontale bewe-
ging tussen de pijlers werd nog
versterkt door de spattende wer-
king van de boogconstructies. Val-
lende stenen waren in de jaren
vijftig het gevolg van deze beden-
kelijke constructieve situatie. Mid-
dels het aanbrengen van een gor-
del van gewapend beton en twee
betonnen vloeren werd de con-
structieve samenhang van de vier
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pijlers gewaarborgd. De beide vloeren en een dikke, voorgespannen,
betonnen plaat net onder het maaiveld voorkomen dat de toren kan
gaan schranken. Om de bewegingen in de toren permanent te kunnen
registreren zijn er na de restauratie meetinstrumenten geplaatst; na
jarenlang meten blijkt dat de toren voldoende stabiel is.
Naast deze constructieve ingrepen werden tijdens de restauratie de
nodige natuursteenreparaties uitgevoerd. Evenals bij de vorige res-
tauratie, stond men een verfraaiing van de toren voor ogen. Er wer-
den balustrades geplaatst, pinakels met gothische versieringen aan-
gebracht en aan de westzijde werden de blindnissen voorzien van
fraaie traceringen. Bovendien werden de tijdens de voorgaande res-
tauraties aangebrachte storende wijzigingen teruggerestaureerd. Het
dichtgemetselde grote westvenster werd geopend en van glas-in-
lood beglazing voorzien, het bovenste gedeelte van de toren werd
ontdaan van de bakstenen bekleding en weer van een natuurstenen
bekleding voorzien en de regenpijpen werden verwijderd. Wederom
werd de bovenafdekking vernieuwd; de zinken afdekking werd ver-
vangen door een lage, gemetselde achtkantige opbouw onder een
tentdak en voorzien van loodbekleding. De omloop werd afgedekt
met platen bazaltlava.

Nieuw herstel noodzakelijk
Ruim 30 jaar na de laatste grote restauratie verkeert de St. Catharijne
toren wederom in een slechte bouwkundige staat. De toren wordt
geteisterd door lekkages, met name veroorzaakt door openstaand
voegwerk, detailfouten waardoor aansluitingen niet waterdicht zijn,
een niet juiste detaillering van de galmborden en de versleten glas-
in-lood beglazing. De lekkages hebben reeds aanzienlijke vervolg-
schaden veroorzaakt aan het natuursteen, het metselwerk, de hout-
constructie en het pleisterwerk. De grootste kostenpost vormen ech-
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ter de werkzaamheden aan het natuursteen: de tijdens de laatste res-
tauraties aangebrachte zandsteen en Franse kalksteensoorten zijn
ernstig verweerd en aan herstel c.q. vernieuwing toe. 
De geplande restauratie zal een duidelijk ander karakter hebben dan
de voorgaande restauraties, waarbij een enorme hoeveelheid natuur-
steen vernieuwd werd en de toren middels toevoegingen verfraaid is.
In 1996 heeft Van Hoogevest Architecten een restauratieplan opge-
steld voor een conserverende restauratie, waarbij alleen de bouw-
technische gebreken hersteld worden. Uitgangspunt is het behoud
van authentiek materiaal en het inperken van het verweringsproces
waarbij het uiterlijk van de toren zo weinig mogelijk wijzigt. Omdat
het onmogelijk is de buitenzijde van de toren zonder steiger te
inspecteren is er een aanname gedaan voor de hoeveelheden te ver-
vangen natuursteen. Het concept restauratieplan is geraamd op 5,5
miljoen gulden; het definitieve restauratieplan kan pas na plaatsing
van de steiger en aan de hand van de onderzoeksresultaten vastge-
steld worden.

Financiële perikelen
De restauratie komt in aanmerking voor subsidie in het kader van het
Besluit Rijkssubsidiëring Restauratie Monumenten; voor kerkge-
bouwen geldt een subsidie percentage van 70%. In het kader van
deze regeling is in de afgelopen jaren reeds een subsidiebedrag van
ƒ. 840.000,- voor de restauratie van de toren gereserveerd. Eind
1997 is de regeling echter gewijzigd hetgeen voor de gemeente
Brielle vanaf het jaar 2003 een korting op het restauratiebudget
inhoudt. Uitgaande van een jaarlijks te besteden budget van ƒ. 50.000,-
in de categorie‘kerken’ zal pas medio volgende eeuw het totaal beno-
digde subsidiebedrag bijeen gespaard zijn. De financiering van der-
gelijke grote restauraties is een landelijk probleem; vooralsnog
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bestaat er echter vanuit de rijksoverheid nog geen duidelijkheid over
een oplossing van deze zgn. ‘kanjerproblematiek’.

Het behoud van de toren is gezien haar zeer grote cultuurhistorische
en monumentale waarde voor Brielle van groot belang. Om ernstige
kostenverhogende vervolgschaden te voorkomen is het noodzaak de
toren zo spoedig mogelijk waterdicht te krijgen. De gemeente zal de
restauratie voorfinancieren zodat de restauratie niet uitgesteld hoeft
te worden totdat alle rijkssubsidiegelden gereserveerd zijn. De plan-
ning is in september 1999 de toren in de steigers te zetten, het defini-
tieve restauratieplan aan de hand van de onderzoeksresultaten vast te
stellen en met de restauratiewerkzaamheden aan te vangen. Naar
verwachting zal de restauratie ongeveer anderhalf jaar duren.

Over de auteur

Mevrouw ir. J.J.M. van Oers studeerde Bouwkunde te Delft en is
momenteel werkzaam als Coördinator Monumentenzorg bij de afde-
ling gemeentewerken van de gemeente Brielle.
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De klokkenstoel met in het midden rechts boven de speelkabine van het
carillon de klok waarover  het volgende artikel gaat.



Brielse luidklokken van Crans, 1715 en 1744

Dr. Laura J. Meilink-Hoedemaker

Vooruitlopend op een boek over de Brielse klokken, hier een voor-
proefje: de luidklokken van de familie Crans. Gieters van deze
gerenommeerde familie waren gevestigd in Enkhuizen, Amsterdam
en Den Haag. In de achttiende eeuw heeft het stadsbestuur van
Brielle tot tweemaal toe een luidklok laten gieten bij klokkengieters
van de familie Crans. Dankzij de Brielse archieven kunnen we de
gang van zaken rondom de bestelling in kaart brengen.

