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Voorwoord

Brielle is een verrassende gemeente.
Als nieuwe inwoner ervaar ik dit telkens
weer.
Zo werd ik onder meer verrast door het
Historisch Museum Den Briel.
Weliswaar een klein museum, maar qua
presentatie en collectie is het zeer zeker
de moeite waard.
Bij dit museum zijn naast de professionals
ook vele vrijwilligers werkzaam, die
zich betrokken voelen bij het behoud van
ons cultuur-historisch erfgoed.
Een van hun activiteiten is het uitgeven
van "de Brielse Mare", die inmiddels al
twaalf en een half jaar verschijnt.
Dit fraai uitgevoerde blad bevat naast nieuws van de Vereniging
Vrienden van het Historisch Museum ook een schat van informatie
over de rijke historie van onze gemeente.
Niet alleen het niveau van de artikelen is verrassend, maar ook de
variatie aan onderwerpen.
Ik wens de redactie en de schrijvers veel inspiratie bij het samenstellen
van dit interessante blad, dat de belangstelling heeft van velen, die
zijn betrokken bij het cultureel erfgoed van Brielle.

De burgemeester van Brielle,

mw. G.W.M. van Viegen.
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Openingstijden en prijzen museum

1 april t/m 31 okt.: dinsdag t/m vrijdag 10 - 16 uur
zaterdag 10 - 16 uur

Gesloten op maandagen, Koninginnedag, 1e en 2e paasdag, en 1e

pinksterdag. Op hemelvaartsdag en 2e pinksterdag als op zondag.
Prijzen: Kinderen tot 4 jaar gratis

Kinderen 4 t/m 12 jaar �  1,-
Iedereen ouder dan 12 jaar �  2,-
Geuzenkaart �  4,5
(gezin met kinderen t/m 12 jaar)
Groepen (op aanvraag)
meer dan 10 personen � 1,- pp
Scholen vanaf 10 personen �  0,5 pp
Leden vriendenvereniging, MJK,
Ver. Rembrandt en CJP gratis
Audiotour Museum en Stadshart  �  2,27 (Borg �  8,-).

Adres Museum: Markt 1, 3231 AH Brielle
tel.(0181)  475475; fax: (0181) 475476
www.historischmuseumdenbriel.nl
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Van de redactie

Met gepaste trots leggen wij u hierbij de 25e editie van de Brielse
Mare voor. Het is al weer twaalfenhalf jaar geleden dat het eerste
exemplaar aan de toenmalige burgemeester werd aangeboden. Dit
jubileum wilden we niet ongemerkt voorbij laten gaan. Het is
immers gemakkelijker om ergens aan te beginnen dan om het vol te
houden. We hebben ons blad dan ook in een extra feestelijk jasje
gestoken, vanzelfsprekend in de Brielse kleuren. Een woord van
dank aan Drukkerij Brielle is hier op zijn plaats.

Terugkijkend kunnen we eveneens trots zijn op het succes; ons blad
vormt een impuls voor het onderzoek naar historisch Brielle. Een
simpel rekensommetje levert op dat er in de afgelopen 25 nummers
ruim honderd artikelen zijn verschenen. We hopen dat de Mare nog
lang inspiratie mag leveren.   

We gaan u niet vertellen wat u in dit jubileumnummer kunt verwachten,
laat u zich maar verrassen. Wel kunnen we zeggen dat we opnieuw
geprobeerd hebben de stof te spreiden: nieuws van de vereniging,
het museum en het archief; iets van lang geleden, iets van niet zo
lang geleden, veel van Brielle, maar ook iets 'van buiten'. We denken
daarin aardig te zijn geslaagd.

Veel leesplezier gewenst,

Aart van der Houwen
Felix Keller
Klaas Schipper
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Verenigingsnieuws

Jaarverslag ‘Vrienden’ 2002
Onze vereniging kan terugzien op een jaar met opmerkelijke resultaten.
Mede als gevolg van een sponsoractie was het museum in staat om
een schilderij van Cornelis Briel (1619-1657) van de hand van
David Bailly uit 1643 aan te kopen. Hierdoor kon op donderdag 12
september het eerste portret van een 17e-eeuwse Briellenaar aan de
collectie worden toegevoegd, mede dankzij de financiële bijdragen
van De Vereniging Rembrandt, de Mondriaan Stichting, de Stichting
Geuzenstad en een groot aantal Brielse ondernemingen en
particulieren. Onze vereniging stelde uit eigen middelen � 750 voor
de aankoop beschikbaar.  
Aan de restauratiekosten van het in 2001 aangekochte schilderij van
Cornelis Springer ‘Het Brigittepoortje in de winter’ droeg onze
vereniging  � 150 bij. 
De vereniging stelde een computer ter beschikking aan het museum
ten behoeve van de studieruimte die in de gevangeniscel op de
begane grond werd ingericht. Op deze computer kunnen bezoekers
zelf de cd-rom’s bekijken, die door onze vereniging zijn vervaardigd
over archeologie en over de restauratie van de Sint-Catharijnetoren.
Dankzij het vertaalwerk van een aantal leden van onze vereniging,
kan het museum thans beschikken over museumteksten in de
Engelse, Franse en Duitse taal. De internetsite van het museum werd
door onze voorzitter actueel gehouden. 
Op 16 januari 2002 was de raadzaal tot de laatste stoel bezet met
belangstellenden voor een thema avond over vestingwerken. Drs.
J.P.C.M. van Hoof van de sectie militaire geschiedenis van de
landmachtstaf schetste niet alleen een persoonlijk beeld van de ook
voor Brielle belangrijke 17e-eeuwse vestingbouwer Menno van
Coehoorn. Hij gaf tevens een duidelijk beeld van diens theorieën
over vestingbouw, alsmede van de politieke ontwikkelingen die de
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aanleiding vormden tot de belegering van vestingsteden ten tijde van
de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Vervolgens
demonstreerde een drietal leden van de Société de La Grande
Armée, met behulp van een opstelling van een groot aantal tinnen
miniaturen, hoe zij als spel een waargebeurde veldslag laten herleven. 