De wachtklok van Jan Crans, anno 1715
Het begon allemaal in de vergadering van de magistraat van 21 juli
1714, toen de stadsfabriek opdracht kreeg naar Goedereede te gaan,
zogenaamd om de toren te bezichtigen, maar in werkelijkheid om
een luidklok, die daar volgens zeggen te koop zou zijn, te bekijken
en op te meten. Als die klok inderdaad te koop was, moest hij ook
informeren naar de vraagprijs. Het stadsbestuur van Brielle had
belangstelling voor een eventuele ‘occasion’ omdat een van de luid-
klokken in de St Catharijnetoren, de wachtklok, was gebarsten. Het
bezoek aan Goedereede heeft niet geleid tot een transactie.
De burgemeesters informeerden vervolgens bij ‘de Enkhuizer klok-
kengieter’ naar de kosten van het vergieten van hun gebarsten klok (1).
Verderop in deze geschiedenis zal blijken dat het gaat om Jan Crans.
Deze Jan Crans was in 1670 geboren in Amsterdam en had zich in
1713  in Enkhuizen gevestigd. In 1724 werd hij landsgeschutgieter
in Den Haag. Hij overleed in 1739 in Enkhuizen(2).  Crans was wel-
gesteld en had belangstelling voor muziek, wat blijkt uit zijn
muziekinstrumenten waaronder een huisorgel van de befaamde
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orgelmaker Garrels, die na zijn dood de koop werden aangeboden. In
de krant verscheen de volgende advertentie: Op 6 november 1744
verkoopt Thol in Den Haag (...) boeken (...) een clavecimbaal (...)
muziekinstrumenten (...) een weergaloos huysorgel, kunnende ook
gebruikt worden in een kleine kerk, zeer wel geproportioneert met 7
registers, en extra pypwerk, als holpyp 8 voet, dulcian 8 voet gehal-
veert, naza[r]t 3 voet gehalveert, scherp 4 stuk gehalveert, en pres-
tant 2 voet van tin, gemaakt door R. Garrels, van vooren met zeer
fraay verguld beeldwerk en andere cieraden, hoog 10 voet en breet 5
voet: alles nagelaten door wylen den heer A. Crans, in zyn leeven ‘s
lands geschutgieter (3).

Maar nu terug naar Brielle in oktober 1714. Jan Crans bood aan de
gebarsten klok te vergieten tegen vier stuivers per pond. Men moest
rekenen op een smeltverlies van 10%. De nieuwe klok zou dan 300
gulden kosten, waar de kosten van het vervoer naar en van Enkhui-
zen nog bovenop kwamen. De vroedschap legde deze offerte ter
beoordeling voor aan de magistraat.
Vier maanden later, op 16 februari 1715, behandelde de magistraat
een tweede offerte. Burgemeester Taal vertelde dat hij een brief had
ontvangen van ‘de klokkengieter uit Amsterdam’, die een nieuwe
klok van diezelfde grootte op voorraad had, die bij inruil van de
oude klok eveneens vier stuivers per pond zou moeten kosten. Voor
eventueel overgewicht van die nieuwe klok zou hij veertien stuivers
per pond berekenen. De magistraat stelde voor de gebarsten klok
naar Amsterdam te sturen en per retourvaart van de [trek]schuit de
nieuwe klok op proef te laten komen. Als die nieuwe klok niet in de
smaak viel zou de gebarsten Brielse klok in Amsterdam vergoten
moeten worden. Maar de Amsterdamse klokkengieter ging niet in op
dit voorstel. Het gaat hier om de stads geschut- en klokkengieterij
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van Claas Noorden en Jan Albert de Grave. Dit wordt wel niet met
zoveel woorden in de Brielse archivalia vermeld, maar een adverten-
tie uit 1709 beschrijft precies de situatie waarin Brielle zich in 1715
bevond: Tot Amsterdam in de stads geschut- en klock-gietery op de
Baengracht by de Zaegmolenpoort, werden gemaeckt alderhande
soorten van klocken, van 20 lb. tot eenige 1000 toe, als luyende en
slaende klocken, ook speelwercken. Soo iemant een gescheurde
klock om te vergieten heeft, adressere sig aan Claes Noorden en Jan
Albert de Grave in voorn. gietery, en sal voor een civile prijs gedient
werden. In Amsterdam zijn geen klockgieteryen als dese; veel kloc-
ken buyten s’lants gegoten werden in Amsterdam gebracht, als ofse
daer gemaeckt waren, en de kopers moeten derselve laten vergieten(4).

Een week later liet de magistraat de keuze vallen op Crans en
besloot men de gebarsten klok ter vergieting naar Enkhuizen te stu-
ren. De kosten van vergieten, transport en montage bedroegen in
totaal ruim ƒ. 466,-. Dit weten we omdat dit bedrag werd in decem-
ber 1743 genoemd toen ook deze klok gebarsten was en men zich de
transactie van 1715 weer voor de geest haalde.

De wachtklok van Ciprianus Crans, anno 1744
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In december 1743 bleek dat de nieuwe wachtklok gebarsten was. De
burgemeester, de stadsfabriek en de klokkenist Jacobus Croon
onderwierpen de klok aan een onderzoek en constateerden dat er
onderin de klok een scheur zat die intussen een voet lang was. Het
ligt voor de hand dat het stadsbestuur in 1744 voor vergieting van de
wachtklok opnieuw aan Jan Crans dacht. Die had zich inmiddels in
Den Haag gevestigd als geschutgieter en was na zijn overlijden
opgevolgd door zijn zoon Cornelis(5). De pensionaris Meyners werd
naar Crans junior in Den Haag afgevaardigd met de vraag wat het
vergieten van de klok zou moeten kosten. Op 25 januari 1744 bracht
de burgemeester verslag uit. Crans had laten weten dat hij zelf geen
klokken goot, maar dat hij twee broers in Enkhuizen had die klokken
goten tegen een vaste prijs van vier stuivers per pond oud metaal en
dertien stuivers per pond nieuw metaal dat daarvoor extra nodig zou
zijn. Hij had verder voorgesteld de gebarsten klok naar zijn geschut-
gieterij in Den Haag te verschepen, waarna hij voor verder transport
naar Enkhuizen zou zorg dragen. Er gingen immers geregeld vracht-
jes van de ene broer naar de andere. De burgemeester was van
mening dat dit een goed voorstel was en dat de klok hoe eerder hoe
liever vergoten moest worden. Hij had daarom alvast de stadsfabriek
gevraagd een bestek te maken voor het afhangen en neerlaten van de
gebarsten klok en het optakelen en monteren van de nieuwe klok.
Hij kreeg de toestemming van de aanwezigen om tot handelen over
te gaan. Ze wilden een klok van ongeveer hetzelfde gewicht en, net
als in 1715, met de wapens van de zittende burgemeesters erop(6).
Nu deze beslissing gevallen was, kon het af- en ophangen van de
klokken na inschrijving aanbesteed worden. Engel Hooghart was de
uitverkorene. De gebarsten klok werd bij de eerste gelegenheid met de
vrachtschuit op transport naar Den Haag gesteld. In een begeleidend briefje
werd Crans gevraagd een en ander met zijn broers in Enkhuizen te regelen. 
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Op 5 december 1744 werd bekend dat de nieuwe klok klaar stond.
Niet in Enkhuizen, maar in Amsterdam waar zij was gegoten in de
gieterij van Ciprianus Crans. Deze was in 1703 geboren in Amster-
dam als zoon van Jan Crans en vanzelfsprekend in 1713 met zijn
ouders meeverhuisd naar Enkhuizen, waar hij in 1725 de gieterij van
zijn vader had voortgezet toen deze naar Den Haag was vertrokken.
In 1734 ging Ciprianus Jansz terug naar Amsterdam waar hij tot zijn
overlijden in 1755 gevestigd was als stads klokken- en geschutgieter(7).
De heer Crans werd bericht dat de beste route naar Brielle via Schie-
dam was en of hij de klok maar op transport wilde stellen(8). Een
week later was de klok er, samen met de rekening. Die rekening
vond men wat hoog uitvallen, met name de posten voor een nieuwe
klepel en voor het snijden van de houten mallen voor de wapens van
de burgemeesters waren een onplezierige verrassing.
Dit was op zich geen reden om de klok te weigeren. Engel Hooghart

hing de klok op en kreeg de aanneemsom van
ƒ.76,- uitbetaald(9). Eind december werd
opdracht gegeven tot betaling van ƒ. 550,- aan
Ciprianus Crans in Amsterdam. 

De smid Anthonie Borstlap heeft in 1911 de wachtklok van Cipria-
nus Crans Jansz beschreven. De volgende gegevens zijn daar groten-
deels aan ontleend(10):
gewicht: 845 kg 
diameter: 1100 mm 
toonhoogte: f’
functie: Luidklok 
techniek: Rechte luidas, vliegende klepel 
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opschrift:Door order van de Heeren Francois de Mirelle en Nicolaas
de la Bassecour Burgemeesteren van de stad Brielle Me Fecit Cipria-
nus Crans Jansz Amstelodami Anno 1744. 
versiering:Twee wapens, elk in een cirkel van circa 20 cm diameter
geplaatst. Bij het ene wapen is de ruimte tussen cirkel en wapen-
schild ingevuld met een soort lauwerkrans. Op het wapenschild zijn
drie ornamentjes afgebeeld. Het andere wapen is gekroond. Ter
weerszijden van het wapenschild staan twee arenden en de ruimte
tussen schild en cirkel is verder opgevuld met verschillende orna-
menten.
Naschrift
Deze tweede klok heeft de eeuwen doorstaan. In 1943 werd zij uit de
toren verwijderd met de bedoeling haar in Duitsland te laten
omsmelten. Het schip waarmee de klokken werden vervoerd, zonk
echter in het IJsselmeer, waardoor zij gespaard bleef. Na de oorlog
werd de klok opgevist en teruggebracht naar de toren van Brielle.

Over de auteur
Mevrouw Dr.L.J. Meilink-Hoedemaker is arts en woont in Den
Haag. Zij promoveerde in 1972 bij prof.dr. M.A. Vente op “Luid-
klokken en speelklokken in Delft, een cultuur-historische studie over
een Nederlands erfgoed”. Momenteel legt zij de laatste hand aan een
boek over het Brielse carillon.

1 GA Brielle, Resoluties van de Vroedschap, deel G, blz 38v, 22 oktober 1714

2 S. Spoelstra, J.W.C. Besemer, A. Lehr, G van Sambeeck en G. van Gisteren, Vorlopige inventaris van de 
werkstukken van de Enkhuizer klokgieters, Asten 1981.

3 Hollandsche Historische Courant, Delft, 13 oktober 1744.
4 Oprechte Haerlemse Courant van 14 mei 1709.
5 Spoelstra 1981.
6 GA Brielle, Res Mag dl 27, blz 281v/282, 21 december 1743.
7 GA Brielle, Res Mag dl 28, blz 5, 25 januari 1744.
8 Spoelstra 1981
9 GA Brielle, Res Mag dl 28, blz 56, 19 december 1744.
10 GA Brielle, A. Borstlap aan B&W dd 9 januari 1911, oude nummering 4 A 88 I.
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Om de schatten van Roelof Ulsen, een nalaten-
schap in de 18e eeuw

Drs. A.A. van der Houwen (*)

In 1765 bereikt Brielle het bericht dat de in Brielle geboren Roelof
Ulsen is overleden. Niet zozeer zijn dood -slechts weinigen zullen
van zijn bestaan hebben geweten- als wel zijn erfenis (meer dan hon-
derdduizend gulden) is het nieuws van de dag. Wie was deze Ulsen,
hoe was hij aan het vermogen gekomen en wie zou zijn schatten krij-
gen? Er volgen enige jaren van touwtrekken, totdat het geld is uitge-
keerd en in Brielle de huizenhandel een impuls krijgt.

Begin december 1765 krijgt ds.
Muilman, een van de drie predi-
kanten van Brielle, thuis bezoek
van Jan Vermeer. Deze vertelt
hem dat Roelof Ulsen is overle-
den op zijn thuisreis vanuit de
Goudkust en dat deze “eenen
aanmerkelijken schat” heeft
nagelaten. Hij vertelt ook dat
Celia Maasland, de weduwe van
Leendert Vrij, tot de erfgenamen
behoort en omdat Celia op dat
moment door de diaconie wordt
onderhouden, vraagt Vermeer aan
Muilman of de kerkenraad de
aanspraak op de erfenis zou willen
ondersteunen. 
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Op 5 december stelt de dominee dit in de kerkenraad aan de orde.
Wat een doorsneevergadering leek te worden was plotseling een
heuse Pakjesavond! Wanneer de erfenis ontvangen zou zijn, zou de
diaconie het ondersteunen van Celia kunnen stopzetten en het in de
afgelopen jaren aan haar betaalde geld kunnen terugvorderen. Beide
partijen waren dus gediend bij een zo snel mogelijke afwikkeling.
De erflater is voor allen echter een onbekende; ‘een zekere Roelof
Ulsen’ wordt hij genoemd. Wie was deze rijke vreemdeling?