-

De algemene ledenvergadering op 11 april werd gecombineerd met
een bezoek aan het openluchtmuseum De Duinhuisjes, waar
vrijwilligers in historisch kostuum onze leden enthousiast ontvingen.
Op 13 november vond de najaarsledenvergadering plaats in de
raadzaal van het stadhuis. De belangstelling hiervoor was zo groot,
dat extra stoelen moesten worden neergezet. De heer B. Benschop
gaf een lezing over de geschiedenis van de Rijksstraatweg van 1400
tot 1800 en kreeg hierna een groot aantal vragen uit het zeer
geïnteresseerde publiek te beantwoorden. 
Op initiatief van onze vereniging werd een groot aantal digitale
foto’s en dia opnamen van archiefstukken betrekking hebbende op
overstromingsrampen gemaakt, met de bedoeling deze in een cd te
verwerken. Deze aanzet heeft geleid tot de ontwikkeling van een cd
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in het kader van de herdenking van de watersnoodramp van 1953,
onder auspiciën van  het waterschap De Brielse Dijkring. 
Op verzoek van de stuurgroep ‘op leven en dood’ heeft onze
vereniging toegezegd, mee te willen werken aan de cultuurmaand
oktober 2003. In dit thema werden voorbereidingen  getroffen voor
een lezing over rituelen rondom geboorte en overlijden.   
Het verenigingsorgaan de ‘Brielse Mare’ verscheen zoals gebruike-
lijk twee keer. Het bestuur vergaderde vijf keer. 
Met de museumleiding vond regelmatig overleg plaats. De
vereniging was door twee leden vertegenwoordigd in de Museum-
commissie. Deze commissie kwam in totaal vijf keer bijeen. 
Na het vertrek van burgemeester B.F.A. van der Kluit-de Groot op
15 maart 2002, als gevolg van haar benoeming tot burgemeester van
Woerden, werd het voorzitterschap van de museumcommissie
overgenomen door wethouder W. Kruikemeier. Als gevolg van de
invoering van het duale stelsel in de gemeentepolitiek, vindt een
heroriëntatie plaats van de positie van de museumcommissie.
De museumcommissie hield zich vooral bezig met mogelijke verbe-
teringen met betrekking tot inrichting en beheer van het stadhuis-
complex. In het voorjaar had de toenmalige VVV Voorne te kennen
gegeven het stadhuis te willen verlaten. Op deze basis werden door
het museum in het beleidsplan 2002 - 2006 voorstellen voor een
betere ruimte-indeling gedaan. Na het faillissement van de VVV
Voorne bleek dat zeker voorlopig de opvolger, te weten de VVV
Flakkee/Voorne wel degelijk in het stadhuis wenst te blijven. Wel
was het per 1 juli mogelijk de museumbalie een plaats in de hal te
geven. Onderzocht wordt nu welke organisatorische verbeteringen
binnen de huidige randvoorwaarden mogelijk zijn.
Eind december moest het bestuur helaas afscheid nemen van
conservator M. van Hattem, wegens zijn benoeming per 1 januari
2003 tot conservator van het legermuseum te Delft. Zijn vertrek
betekent naar de opvatting van het bestuur een belangrijk verlies
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voor het museum in een periode, waarin belangrijke ontwikkelingen
plaatsvinden, zoals een onderzoek naar het op afstand brengen van de
culturele instellingen in Brielle.

Marijke Holtrop, de nieuwe Conservator
Na een 'conservatorloze' periode van maar enkele weken werd op 18
februari drs. Marijke J. Holtrop benoemd als hoofd Historisch Museum

Den Briel. Marijke Holtrop studeerde
Kunstgeschiedenis en Archeologie
aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Ze
studeerde af in 1987 met een
doctoraalscriptie over 'De tekeningen
van Stradanus uit 1587 voor de Divina
Commedia van Dante’. Naast een
stage in het Frans Halsmuseum te
Haarlem vervulde Marijke Holtrop
museale functies in het Comenius-
museum Naarden en in museum Het
Rembrandthuis in Amsterdam waar
ze zo ongeveer met alle aspecten van

het museumwerk te maken kreeg. Van 1995 tot begin 2002 was
Marijke Holtrop hoofd Presentatie van het Nederlands Politie Museum
te Apeldoorn, waar ze verantwoordelijk was voor de ontwikkeling
en uitvoering van het presentatie- en communicatiebeleid. Na een
tijdelijke baan als hoofd Communicatie en Marketing in Paleis Het
Loo Nationaal Museum te Apeldoorn volgt dus nu als nieuwe
uitdaging de baan in Brielle. 
Marijke Holtrop heeft  verschillende publicaties op haar naam staan,
dus de 'Mare' hoopt de traditie voort te kunnen zetten, dat bijdragen
van de conservator mogen worden verwacht. Het gezin  heeft
inmiddels een woning in Brielle gevonden, en aangezien een van de
hobby's van de conservator, zeilen, in Brielle vermoedelijk nog beter
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te beoefenen valt dan vanuit Apeldoorn heeft de redactie het volste
vertrouwen dat Marijke Holtrop en haar gezin het in Brielle naar hun
zin zullen hebben.  

Donatie
Medio februari 2003 ontvingen de ‘Vrienden’ een donatie van
duizend euro uit de nalatenschap van wijlen mevrouw F.J. (Frannie)
De Gunst-Schipper. Mevrouw de Gunst-Schipper heeft een groot
deel van haar leven in Brielle (Venkelstraat) doorgebracht. De
‘Vrienden’ zijn de geefster voor dit belangeloze legaat erg dankbaar.
De zo verkregen extra financiële armslag helpt de vereniging bij het
vervullen van de statutaire doelstellingen en het aanbieden van een
interessant programma aan de leden en de bewoners van stad en
streek.
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Museumnieuws

De boer op 
De kindertentoonstelling De boer op. Over boeren en tuinders van
vroeger en nu werd op 22 februari jl. feestelijk geopend door een
groep kinderen, dansend op klompen en gekleed in boerentenu. De
expositie, speciaal gericht op kinderen van groep 5, 6 en 7 van de
basisschool (leeftijd 8 t/m 11 jaar), heeft niet alleen de belangstelling
van de Brielse scholen getrokken. Dankzij de financiële ondersteuning
van de Rabobank kunnen leerlingen gratis met de bus vanuit
bijvoorbeeld Hellevoetsluis, Oostvoorne, Spijkenisse en Zuidland
naar het museum gebracht worden. En inmiddels hebben 41 scholen
van Voorne-Putten, maar van buiten Brielle, zich aangemeld om met
een klas de tentoonstelling te bezoeken. In het museum worden zij
begeleid door een museumdocent, die hen behalve de tentoonstelling
ook een videofilm over het boerenbedrijf laat zien en hen helpt in
hun "strijd" boer of boerin van de dag te worden.
De tentoonstelling is nog t/m 18 mei te zien. Naar verwachting
zullen dan een kleine 1300 leerlingen de expositie in schoolverband
hebben bezocht. 

Brood. Brij en bier. 
Op donderdag 12 juni as. zal de tentoonstelling Brood, brij en bier.
Voeding en eetgewoonten op Voorne in de Middeleeuwen worden
geopend.
De tentoonstelling werd samengesteld door Anne-Marieke van
Schaik, die al eerder tentoonstellingen voor het museum maakte. Het
idee voor de tentoonstelling ontstond echter naar aanleiding van
onderzoeksresultaten van prof. dr. J.J. van Binsbergen, huisarts te
Brielle en hoogleraar voedingsleer aan de universiteit van Nijmegen. 
De kleine tentoonstelling, bedoeld voor een breed publiek, is
ingedeeld in drie thema's: ‘voeding en drank’, ‘de bereiding van de
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maaltijd en hygiëne’ en ‘tafelgebruiken en etiquette’. Aan de hand
van prenten, schilderijen, een beschilderd tafelblad en gebruiks-
voorwerpen wordt een beeld gegegeven van het tafelen in de
Middeleeuwen. 
Voor de tentoonstelling toont het museum objecten uit de eigen
collectie en ontvangt daarnaast bruiklenen van het Streekarchief
Voorne-Putten en Rozenburg, Museum Boymans-van Beuningen,
B.O.O.R. (Bureau Oudheidkundig Onderzoek van Gemeentewerken
Rotterdam), het prentenkabinet van de Universiteit van Leiden en uit
enkele particuliere collecties. 
In de tentoonstelling is ruimte gemaakt voor het raadplegen van een
computerpresentatie, waarin aan de hand van afbeeldingen van
middeleeuwse taferelen uitleg wordt gegeven over de verschillende
aspecten van de eetcultuur in de Middeleeuwen. De computer-
presentatie wordt vervaardigd en aangeboden door de 'Vrienden van
het Historisch Museum Den Briel'.
Daarnaast worden thans tal van publieksactiviteiten in het museum
en op locatie voorbereid zoals speurtochten, een receptenwedstrijd
en een bezoek aan de molen verderop in de stad.
De tentoonstelling duurt tot en met 21 september van dit jaar.

Buitenplaatsen
Een tentoonstelling die hier niet onvermeld mag blijven is de
tentoonstelling die sinds 2 mei jl. in de Oudheidkamer Oostvoorne te
zien is: Buitenplaatsen te Oostvoorne. Het Historisch Museum Den
Briel heeft deze tentoonstelling mede-georganiseerd en een aantal
objecten uit de museumcollectie in tijdelijk bruikleen gegeven.

Open Monumentendag
Op zaterdag 13 september vindt landelijk de Open Monumentendag
plaats. Ook het Historisch Museum Den Briel zal met speciale
activiteiten aan dit evenement deelnemen.
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Archiefnieuws

Het werk van het streekarchief is te splitsen in drie taakvelden:
bewaren, bewerken en benutten. Hiervan is bewaren de belangrijk-
ste opdracht; onder het bewerken van archieven wordt het maken
van inventarissen en andere toegangen verstaan en dit alles is
gericht op het benutten van de archiefstukken. 

Bewaren
Dit is het meest kostbare onderdeel; hiertoe is een speciale archief-
bewaarplaats gebouwd met klimaatbeheersing en hoge brand- en
inbraakveiligheid.
Ingevolge de Archiefwet 1995 dragen de gemeenten en het water-
schap hun archieven, ouder dan twintig jaar, regelmatig over aan het
Streekarchief. Om een evenwichtig beeld van het cultureel erfgoed van
Brielle en onze streek te hebben wordt hiernaast actief geacquireerd,
waarbij verenigingen, bedrijven en particulieren wordt verzocht hun
archieven te deponeren. Dat leidt soms tot bijzondere aanwinsten, zoals
laatst enkele stukken die konden worden toegevoegd aan de collectie
Joh.H. Been. Hieronder bevond zich het manuscript van "De portier
van de Langepoort", een verhaal dat Been omstreeks 1908 schreef
over het leven van Rochus Meeuwiszoon. 

Bewerken
Van de drie taken is dit veruit de meest arbeidsintensieve. Alle
archieven, foto's, prenten, kaarten enz. moeten worden beschreven,
gerestaureerd en geconserveerd.
Sedert enkele jaren wordt gewerkt aan de inventaris van het oud-
archief van de gemeente Brielle over de periode 1280-1979. Bij het
bewerken van het archief is inmiddels gebleken dat sommige
stukken niet tot het archief behoren. Blijkbaar zijn in de 19e eeuw
aanwinsten aan het archief toegevoegd. Deze stukken worden nu
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afgezonderd en overgebracht naar de collectie handschriften.
Onlangs bleek dat een aantal van deze afgezonderde stukken onderling
verband hield. Zij dateerden alle uit de periode 1450-1550. Bij nader
onderzoek bleek hier sprake te zijn van het archief van het Sint
Andries zusterhuis. Het klooster was gelegen te Rugge, even buiten
de stadsmuren van Brielle. In 1572 kwam het leeg te staan. De
eigendommen vervielen aan de stad die het kloostercomplex voor
een deel af liet breken en verbouwen tot ziekenhuis. Zodoende zal
het archief ongemerkt zijn opgegaan in het stadsarchief. 
Hoewel Brielle maar liefst zeven kloosters binnen en even buiten de
muren heeft gekend, zijn hier er geen kloosterarchieven bewaard
gebleven. Met de vondst van veertien stukken mogen we dan ook
spreken van het eerste Brielse kloosterarchief. 

Benutten 
Het uiteindelijke doel en meest dankbare onderdeel is het gebruiken
van de archieven. Het streekarchief probeert het gebruik van de
archieven zoveel mogelijk te promoten. Dat gebeurt bijvoorbeeld
door het doen van onderzoek te vergemakkelijken door middel van
het maken van inventarissen en transcripties. Zo wordt medewerking
verleend aan publicaties zoals deze Brielse Mare. Maar ook worden
regelmatig archiefstukken uitgeleend voor tentoonstellingen in de
regio of verder weg, zoals onlangs aan het Utrechtse Catharijneconvent.
Tijdens het afgelopen museumweekend nog werden prenten van
Alexander Verhuell en archivalia betreffende de schenking door
deze verzamelaar aan de gemeente Brielle, in het Historisch
Museum tentoongesteld. De stukken kwamen daar wel heel goed tot
hun recht, omdat daar ook de kast staat die werd aangeschaft (en
betaald door Verhuell), waarin de prenten oorspronkelijk bewaard
moesten worden.
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Het Maarlandse Klokje 

Dr. Laura J. Meilink-Hoedemaker en drs. Aart A. van der Houwen

Het Maarlandse klokje intrigeert velen. Toch is er niet veel van
bekend. Bij studie naar het uurwerk en de klokken in de Catharijne-
kerk stuitte de onderzoeker op interessante informatie. 