Roelof Ulsen (1723-1765)
Roelof Ulsen was in november 1723 geboren in Brielle als tweede
zoon van Jan Ulsen, sergeant in de compagnie van La Coragie van
het Regiment “Saint Amant” dat op dat moment in de stad in garni-
zoen lag, en Maria van Keulen. Toen hij zeven jaar oud was, over-
leed zijn moeder. Zijn broertje Johannes was toen al overleden.
Vader Ulsen had de weesmeesters van de stad beloofd om Roelof
“eerlijk op te voeden en groot te maken, “soowel in eten, drinken,
kleeden als reeden, ter schoolen te laten gaan en een goed handwerk
te doen leren, tot 25 jaar of eerder huwelijk”. Uit de nalatenschap
van zijn vrouw had Ulsen sr. “ses guldens en ses stuivers” aan de
weesmeesters overhandigd, die dit hadden opgeborgen, om het later,
wanneer het kind volwassen was, aan Roelof te overhandigen.
De dood van zijn vrouw had vader Jan diepgeraakt, hij had het garni-
zoen en Den Briel verlaten en was in dienst getreden van de West-
Indische Compagnie (WIC). Zij waren vertrokken naar Elmina op de
Afrikaanse kust, waar Jan werd bevorderd tot vaandrig en benoemd
tot commandant van het garnizoen van het fort St.Jago. Roelof en
zijn vader waren slechsts iets meer dan een jaar in Afrika toen het
tropische klumaat zijn tol had geëist. Zijn vader was ziek geworden
en kort daarop, -in december 1732-, overleden.
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Zo was Roelof moederziel alleen achtergebleven in een kleine
nederzetting aan de West-Afrikaanse kust. Alleen al overleven zou
een hele prestatie zijn. Gelukkig had zijn vader enige afspraken
gemaakt. De Directeur-Generaal (D-G) Jan Pranger had zich over de
jongen ontfermd en had hem door de oppercommies Elet laten over-
brengen naar Accra, een grotere nederzetting, waar hij gesteld werd
“onder ‘t opzicht van een bejaard perzoon in zeer goede discipline”,
zoals hij, zo schreef hij de Heren Tien -het hoogste bestuur van de
WIC- “de stervenden beloofd” had.

Roelof Ulsen groeide op in
Afrika. Hij leerde er de bevol-
king kennen, zal wellicht ken-
nis hebben opgedaan van de
taal en heeft misschien ook
wel voordeel gehad van het
feit dat niemand minder dan
de D-G zelf zich over hem
had ontfermd. Begin 1735, hij
was toen pas elf jaar, trad hij
formeel in dienst van de
Compagnie. Wat zijn werk-
zaamheden op die leeftijd zul-
len zijn geweest, zal onduide-
lijk blijven, maar hij volgde
in elk geval niet de militaire
loopbaan van zijn vader. Hij
koos voor de koopmansloop-
baan van zijn pleegvader, wie
dat ook mag zijn geweest.
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Elmina was in die jaren het centrum van bestuur en handel van de
WIC in Afrika. De nederzetting was in 1637 op de Portugezen vero-
verd en sindsdien versterkt. De oorspronkelijke naam ‘San Jorze da
Mina’ (Portugees; in het Spaans ‘Sao George del Mina’), die ver-
wees naar de goudmijnen, leefde enigszins verbasterd voort in de
naam ‘Elmina’. Hier kwamen de schepen vanuit Europa hun goede-
ren ruilen voor slaven en van hieruit vertrokken de schepen naar
Amerika om de slaven te verruilen voor koffie en suiker. Vroeger
had de WIC het alleenrecht gehad in deze handel, maar dat was nu al
jaren geleden. De handel werd meer en meer overgelaten aan parti-
culiere ondernemingen. Toen Roelof in dienst van de compagnie
was, werd het meeste geld dan ook verdiend uit commissie werk
voor particuliere (slaven-)handel.