De geschiedenis van het
Maarlandse klokje gaat terug
tot 1705. De stad beschikte al
lange tijd over uurwerken op de
Catharijne- en de Jacobskerk,
maar het stadsbestuur wilde een
klok op het Maarland aanbrengen.
Misschien omdat van hieruit de
torenklok niet zicht- en hoor-
baar was, misschien ook omdat
het Maarland een zekere chique
uitstraling kreeg, die paste bij
de dure huizen in dit deel van
de stad. Hoe het ook zij, in juni
1705 kocht het stadsbestuur
voor f 36,- een oud uurwerk uit
de boedel van wijlen Jannetje
Steurs. Er werd een kast
vervaardigd met drie vergulde
wijzerplaten. Die werd opge-
hangen aan de gevel van een

huisje van de stad, aan de noordzijde van het Maarland (huidige
nr. 26), tegenover de Hoge brug, die destijds meer naar het begin
van de haven lag dan de huidige Julianabrug. 
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De klokopwinders 
Er werd een klokopwinder aangesteld. Deze moest elke dag het
uurwerk opwinden en gelijkstellen aan de hand van een zonnewijzer.
Het lag voor de hand dat de beiaardier, die ook voor de uurwerken in
de Catharijne- en de Jacobskerk zorgde, daarmee werd belast. Dat
was in 1705 Johan Beuckelaer de oude, na diens overlijden in 1715
Leendert van Almkerk en sedert 1720 Jacobus Croon.
Sinds 1746 was de beiaardier niet langer vanzelfsprekend klok-
opwinder. In genoemd jaar droeg Croon het verzorgen en opwinden
van de stadsuurwerken over aan Jacobus Langendoen, een timmer-
mansknecht die in dienst was van de stad. Om hem in de gelegenheid
te stellen dagelijks de klokken op te winden werd zijn theepauze met
een uur verlengd. Dat uur moest toereikend zijn om de uurwerken na
te lopen. Zijn loon bedroeg dertig gulden per jaar. Van zijn bij-
verdienste heeft hij niet lang kunnen genieten; slechts zes jaren was
hij klokopwinder, hij overleed in november 1752. Hij werd
opgevolgd door Pieter Formee, een smid. Formee overleed een jaar
later en werd op zijn beurt opgevolgd door Johannes Simson.
Deze Simson trof het niet met zijn klokken. Het Maarlandse uurwerk
was inmiddels vijftig jaar oud en begon kuren te vertonen. Omdat
het uurwerk van de Jacobskerk gelijksoortige problemen had, zag
men wellicht in dat er meer kennis vereist was, want weldra werd
Jan Engering, een volleerd uurwerkmaker, aangenomen. Simson
kreeg derhalve al na vijf jaar zijn ontslag, maar tevens een akte om
zich als tapper te vestigen. Dit moet Engering hebben aangesproken,
want enkele jaren later vroeg hijzelf zijn ontslag aan en vestigde hij
zich eveneens als tapper.

Opnieuw een beiaardier als klokopwinder
Gedurende korte tijd trad de stadsarbeider Cornelis Priem op als
opwinder. Juist in deze periode trad Jacob Croon af als organist/-
beiaardier en werd hij opgevolgd door Hugo Captein. Al op 30
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september 1762 werd het toezicht en het opwinden van de uurwerken
eveneens toevertrouwd aan Captein op een traktement van f 150,-
per jaar. 

Captein zal niet onverdeeld gelukkig zijn geweest met zijn extra
baantje. Toen hij in mei 1764 de uurwerkmaker Jacobus Knor leerde
kennen, die zich kort daarvoor vanuit Den Haag in Brielle had
gevestigd, greep hij zijn kans. Op eigen verzoek werd hij ontslagen
van het dagelijkse onderhoud en opwindwerk, dat immers 'nadelig
was voor zijn werk als organist en klokkenist'. In zijn plaats werd
Jacobus Knor aangesteld. Diens traktement bedroeg f 130,- per jaar.
Knor verrichtte enkele grotere reparaties aan het Maarlandse
uurwerk, maar was niet lang in functie in Brielle. Begin 1767 was hij
vertrokken met achterlating van een failliete boedel. Als Knors
opvolger werd Jurjen Gevel aangesteld, eveneens een uurwerkmaker
die oorspronkelijk uit Den Haag kwam. 
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Verplaatsing van het Maarlandse klokje
In 1762 was het huisje "daar het stadsuurwerk uyt de gevel steekt"
verkocht aan de huurder, Pieter Brugman, voor f 300,- en onder
voorwaarde dat het klokje aan de gevel zou blijven hangen. Zes jaar
later kwam in de magistraat de vraag aan de orde of het stadsuurwerk
niet op een andere plek zou kunnen worden geplaatst. Waarschijnlijk
had Brugman daarom verzocht, want hij bleek bereid de helft van de
kosten voor zijn rekening te nemen. Besloten werd om het klokje te
verplaatsen naar de overzijde van de Hoge brug. Het werd bevestigd
aan de gevel van een huisje op de hoek van de Nieuwstraat, naast de
herberg ‘Het Hof van Hollandt’. 

Vervangen of repareren?
Op 22 september 1781 deelde burgemeester Van Dam van Aerden de
magistraat mede dat 'de stadsfabryck Van Westenhout en den opwinder van
stadsuurwerken Jurjen Geevel' hem hadden laten weten dat het uurwerk op
het Maarland al lange tijd niet naar behoren liep. Geevel had het Maarlandse
klokje sinds 1767 verzorgd en had het nu laten onderzoeken door de
uurwerkmaker Jan Arend Roeloffs, die het uurwerk 'zeer slegt' vond. Een
reparatie was volgens Roeloffs wel mogelijk, maar zou duur zijn en niet
afdoende. Hij bood daarom aan een nieuw uurwerk aan de stad te leveren
voor driehonderd gulden. De magistraat besloot echter tot reparatie over te
gaan. Ook de volgende jaren lukte het met reparaties de klok lopend te
houden.
Of het aan de klok heeft gelegen of aan de opwinders is onbekend, maar
rond de eeuwwisseling waren er opvallend vaak ergernissen. In 1792 werd
Gevel, die inmiddels vijftien jaar in dienst was, aangesproken over het
vervullen van zijn taken. Toen daarin geen verandering kwam werd hij in
1796 ontslagen. Zijn opvolger, Cornelis Korpel, werd eveneens na korte tijd
en enkele waarschuwingen omstreeks 1804 ontslagen. En ook met diens
opvolger Frans Reytenbach had men problemen. Hij werd in 1821 wegens
aanhoudend plichtsverzuim gedurende zes weken uit zijn ambt gezet. 
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Een nieuw uurwerk
In 1854 was het noodzakelijk om het uurwerk te repareren.
Uurwerkmaker A. de Kleyn uit Brakel, die de stadsuurwerken in
onderhoud had, stelde voor om het klokje, dat dagelijks moest
worden opgewonden, zodanig om te bouwen dat dit slechts eens per
week nodig was. Dit voorstel werd voorlopig opgeschort.
Waarschijnlijk werd het na zijn dood, in 1858, door I.M.A. Bekking
uit Rotterdam uitgevoerd. Deze verving namelijk het uurwerk en
kort daarop werd aan J.A. Roeloffs, die sedert 1837 in dienst was als
'regulateur en opwinder der stadsklokken in de Kleine Kerk en op
het Maarland', eervol ontslag aangeboden. 