Roelof was als commissionair en compagnie-dienaar zeer succesvol.
Hij werkte hard en was naar compagnies begrippen integer. Dit werd
beloond; in 1753 werd hij door de ‘Heren Tien’ aangesteld tot
‘oppercommies’ ter kuste, een van de hoogste en meest verantwoor-
delijke functies binnen de WIC. Als zodanig stond hij enige tijd aan
het hoofd van een zelfstandig fort, later woonde hij in het fort van
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Elmina waar hij zitting had in het hoogste bestuur van (WIC-) Afri-
ka; de ‘Raad ter kuste’. Bij afwezigheid van de D-G zat hij zelfs
enkele malen de raad voor en toen de D-G De Noodt de Gietere
overleed, bleek deze hem te hebben aangewezen als diens executeur-
testamentair. Alles wijst erop dat Roelof Ulsen een gewaardeerd die-
naar van de WIC was. Als zodanig was hij ook in de gelegenheid om
goed te zijn voor zichzelf. Het salaris van een oppercommies was
niet erg hoog, maar dat werd ruimschoots gecompenseerd door het
feit dat het hem min of meer vrij stond om aan de handel deel te
nemen. Terwijl hij van de WIC slechts enige honderden guldens
salaris ontving, verdiende hij er jaarlijks tienduizenden bij door zelf
in slaven te handelen.
In 1764 was Ulsen 41 jaar oud. Hij zal hebben teruggekeken op zijn
jaren als dienaar van de compagnie en overdacht hebben welke toe-
komst er voor hem lag, binnen of buiten de WIC. Hij had zijn fortuin
gemaakt en zijn connecties hebben hem geen windeieren gelegd,
maar het leven was zwaar en ongezond aan de kust van Afrika. Velen
werden ziek en overleden jong. Hij was bovendien inmiddels vader
geworden en droeg dus verantwoording voor een kind... Maar Hol-
land kende hij nauwelijks; hij was zelf nog een kind toen hij Brielle
achter zich had gelaten. Hij besloot terug te gaan naar Europa; hij
vestigde zijn hoop op een nauwere samenwerking met zijn belang-
rijkste handelsrelatie, de Rotterdamse rederij Coopstad & Rochus-
sen. Al eerder had hij een (zestiende) aandeel gehad in een schip dat
deze rederij had uitgezonden, en dit was beide partijen goed beval-
len. Is het toeval, of zou hij zijn zoon Hermanus vernoemd hebben
naar Herman Coopstad (1708-1772), een der vennoten van de rederij
waarmee Ulsen zo graag wilde samenwerken? Toen zijn besluit vast-
stond, verzocht hij -na bijna dertig dienstjaren!- aan de Heren Tien dan ook
ontslag. Dat werd hem verleend  en hij kon zijn thuisreis gaan ondernemen.
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De reis naar Holland
Eind oktober 1764 vertrok Ulsen aan boord van het slavenschip
“Publicola” van Coopstad & Rochussen richting Suriname. Hij was
een belangrijke passagier en hij had dan ook een eigen kajuit met
een ledikant, voor Hermanus was er een rustbankje in de kajuit. Het
schip voerde 350 slaven mee, waarvan er 32 voor rekening waren
van Ulsen zelf en 104 van de rederij. Hij was vast van plan om een
financieel graantje mee te pikken op deze overtocht. In zijn bagage
bevond zich verder een houten kistje met daarin vier flesjes gevuld
met stofgoud; twee van hemzelf en twee voor de rederij. Bovendien
had hij op de valreep nog meer dan 50 flessen Madeira wijn ingesla-
gen. Tenslotte waren vier negerbedienden met hem meegegaan aan
boord, van drie zijn ons de namen bekend: Pollux, Berij (of Pichem)
en Poerij, de vierde wordt niet genoemd. Deze beviel Ulsen ook het
minst en toen onderweg een van zijn vrachtslaven kwam te overlij-
den, liet hij deze bediende aan de vracht toevoegen; zo bleef het aan-
tal tenminste gelijk ...
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Het schip stond onder bevel van kapitein Jacob van Bell. Van Bell
(ca.1728-ca.1767) was een ervaren zeeman die al meer dan 15 jaar
“op de West” voer en het was voor hem een routinetocht. De reis
verliep voorspoedig en twee maanden later zeilde het schip de Maro-
wijne in Suriname op. Terwijl de slaven werden verkocht en een
lading koffiebonen en suiker werd ingekocht, vierde Ulsen kerst bij
Van Steenbergen, het plaatselijke hoofd van politie en criminele
zaken. Hij was daar ook de volgende maanden te gast met zijn zoon-
tje en twee van zijn negerbedienden. De derde, Pollux, bleef aan
boord van het schip om op de bagage te letten. Op 13 maart vervolg-
de de “Publicola” de reis met bestemming Rotterdam.
Het weer zat Van Bell opnieuw mee, de reis werd slechts vertraagd
door tegenwinden. Erger was echter dat een groot aantal mensen
ziek werd. Uiteindelijk waren maar liefst vijftien mannen ziek,
waarvan er negen op bed lagen. Ook Roelof Ulsen werd ziek. In eer-
ste instantie kwam hij nog regelmatig aan dek, maar tenslotte moest
hij in zijn kajuit blijven. Rust en eten hielpen hem echter niet; zijn
ziekte werd zelfs erger en bleek tenslotte dodelijk. Zijn bedienden
waren bij hem toen hij in de nacht van 14 op 15 mei kwam te overlij-
den, “In de armen van een der bemanningsleden”, dicteerde de
stuurman later aan een notaris.

Zo was een onverwacht einde gekomen aan een veelbelovend leven.
Ulsen was met niets begonnen en had een fortuin bijeenvergaard.
Gehard door de tropen leek hem een lang leven beschoren in Hol-
land, maar nog voordat hij het vaderland in zicht had gekregen, was
hij door een ziekte geveld en overleden. Opnieuw stond een Ulsen jr.
er alleen voor. 
Men overwoog het stoffelijk overschot van Ulsen mee te nemen naar
Holland, maar het schip was op dat moment nog buiten het Kanaal
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en door de “contraire winden”  kon het nog wel enige weken duren
voor het schip in Rotterdam aankwam. “Overeenkomstig het carac-
ter en fatsoen van de heer Ulsen” besloot de kapitein hem, in een kist
van het beste hout en verzwaard met zand en enige kogels “in zee te
begraven”. De plechtigheid was kort; zes officieren droegen de kist
tot aan de valreep aan stuurboordzijde; het scheepsvolk volgde de
kist, behalve Hermanus, het kind, dat “ter voorkominge van alterna-
tien” onder het toezicht van een negerbediende in de kajuit gebleven
was. De kist werd op een plank gezet en onder het lossen van alle
kanonnen en het wapperen van de rouwvlag verdween de kist in
zee... 

De schatten van Roelof Ulsen
Kort nadat de “Publicola” in Rotterdam voor anker is gegaan, meldt
de boekhouder van de rederij zich aan boord. De kapitein overhan-
digt hem de vracht van Ulsen, die in het pakhuis van de reders wor-
den opgeslagen. Herman Coopstad ontfermt zich over het kind -dat
naar hem vernoemd was?- en verklaart voor de notaris, dat er geen
nadere relaties bekend zijn en dat hij het beheer van de goederen op
zich zal nemen ten behoeve van het kind.
Coopstad zit er echter naast; weldra komen twee heren uit Amster-
dam informeren naar Ulsen en diens goederen. Enige dagen later
komen zij opnieuw op het kantoor van de reder. Daar overleggen zij
akten waarin zij door het Hof van Holland erkend worden als “pre-
sumptieve erffgenamen ab intestato”. Het betreft hier de broers Tho-
mas en Hendrik Vieroot. De eerste predikant te Wormer, de laatste
boekhandelaar te Amsterdam.
Aan boord van de “Publicola” nemen zij de persoonlijke bezittingen
over van de kapitein. Van Bell zegt dat het een en ander hem door
Ulsen was toegezegd en weigert dan ook het tafelzilver te overhan-
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digen. De gebroeders Vieroot zeggen hiermee genoegen te nemen,
en vertrekken onder dankzegging voor de goede zorgen over Roelof,
diens zoon en goederen, weer naar Amsterdam. Wanneer Van Bell
hen echter enige tijd later in Amsterdam opzoekt, wordt hij door een
gerechtsbode gearresteerd en verdwijnt hij voor enige tijd in de gij-
zelkamer. De schepenbank stelt de gebroeders in het gelijk en Van
Bell is zijn tafelzilver kwijt.
De gebroeders Viervoot denken de erfenis te hebben veilig gesteld,
maar enige maanden later meldt zich ene ds. Becol in de boekwinkel
van Hendrik Vieroot. Becol zegt door zijn Brielse ambtsgenoot te
zijn gestuurd en vertelt hem bovendien dat er nog meer erfgenamen
zijn.