Hartekreet vanuit de bevolking
We nemen aan dat de bewoners van het Maarland redelijk in hun sas
zullen zijn geweest over het klokje, maar het was blijkbaar ook een
bron van ergernis. Eind 19e eeuw verscheen er een open brief in de
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Brielsche Courant waarin een Maarlandbewoner aan zijn ergernis
lucht gaf. "Dat klokje slaat er op los als een dolleman. Doet het 12
slagen horen, dan is het half 3 of 3 uur, slaat het 2, dan is het soms 5
of 6 uur enz", aldus de schrijver die ten slotte vertwijfeld de keuze
stelt, dat "(het) uurwerk degelijk in orde werd gebracht, of
opgeruimd".

Waarom een Maarlandse klokje?
Wanneer we het over het Maarlandse klokje hebben, bedoelen we
daarmee het uurwerk. Maar sedert omstreeks 1800 hing naast het
uurwerk nóg een klok, beter gezegd een bel. Over het doel van deze
bel zijn de meningen nu, anno 2003, verdeeld. Een mening is, dat de

bel gebruikt werd door zakken-
dragers om daarmee aan te geven
dat een schip geladen of gelost
moest worden. Gezien de plaats is
dit echter onwaarschijnlijk. De
meeste activiteiten vonden plaats in
de oude haven, aan het Slagveld en
de Turfkade. Daar stond aan de
huidige Lijnbaan dan ook tot 1865
het zogeheten Zakkendragershuisje.
In dat huisje was inderdaad een bel
die gebruikt werd om de zakken-
dragers op te roepen. Het huisje
werd in genoemd jaar door de
gemeente voor f 50,- verkocht onder
voorwaarde dat de bel voor de stad
ter beschikking bleef.

Volgens opgave van de smid en uurwerkverzorger Anthonie Borstlap
(1836-1915) uit 1911 werd de bel aan het Maarland gebruikt als
brandklokje. Hij dateerde deze bel op 1793, die van het uurwerk op
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1643. Mogelijk was dit nog de oorspronkelijke bel, die de stad immers
tweedehands had aangeschaft. Volgens een vermelding van zijn zoon
Wilh.F. Borstlap (1864-1918) werd het brandklokje ook gebruikt om
de schippers te waarschuwen wanneer de haven gespuid werd.

Afbraak 
Omstreeks 1950 had het Maarlandse klokje zichzelf overleefd. De
bellen waren in 1943 door de bezetter in beslag genomen om te
worden omgesmolten. Het was niet langer noodzakelijk dat men de
tijd kon zien. Er meerden bijvoorbeeld geen schepen meer af aan het
Maarland, waarbij de klok het tijdstip van afvaart kon aangeven.
Toen het uurwerk mankementen ging vertonen waren er maar
weinigen die zich dat aantrokken. Brielle kende in deze tijd immers
genoeg problemen; de stad leek in zekere zin in verval, met een
groot aantal onbewoonbare panden en zelfs krotten. Er was dan ook
weinig geld voor 'leuke' ondernemingen. In 1952 werd het uurwerk
nog eens grondig bestudeerd en toen daarbij bleek dat het niet meer
te restaureren was, zag men er geen been in om het klokje maar
helemaal te verwijderen. Het huisje waaraan het klokje was
bevestigd, bleek bouwvallig en ook daarvan werd besloten om het
maar af te breken.

Het zakkendragershuisje
Met de afbraak leek een abrupt einde te zijn gekomen aan een
markant stukje Brielle. De herinnering hield echter gelukkig stand
en werd misschien ook wel gekleurd. Omstreeks 1995 kwam men
binnen de Vereniging Maarlandbewoners op het idee om het
‘zakkendragershuisje’ te herbouwen. Dat dit niet helemaal juist is
hebben wij hierboven aangegeven. Het lukte de vereniging om de
benodigde gelden bijeen te brengen. De kosten logen er niet om;
kostte de oude klok destijds f 36,-, de huidige atoomklok kostte maar
liefst f 25.000,-. In 2002, 50 jaar na de sloop, werd het huisje in oude
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glorie hersteld en werd de klok
teruggeplaatst. Om het beeld te
completeren is ook een bel
opgehangen, die bij bijzondere
gelegenheden wordt geluid. 

Over de auteur

Dr.L.J.Meilink-Hoedemaker promoveerde op een studie naar beiaarden.
In 2002 publiceerde zij een studie naar het uurwerk en klokkenspel
in de Sint Catharijnetoren.
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Reddingsacties in beeld

A. Weltevreden

Sinds kort hangen twee aquarellen uit de collectie van het Historisch
Museum Den Briel in het Nationaal Sleepvaartmuseum te Maas-
sluis. De kunstenaar is afkomstig uit Maassluis, maar het verhaal
achter de stukken is niet minder Briels. 

Schilder en opdrachtgever
De schilderijen zijn vervaardigd door Arie de Groot (*1869),
destijds werkzaam in een kuiperij aan de Burgemeester De Jongkade
in Maassluis. De Groot was een begenadigd amateurschilder met een
grote voorliefde voor schepen. Hij genoot (en geniet) in Maassluis
zeker enige faam vanwege de vele schilderijen die hij maakte. Hij
was bovendien een verdienstelijk modelbouwer; in 1922 werd hij
door het Scheepvaartmuseum in Amsterdam zelfs benoemd tot
restaurateur van scheepsmodellen.