Terug naar Brielle
Indien de Brielse kerkenraad gemeend had, dat de erfenis binnen
afzienbare tijd zou worden uitgekeerd, bleek dit weldra een misreke-
ning. De gebroeders Vieroot maakten als verre neven aanspraak op
een erfdeel, maar veel lastiger was het feit dat ook anderen zich erin
mengden. In augustus 1767, -dus bijna twee jaar later-, wordt duide-
lijk waarom het zo traag gaat. Ds. Muilman leest in de vergadering
een brief voor van zijn nicht Machteld, de echtgenote van de oud-D-
G van Afrika (1730-1734) Jan Pranger. Pranger is voogd over de
dochter van de al eerder genoemde overleden D-G Van der Noot de
Gietere en heeft beslag laten leggen op de boedel van Ulsen ten gun-
ste van zijn pupil Françoise Wijnanda Elisabeth. Ulsen was immers
bewindvoerder over de nalatenschap van haar vader. Uitgezocht
moest worden welk deel van de “schat van Ulsen” toekwam aan
Françoise. 
De zaak sleept zich voort, in 1770 blijkt dat er nog een zaak door-
heen speelt: de weduwe van kapitein Van Bell zegt dat ook zij aan-
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spraak maakt op een deel van de erfenis; Ulsen had tijdens de reis
royaal geleefd en de officieren regelmatig getracteerd. Dit was ech-
ter allemaal uit de scheepsvoorraad gedaan en hij had hiervoor nooit
iets betaald. Dit zou ruimschoots vergoed worden na aankomst in
Rotterdam, zo had Ulsen haar man beloofd.
Tenslotte wordt in oktober 1771, bijna zes jaar na de boodschap van
Vermeer, het erfdeel aan Celia Maasland uitbetaald. De bijna 6000
gulden die zij ontvangt is een enorm bedrag. (Ter vergelijking: een
doorsneehuis kostte tussen de 500 en 1000 gulden). Voor Celia is het
een geschenk uit de hemel; zij is inmiddels ruim 60 en heeft een
zoon van 20. Sinds haar man ruim vijftien jaar eerder is overleden,
krijgt zij ondersteuning van de diaconie, maar dat is geen vetpot.
Toch valt het bedrag ook wat tegen. De totale erfenis van Ulsen
bedroeg namelijk ruim 115.000 gulden. 
Zoals afgesproken, wordt in de diaconierekeningen nagegaan hoe-
veel de weduwe Vrij-Maasland de afgelopen jaren heeft ontvangen.
Uiteindelijk wordt haar een rekening overhandigd van tweeduizend
gulden, waarbij rekening was gehouden met het feit dat de erfenis
minder was geweest dan men aanvankelijk had gehoopt. Eind okto-
ber 1771 betaalt Celia de diaconie het bedrag.
Voor Celia is hiermee de erfenis nog niet op: Zij kon eindelijk royaal
leven: in mei 1772 koopt zij dan ook voor ƒ. 510,- een eigen huisje
aan de westzijde van het Noordeinde van de Voorstraat. En zij is niet
de enige Brielse erfgenaam die het geld in huizen steekt. Neeltje
Versluis, weduwe van Hugo Vermaas koopt voor ƒ. 295,- een huisje
even verderop in de Voorstraat. Voor weinigen zal de erfenis zo goed
zijn uitgepakt als voor Adam van Toledo. Hij koopt in 1773, evenals
de anderen, in het Noordeinde van de Voorstraat een huis voor  ƒ. 780,-.
Dat was een zeer billijke koop; de verkoper had er destijds ƒ. 1600,-
voor betaald en ook Van Toledo kreeg er in 1781 ƒ. 1842,- voor;
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ruim 1000 gulden winst in acht jaar! Tenslotte ging Pietertje van
Keulen, weduwe van Dirk Vermaas, volledig op in de huizenhandel;
zij koopt in 1772-1777 een pakhuis aan de haven, een huis in het
Noordeinde van het Molenslop, een in de Nieuwstraat en een aan de
haven.

Naschrift
Zo heeft het leven en de dood van Roelof Ulsen onverwacht grote
gevolgen gehad voor een aantal mensen in Brielle. Er blijven nog
volop vragen, zoals de vraag hoe de gebroeders Vieroot te Amster-
dam op de hoogte waren van het bestaan, laat staan het overlijden
van Ulsen?

(*) Dit artikel is een bewerking van een boekje van de heer A. van
Zoest. Het boekje met de titel ‘Het verhaal van Roelof Ulsen’ is bij
hem verkrijgbaar (Telefoon 0181-483411). 

Over de schrijver
De heer drs.A.A. van der Houwen is adjunct streekarchivaris van
Voorne-Putten en Rozenburg. 
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Noordeinde van de
Voorstraat , circa 1900
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Brielle met de locatie van het archeologisch onderzoek bij de Langestraat in 1997

en 1998



Het archeologisch onderzoek naar de stadsmuur
aan de Langestraat te Brielle

drs.A.J. Guiran

In de periode 6 tot en met 24 april 1998 is in opdracht van de
gemeente Brielle door het Bureau Oudheidkundig Onderzoek van
gemeentewerken Rotterdam (BOOR) archeologisch onderzoek ver-
richt op het terrein van de vroegere meisjesvakschool. Aan de
gemeente is het rapport overhandigd, waarin de resultaten van het
korte maar succesvolle onderzoek zijn beschreven. Hieronder volgt
een greep uit het rapport.

Stadsvest en stadsmuren
In 1338 geeft Dirk van Monjou, heer van Voorne, toestemming om
de stad te vesten. In 1342 moet de stadsvest geheel aanwezig zijn
maar in hoeverre er dan al sprake is van muren en poorten is niet
duidelijk. Pas de kaart van Van Deventer (ca.1558) geeft een gede-
tailleerd beeld van de verdedigingswerken: een langgerekt stadsge-
bied, geheel omgeven door water en een ommuring met vier poor-
ten. Van Deventer tekende verder in totaal 22 verdedigingstorens.
Dit is het beeld van de Middeleeuwen; waarschijnlijk het resultaat
van diverse periodes van bouwactiviteiten gedurende twee eeuwen.
De Middeleeuwse verdedigingswerken gingen bij de modernisering
en de ombouw tot de “vesting Brielle” in de 17e en 18e eeuw geheel
verloren. De stadsmuur aan de Langestraat kwam zelfs binnen de
stad te liggen.
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Bodemonderzoek
Een serie handboringen, parallel aan de stadsmuur langs de Lange-
straat, wijst uit dat de bovenzijde van de natuurlijk gevormde afzet-
tingen op circa 3m -NAP te vinden is. Overal in de ondergrond is op
circa 4m -NAP veen aangetroffen. De Maarlandse haven gaat dus
niet terug op een diepe natuurlijk gevormde geul die bij de Lange-
straat zou zijn afgedamd. Boven de natuurlijke afzettingen bevindt
zich bij de Langestraat een circa 4-5 meter dik ophogingspakket, dat
waarschijnlijk geheel in de late Middeleeuwen is opgebracht. We
kunnen de Langestraat, dus als een dijk beschouwen. De datering en
functie van deze dijk zijn niet direct duidelijk. De kern van de opho-
gingen, dicht bij de Langestraat is ouder dan de aanleg van de stads-
muur. De oudst mogelijke datering van deze van oorsprong zeewe-
rende- dijk is de eerste helft van de 13e eeuw.