De Groot, die autodidact was, vervaar-
digde beide schilderijen omstreeks
1900 in opdracht van Arie Weltevreden.
Weltevreden (1841-1912) kwam uit
een zeevarende Brielse familie: zijn
grootvader was binnenloods, een oom
zeeloods en zijn vader varensgezel.
Omstreeks 1850 woonde het gezin op
het Hoofd. In 1862 trouwde Arie met
de Brielse Johanna Hennevanger en
verhuisde naar een huis op het
Maarland. Evenals zijn vader was hij
varensgezel, in 1870 verhuisde hij

naar Vlaardingen, waar hij in dienst trad
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van de Internationale Sleepdienst. Toen deze (rode banden) kort
daarop met  de sleepdienst van L. Smit (blauwe banden) samenging
als L. Smit & Co 's Sleepdienst, die als thuishaven Maassluis had,
verhuisden ook Arie en zijn gezin. 
Bijna vanzelfsprekend was Weltevreden ook betrokken bij reddings-
acties van in nood verkerende schepen, waarbij vaak levens werden
gered. Meerdere medailles en oorkonden herinneren daar nog aan.
Waarschijnlijk wilde Weltevreden die herinnering ook levend
houden met de beelden die erbij hoorden. Hij liet De Groot twee
reddingsacties uit zijn lange carrière vastleggen. De eerste aquarel
laat de redding zien van de bemanning van de s.s. Archimedes in
1864, Weltevreden was daarbij schipper op een van de ijssloepen. De
andere geeft een actie weer uit 1881, van het raderschip Zierikzee,
waarop hij destijds kapitein was.

Zeemanskerkhof
De Maasmond was betrekkelijk ondiep -er stond in het Sluissche
Diep slechts 34 dm water- waardoor het er regelmatig kon spoken,
ook voor ondiepe schepen. Dit gebied was voor de scheepvaart dan
ook uiterst gevaarlijk en scheepsstrandingen waren niet zeldzaam.
De Maasvlakte dankte hieraan in de 19e eeuw zelfs de bijnaam
"zeemanskerkhof". 
Vanzelfsprekend werd dit niet lijdzaam aangezien. Brielse of
Maassluisse loodsen loodsten de schepen tussen de zandbanken en
ondiepten door. Vaak waren zij zelf schipper of visser; zij kenden
alle vaarten en gaten en brachten de schepen veilig naar binnen.
Maar het kon ook fout gaan. In die gevallen waren het opnieuw vaak vissers
uit Brielle en Maassluis die er met hun ijssloepen - open zeewaardige
zeilboten - op uittrokken om hulp te bieden. Brielle telde omstreeks 1860 vijf
en Maassluis twee ijssloepen. Daarbij voeren zij onder de vlag van de Zuid-
Hollandse Maatschappij tot Redding van Schipbreukelingen, die sedert 1825
in Brielle een reddingsboot gestationeerd had.
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Het vergaan van de s.s. Archimedes, 
In maart 1864 voer de s.s. Archimedes uit Hamburg met een lading
graan en stukgoederen uit de Oostzee naar Rotterdam. De kapitein
had haast; de snel dalende barometer wees op het naderen van een
depressie en hij wilde het schip voor de storm binnenbrengen.
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Hij was te laat, de storm kwam sneller en heviger dan verwacht. De
eerste windvlagen kwamen uit zuidwestelijke richting, waardoor het
invaren van de Maas werd bemoeilijkt. De wind draaide en trok aan.
Korte tijd later woei het reeds met stormkracht uit het noordwesten,
waarbij het schip als een speelbal werd voortgedreven. Tegen zons-
ondergang lag het schip dwars voor het Sluissche Diep. Toen een
heldere bundel maanlicht door de wolken brak, verlichtte deze een
grimmige opspuitende grondzee aan bakboord, dat betekende dat de
gronden al veel te dicht genaderd waren. Het schip was stuurloos en
reddeloos.
In Brielle werd alarm geslagen en de ijssloep Goed Vertrouwen met
aan het roer Arie Weltevreden en de bootslieden Arie Linge en Jacob
Borstlap roeide naar het hulpeloze schip. 
Andere sloepen en de radersleepboten Maas en Klok van de
Brielsche en Nieuwesluische Stoombootvereniging sloten zich bij
hen aan. Met moeite en gevaar voor eigen leven zagen zij kans een
gedeelte van de equipage van het schip te halen. In totaal werden in
die nacht 31 personen gered en behouden in Brielle aan land gezet.
De s.s. Archimedes werd de volgende morgen tot wrak geslagen
door de golven.

Het vergaan van de Prometheus
In de nacht van zaterdag 15 op zondag 16 januari 1881 voer de
Noorse bark Prometheus de Nieuwe Waterweg op. Het was zwaar
weer, de Maas lag vol met dik drijfijs, dat tegen het schip opkruide.
Even daarvoor was het schip de Any Reply tegen gekomen. Dit
schip was toen waarschijnlijk al lek gestoten door het ijs en ging zijn
ondergang tegemoet. Slechts een uur buitengaats bemerkte de
bemanning namelijk dat het schip water maakte. Het lek bleek niet te
dichten en bij de vuurtoren van Scheveningen moest de bemanning
het schip verlaten, dat later ter hoogte van Terheyde op het strand
liep en verloren ging.
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De Prometheus had het al evenzeer moeilijk. Het liep vast op de
Westbank. Bij opkomende vloed raakte het schip weer vlot. De
kapitein kreeg weer moed toen hij het licht van een loodsboot meende
te zien; hij zette koers om de loods tegemoet te varen. Het bleek
echter het licht van het Noorderhoofd te zijn. 

Toen men de vergissing inzag, was het te laat; het schip strandde op
de pier. Het schip bevond zich in een uiterst gevaarlijke positie en de
bemanning trachtte zich in veiligheid te brengen. Drie man wisten
met de scheepssloep behouden aan wal te komen. De overige
bemanningsleden klommen in de kluiverboom, het enige gedeelte
van het schip dat nog boven water uitstak. Van hieruit werden ze
later gered door de sleepboot Zierikzee. De sleepboot liep zelf
belangrijke averij op, maar arriveerde behouden in de haven van
Maassluis. Saillant detail: de Prometheus was geladen geweest met
ijs, bestemd voor Maassluis. Dit ijs vermengde zich met de ijsschotsen
in de Nieuwe Waterweg en verdween richting zee. 
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De schilderijen
De schilderijen zijn duidelijk samen gemaakt. Ze zijn elk 81x61 cm.
en zijn qua kleurstelling en (vanzelfsprekend) onderwerp gelijk. De
stukken zijn lange tijd in de familie gebleven; in 1955 besloot de
kleindochter van Arie Weltevreden, overigens evenals haar zusters
getrouwd met een loods, de schilderijen aan het Trompmuseum te
schenken. Onlangs werden de stukken in bruikleen gegeven aan het
Nationaal Sleepvaartmuseum in Maassluis.

Over de auteur:
A. Weltevreden is geboren in Maassluis. Sedert ruim twaalf jaar is
hij als vrijwillig medewerker aan het gemeente- thans streekarchief
verbonden. 

Bronnen: Archief Historisch Museum Den Briel, brieven van H. Mak; C.P. Mulder,
Tot belooning van edele menschenvrienden (Den Haag 1996); J.P.A. Verkley, Ber-
gers van het eerste uur (Maassluis 1985 )
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De cholera-epidemie van 1866 in Brielle  

Drs.E. Lassing-van Gameren

Momenteel wordt wereldwijd aandacht besteed aan een nieuwe ziekte
die, onder het acroniem SARS (severe acute respiratory syndrome)
en afkomstig uit het Verre Oosten, overal slachtoffers dreigt te maken. 

In de negentiende eeuw werden bevolking en autoriteiten in West-
Europa met enige regelmaat geconfronteerd met een zeer
besmettelijke ziekte, waartegen geen kruid gewassen leek: ook hier
lag de oorsprong in Azië, maar deze ziekte had al snel allerlei
benamingen waarvan cholera en Aziatische braakloop de meest
bekende werden. 
De ziekte wordt gekenmerkt door het optreden van heftige diarree in
combinatie met veelvuldig overgeven; de kans op snelle uitdroging
en overlijden is groot. Vooral door het snelle verloop onderscheidde
cholera zich van al langer bekende ingewandsstoornissen. Cholera
bereikte West-Europa voor het eerst in 1832 en zou tot in de twintigste
eeuw vele malen epidemisch worden. In Nederland waren beruchte
jaren in dit verband 1848-1849, 1852, 1866 en 1892. 
In Brielle vond de grootste uitbraak van cholera plaats in 1866. In de
jaren ervoor en erna kwam de ziekte ook wel voor, maar niet op zo
grote schaal. De epidemie van 1866 had haar hoogtepunt in de
maanden juli en augustus, eiste 50 slachtoffers en heeft de meeste
sporen nagelaten, ook wat betreft archiefmateriaal.1

1 Gegevens over de cholera-epidemie zijn te vinden in: Archief van de gemeente
Brielle 1811-1979. Daarin: Notulen van de gemeenteraad 1866 (inv.nr. 7)
Ingekomen stukken 1866, Minuten van uitgaande brieven, 1866 (inv. nr. 176)
Stukken betreffende gezondheidszorg, waaronder het archief van de cholera-
commissise van 1866 (inv.nr. IV, 87)

31



Eerste maatregelen
In de raadsvergadering van 26 april 1866 moest burgemeester Bruijnis
de mededeling doen dat in naburige plaatsen gevallen van cholera
geconstateerd waren. 

Preventie en bestrijding van ziekten waren allang niet meer een zaak
van particulier initiatief maar grotendeels een overheidstaak. De
gemeenteraad nam daarom gelijk het besluit om een deel van het
Prinsenkwartier (het voormalige pesthuis aan de Brigittenweg) te
reserveren als ziekenhuis voor de choleralijders. Tevens werd
besloten een krediet van ƒ. 200 beschikbaar te stellen en om een
commissie in te stellen die verdere maatregelen zou coördineren.
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In de commissie hadden zitting de burgemeester G. Bruijnis, dokter E.R.
van Eichstorff, heelmeester D. Pronk, apotheker C. Biemond en de
raadsleden A. Knappert de Groot (rechter), R.T. Collot d'Escury
(griffier arr. rechtbank) en L. Visser (wijnhandelaar). Deze heren,
later aangevuld met twee mannen vanwege de kerkenraad der
Hervormde Kerk (Ds. H. de Jager en drukker J.L. Kluit), beraadden
zich op maatregelen die genomen konden worden en zorgden voor
de financiële afhandeling van één en ander.
Zolang de plaatselijke geneesheren nog geen lijders aan de gevreesde
ziekte hadden aangetroffen, werden er op last van de commissie
preventieve maatregelen genomen. Deze maatregelen waren
gebaseerd op alle mogelijke opvattingen die in de jaren daarvoor
ontstaan waren over de aard en verspreiding der ziekte. De ziekte
zou verspreid worden door water, door de lucht, door menselijk
contact, door kwade dampen, door huisvuil: elke geleerde had zijn
mening en zijn bestrijdings- of geneesmiddel. Vandaar dat de Brielse
bevolking werd gewaarschuwd tegen overmatig gebruik van vruchten
en handelaren verboden werd onrijp fruit in te voeren en te
verkopen; immers fruit kon ingewandsstoornissen veroorzaken.
Besmetting van mens op mens zou voorkomen kunnen worden door
het vermijden van grote bijeenkomsten: de Brielse kermis van de
tweede maandag in juli werd op last van de burgemeester afgelast.
De afvoer van huisvuil en de inhoud van privaten was en bleef een
probleem. Bij ontstentenis van een rioolstelsel kwam veel terecht in
de talloze sloten en slootjes die nog in de stad liepen. De frequentie
van het spuien der sloten en grachten werd opgevoerd tot een keer
per dag. De gemeenteraad worstelde ook nog met de vraag of zij wel
kon eisen dat sloten op particulier terrein zo nodig gedempt moesten
worden. Tot dempen van of gemeente- of particuliere sloten kwam
het nog niet; wel werd een speciale slotenreiniger (man met kar en
gereedschap) aangesteld. De Minister van Oorlog gaf toestemming
om op Bastion IV kuilen te graven, waarin de inhoud van beerputten
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en privaattonnen gestort kon worden. Burgers werd aangeraden hun
tonnen al daarvoor te ontsmetten met chloorkalk, te verkrijgen bij de
plaatselijk apotheker.
Zuiver drinkwater was, bij gebrek aan een waterleiding,  ook een
probleem dat nog niet goed opgelost kon worden: wel stelden
particulieren met goede regenputten deze op bepaalde uren ter
beschikking van anderen.