De stadsmuur
De stadsmuur is over een lengte van ruim 100 m. opgegraven. Vanaf
de vestingwal oostwaarts is de fundering behoorlijk compleet aan-
wezig. Ze ligt vrijwel parallel aan de Langestraat; na circa 62 m
knikt de muur in de richting van de Burgemeester H. van Sleenstraat. 
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De eerste 25 meter van de muur na de knik is ook goed bewaard
gebleven. Maar de volgende 20-25 meter van de muur, tot aan de
straat, is volledig verstoord, of nog slechts zeer fragmentarisch aan-
wezig. Aan de achterzijde van de muurfunderingen is, op afstanden
van 3 à 3.50 m. van elkaar, een groot aantal steunberen aangetroffen.
Deze dienden om de muur in balans te houden en om de tongewel-
ven te dragen, waarop een weergang was aangebracht.  

De indrukwekkende funderingen
van de stadsmuur zijn over het
algemeen over een hoogte van 1.50
à 2.20 m. bewaard gebleven. Daar-
van is hoogstens de bovenste 20-40
cm. opgaand werk. De muur is in
het opgaande werk circa 60 cm. dik
geweest, terwijl de aanlegbreedte
varieert van ca. 1.70-1.90 m. Ook
de steunberen zijn bovengronds circa
60 cm. dik geweest en 1.50 m. lang. 
De lengte van de gebruikte bakstenen
(27½-29½ cm.) geeft een -voor-
zichtige- indicatie voor de datering
van de muurfunderingen: de eerste
helft van de 14e eeuw. De variaties
in de maten van de gebruikte bak-
steen zijn gering, wat zou kunnen
duiden op een korte bouwperiode
van de fundering met steunberen;
we kunnen de aanleg van de funde-
ring als één werk beschouwen.
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De stadsmuur met de steunberen



Het bouwen, verbouwen en regelmatig repareren van het opgaand
werk, de eigenlijke muur, lijkt zich over een veel langere periode uit
te strekken. Aanwijzingen hiervoor vormen de kleinere baksteenma-
ten die op enkele plaatsen in omgetrokken delen van het opgaand
werk aanwezig zijn. Deze stukken muurwerk liggen op verschillen-
de plaatsen op het talud van de voor de muur gelegen gracht. Een
bakstenen vloertje tussen de steunberen en een beerputje uit het laat-
ste kwart van de 14e eeuw wijzen op een mogelijke bewoning onder
de bogen van de weergang.
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De doorgang in de stadsmuur
Een heel bijzonder fenomeen is de doorgang in de stadsmuur ter
hoogte van het midden van de Maarlandse haven. Deze doorgang is
al aanwezig in de eerste aanleg van de stadsmuur. Dit is duidelijk te
zien aan de funderingen die ter weerszijde van de opening oorspron-
kelijk eindigden in zware blokken metselwerk van circa 3.50x1.50 m.
Een groot gedeelte van vermoedelijk een gemetselde boogconstruc-
tie is in de opening naar beneden gestort. De doorgang wordt geflan-
keerd door rijen palen met beschoeiingsplanken. Gezien het aanwe-
zige funderingshout en het puin in de opening, is de doorgang in de
stadsmuur waarschijnlijk dichtgezet nadat de boog was ingestort.
De doorgang in de muur is in ieder geval even oud als de muur zelf.
Het is zelfs denkbaar dat er al eerder een doorgang in de dijk aanwe-
zig was. Op basis van dendrochronologisch onderzoek is de hout-
constructie in de doorgang omstreeks 1360 gemaakt. 

De stadsgracht
Over de stadszijde van de gracht is het een en ander bekend gewor-
den uit de bestudering van het profiel dat vanaf de Langestraat is
aangelegd. Tegen de muur was een flink talud aanwezig waardoor
alleen bij hoge waterstand het water tegen de muur zal hebben
gestaan. Op en in dit talud zijn over een strook van zes meter langs
de muur talloze interessante fenomenen aanwezig. Genoemd kunnen
worden beschoeiingen, palenrijen, omgevallen fragmenten van de
stadsmuur en een straatje dat aansluit op een kleine opening met
traptrede voorbij de knik in de muur. 
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16e-20e eeuwse bewoningssporen en vondsten
De stadsmuur verloor haar functie aan het eind van de 16e eeuw
door de modernisering van de verdedigingswerken. Ergens in het
midden van de 16e eeuw is men de sluisgang gaan slopen. Een grote
uitgraving getuigt van deze activiteit. De vulling van deze uitgraving
bestaat onder andere uit mest en puin. Er komen naast aardewerk en
dergelijke ook bijzondere vondsten als gebrandschilderd glas in voor.

Een bijzondere vondst: leren boekbanden uit omstreeks 1500.
Een zeer bijzondere en zeldzame vondst vormt een aantal (delen
van) leren boekbanden met stempelversieringen en metalen sluitin-
gen. De boekbanden moeten met ander afval in het midden van de
16e eeuw in de bodem zijn terecht gekomen tijdens het slopen van
de doorgang in de stadsmuur. Het gaat om delen van minimaal zes
grote en kleinere banden uit de periode 1450-1520. Bij dit aantal
kunnen we spreken van een ‘bibliotheek’. Op grond van de stempels
bestaat het vermoeden, dat het om een Hollandse productie van
boekbanden gaat. 
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c-d: fragmenten gebrandschilderd glas, 16e eeuw



Interpretatie van de gegevens en nieuwe vragen
De constatering dat de dijk van de Langestraat oud kan zijn (zeg
begin 13e eeuw) roept vragen op over het verdere verloop van deze
dijk. Sloot de dijk ooit aan op de Bollaarsdijk en moet dan worden
gedacht aan een gefaseerd ontstaan van de polder Groot-Oosterland
tegen de oude ringpolder van Rugge, en is het tracé Nobelstraat-
Voorstraat-Dijkstraat etc. in later stadium tot stand gekomen? Hoe
was het verloop vanaf de Langestraat verder de stad in? Of maakt de
dijk van de Langestraat misschien deel uit van de dijk langs de
haven van Maarland, die dan gevormd is als een soort instulping van
de dijk van Groot-Oosterland.
Ook vele vragen met betrekking tot de aangetroffen sluisgang zijn
nog onbeantwoord. Dat er inderdaad sprake is geweest van een sluis
valt op te maken uit de stadsrekening van 1477, waar in verband met
herstelwerkzaamheden aan de verdedigingswerken sprake is “van
dat grote gadt te maken tjegen die Maerlantse kulc daer hier voer-
tijts een sluys gelegen heeft”. Het aangetroffen houtwerk is niet
ouder dan circa 1365. De ouderdom kan aansluiten op de ouderdom
van de stadsmuur aldaar. Maar was er misschien ook al een sluis in
de dijk voordat de muur werd gebouwd? Wat is de samenhang met
de uitwatering van het gedeelte van Oosterland tussen Rugge en
Bollaarsdijk?
Intrigerend is de vraag of we met de vondst van de sluis ook de loca-
tie van de watermolen hebben vastgelegd. In 1332 is mogelijk spra-
ke van een watermolen te Brielle. In 1394 schenkt Aelbrecht van
Beieren aan de stad Brielle “dat lant ende die erve daer onse water-
molen ten Briele op placht te wateren, also als’t nu ter tijt begrepen
heeft in allen manieren als’t ons daer toebehoerde een verlaat ende
een spoye daer te maken tot onsen stede voern. ende ons lant oerba-
er onse haven te Maerlant mede te houden”. De watermolen lijkt
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dan al verleden tijd. Waar de watermolen uitwaterde wordt een spui-
kom en een sluisgemaakt om de haven van Maarland te kunnen
doorspoelen en zo op diepte te houden. Algemeen wordt aangeno-
men dat hiermee het achterste gedeelte van de Maarlandse haven
(het Kostverloren) wordt bedoeld.
De oude watermolen zal op het getij hebben gewerkt. Bij vloed werd
water ingelaten en vastgehouden tot er bij eb genoeg verval was om
de molen in werking te stellen. Uit de 14e eeuw zijn in Nederland
slechts vijf van deze molens bekend. Als we inderdaad met de sluis
van de watermolen te maken hebben, dan ligt de inlaat, het molen-
water, binnendijks, en wel op de plaats van de (mogelijk latere)
stadsgracht. Het komt vaker voor dat de stadsgracht als molenwater
werd gebruikt. Een post in de stadsrekening van 1415 kan ook in die
richting wijzen: “item dat molenwater ende die vest zuytwairts van
den Langestraetsen poirthuyze is der kerken ten Briele geleent steen
uit te backen bij consente des gemeensrechts”
Wat betreft het onderzoek naar de bouwgeschiedenis van de stads-
muur zelf, valt op dat het hele plan van het opgegraven deel in één
keer lijkt te zijn uitgezet. Het grote formaat van de gebruikte stenen
suggereert een erg vroege datering voor de muur. Dit wekt enige ver-
warring in verband met de toestemming voor het aanleggen van ves-
ten in 1338.

over de auteur
De heer drs.A.J. Guiran studeerde archeologie aan de universiteit
van Amsterdam. Hij is als archeoloog werkzaam bij het BOOR en
had de leiding over de opgravingen in Brielle.
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Tentoonstellingen

Historisch Museum Den Briel:

Goudwater: Brielle aan Zee: t/m 25 juli 1999.

Zeilmakerij Zwartewaal:

‘Tussen de mazen door’: Presentatie over de zalmvisserij en over
het dagelijkse leven anno 1900.
Tot 1 augustus: geopend iedere zaterdag en elke 1e zondag in de
maand van 14 tot 17 uur.

Publicaties:

Veerman, laat ons overvaren!
Een beknopte geschiedenis van de veerdiensten naar Brielle
Uitgegeven door de ‘Vereniging Vrienden van het Historisch Museum
Den Briel’.
Zolang de voorraad strekt gratis te verkrijgen in het Museum en in het
Streekarchief.

N.B.: De boven genoemde brochure en het meest recente exemplaar
van de ‘Mare’ is ook te vinden op Internet onder de URL:
http://www.inter.nl.net/users/F.Keller/Tromp.html
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Aanmelding

Ondergetekende .......................................................................

Adres .......................................................................

Postcode ............... Plaats .......................................................

meldt zich aan
voor het O     persoonlijk lidmaatschap

(contributie  f 20.-)
O     familielidmaatschap

(contributie  f 30.-)
van de vereniging ‘Vrienden van het Historisch Museum Den Briel’

Datum: ................... Handtekening ............................................

Verzendadres: Vrienden v/h Historisch Museum Den Briel
Secretariaat
Mevr. E.C. Laroy-Meeuse
Van Almondeweg  70, 3231 CS  Brielle
Tel./fax 0181-413635

N.B. Na 1 juli is alleen nog de halve contributie verschuldigd; na 1 november wordt voor de

resterende maanden geen contributie meer geheven. Voor de betaling van de contributie

ontvangen de leden een acceptgirokaart. 

52



Auteursinstructies
Historische artikelen over Brielle en de streek zijn welkom.
Geadviseerd wordt vooroverleg met de hoofdredacteur, 
drs. A.A. van der Houwen,  te plegen. Hij is bereikbaar tijdens
kantooruren  onder nummer (0181) 475154.
Aanlevering van de artikelen in computer-leesbare vorm, of
tenminste met schrijfmachine geschreven, wordt op prijs gesteld.
De redactie behoudt zich het recht voor, in overleg met de auteur,
artikelen in te korten of te wijzigen.
Na publicatie ontvangen de auteurs twee overdrukken en - op
verzoek - een kopie op floppy.

Advertentietarief
Een pagina per jaar (2 edities): f. 200.-

Copyright
Overname van artikelen uitsluitend met bronvermelding en na
verkregen toestemming van de redactie.

Belangrijke telefoonnummers en Internet-adressen:
Meldpunt Monumentenzorg: tijdens kantooruren:
(0181) 471111 (gemeente Brielle; mevrouw Angelique van Oers)
Meldpunt ‘Cultureel Erfgoed’: tijdens kantooruren van 
dinsdag t/m vrijdag:
(0181) 475473 (Hist. Museum Den Briel; mevrouw Lenie van
Steenbergen).
Musea in Nederland:
http://www.tribute.nl/hollandmuseums/nl/frame.html
Streekinformatie:
http://www.vpri.com/main.htm
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