Zorg voor patiënten, hun familie en nabestaanden
Nadat half juni de eerste besmetting was geconstateerd, verplaatste
de aandacht van de commissie zich naar de zorg voor de patiënten en
hun familie. Inmiddels was een zaal in het Prinsenkwartier in
gereedheid gebracht voor ernstig zieken; zij konden op die plek
comfortabeler verzorgd worden dan thuis (tevens had men hoop dat
gezinsleden zo voor besmetting behoed zouden worden). Hoeveel
van de in totaal 71 choleragevallen in het Prinsenkwartier zijn
opgenomen was niet na te gaan; veertien mensen zijn daar
overleden. Er waren permanent twee oppassers aanwezig en, zoveel
mogelijk, ook een lid van de choleracommissie.
Uit een declaratie van apotheker Biemond valt op te maken welke
ontsmettings- en geneesmiddelen in het Prinsenkwartier en bij
mensen thuis gebruikt werden. Biemond leverde in juli en augustus
vele kruiken bleekwater, ponden chloorkalk en ijzersulfaat
(ontsmettingsmiddelen). Ook deed hij zogenaamde ‘berokingen’:
met een soort stoomapparaat werd chloordamp in een vertrek
rondgepompt, ook weer in de hoop dat de lucht hierdoor gezuiverd
werd en besmetting voorkomen. Het Prinsenkwartier werd vrijwel
dagelijks berookt (de werkomstandigheden voor de oppassers zullen
hierdoor niet aangenaam zijn geweest!). Biemond leverde tevens
choleradrank. Waarschijnlijk is dit de in Nederland veel gebruikte
‘Bleeker's drank’ geweest. P. Bleeker, die als arts ervaring had
opgedaan in Azië, schreef al eerder een veel gelezen brochure over
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cholera, waarin hij uitleg gaf over de
ziekte en zijn recept gaf. Een
mengsel van 24 druppels laudanum
(opium-derivaat), 12 druppels
pepermuntolie, 90 Hoffmandruppels,
2 theelepels suiker en een halve
wijnfles water, per 4 eetlepels ingenomen
bij de eerste verschijnselen, moest
erger voorkomen.2 Op last van het
gemeentebestuur werd in de stad
Brielle deze drank, met gebruiks-
aanwijziging, op acht plaatsen gratis
uitgedeeld.

De plaatselijke geneesheren maakten vele visites. Over de kosten
van rijtuig en koetsier hoefden dokter van Eichstorff en heelmeester
Pronk zich geen zorgen te maken; de rekening werd voor hen
betaald. Die was trouwens behoorlijk hoog: M. Bakker declareerde
over de periode 28 juni tot 2 september ƒ. 135,50 vanwege het ‘met
een vigilante visites gereden’. Hun hoogbejaarde collega Van de
Minne behandelde nog wel patiënten, maar kennelijk niet met
medewerking van gemeentebestuur of choleracommissie. 
In een vroeg stadium had de commissie al besloten dat niet alleen de
zieken verzorgd moesten worden. Behoeftige medeburgers, ook als
zij nog niet ziek waren, behoefden zorg, en wel in de vorm van extra
voedsel. Daartoe werden de al langer bestaande soep- en spijs-
uitdelingen vanuit het Burgerlijk Armbestuur geïntensiveerd. 

2 P. Bleeker, De cholera: wenken voor allen (15de druk, 's-Gravenhage, 1866)
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In het archief van de commissie zijn talloze bonnetjes te vinden van
leveranties ten behoeve hiervan. Nabestaanden werden ook geholpen,
zeker wanneer een kostwinner was weggevallen. Soms werden
simpele dingen vergoed, zoals beddengoed. Immers, na een
sterfgeval moesten kleren en beddengoed verbrand worden. Zeegras
en strobossen werden ook op ruime schaal uitgedeeld om het
gebruik van schone slaapplaatsen te bevorderen. 

Financiering
Hadden vooral kleinere plaatsen nogal eens moeite met de extra
kosten die een heersende ziekte met zich meebracht voor de
gemeentekas, in Brielle verliep de fondsenverwerving tamelijk
voorspoedig. Zoals hiervoor vermeld, stelde de raad al bij de eerste
berichten van naderende ziekte een bedrag beschikbaar. Daarnaast
verkeerde Brielle in de gelukkige omstandigheid dat er particuliere
weldadigheidsfondsen beschikbaar waren waaruit geput kon
worden. In 1863 had de gemeente een gift ontvangen van een zekere
"X"; hiervan mocht ƒ. 700 gebruikt worden (rente en te gelde
gemaakte aandelen). En er was het al langer bestaande fonds Vrouw
Briell’ van Ellemeet, een legaat uit 1685 waarvan de rente gebruikt
mocht worden voor armen en noodlijdenden in Brielle. De
gemeenteraad deed in juni een beroep op het fonds; de diaconie van
de Hervormde Kerk had echter in dit fonds zeggenschap en deze voelde
aanvankelijk er niet zoveel voor om de jaarrente dit keer op de
gevraagde manier te gebruiken. Uiteindelijk ging de kerkenraad
akkoord, mits zij vertegenwoordigd zou worden in de cholera-
commissie. Zo traden de heren De Jager en Kluit tot laatstgenoemd
gezelschap toe. Hiermee was het grootste deel van het werkkapitaal
van de commissie gevonden.3

3 Rekening van ontvangsten en uitgaven van de commissie. Archief Brielle 1811-

1979. IV, 87, no. 6. Bijlagen bij de rekening. Idem, no. 7.

36



Toch werd er gezocht naar aanvulling. Een enkele particuliere gift
kwam binnen en er werd op 7 augustus een orgelconcert gehouden,
wat ƒ 234 voor het goede doel opbracht (nadere bijzonderheden over
dit concert waren niet te vinden). De soepkokerij werd gebruikt voor
extra-inkomsten: niet alleen gratis, maar ook tegen betaling werd
soep verstrekt. Bij zes gelegenheden werd in totaal ƒ 132,92 ontvan-
gen, waarmee iets van de kosten werd terugverdiend. Grote bedra-
gen, naast die voor de soepbereiding,  werden uitgegeven aan
overuren voor J. van der Schoor en J. Nuijt (de sluiswachter en
spuier), de koetsier van de geneesheren, en de apotheker. Verder
allerlei kleine rekeningen die bij de commissieleden ingeleverd wer-
den. Neem het briefje van L. Goudswaard die vier ijzeren bedden en
een ziekenhuisdraagbaar had afgeschrapt en geverfd, grijs van bin-
nen, groen van buiten, met materiaal en uurloon voor f 3,86. Of
P. van Marion, die een ragebol, luiwagen, borstels, stoffer, linnen
dweil en handdoeken had gekocht voor het Prinsenkwartier (ƒ 3,22).
De rekening werd in september 1867 door de penningmeester
afgesloten en goedgekeurd; er bleek nog een bedrag van ƒ 265,02  in kas.

Getroffenen
Hierboven zijn de materiële aspecten aan bod gekomen, maar
eigenlijk nog niet de getroffenen zelf. Waar woonden zij, wie waren
zij? Door een toentertijd nauwgezet gevoerde registratie zijn we in
staat ons hiervan toch nog een beeld te vormen. In totaal hebben de
geneesheren 71 gevallen van cholera genoteerd. Hiervan overleden
50 personen, een bewijs dat de ziekte nauwelijks te genezen viel. 
De ziekte woedde het hevigst in het zuidwesten van de stad: in de
Langestraat en Zuideinde (Nobelstraat) waren de meeste
ziektegevallen, maar de eerste zieke (en ook de eerst overledene)
woonde aan het noordelijke einde van de Voorstraat: Eva Bouwman,
54 jaar oud, overleed op 14 juni 1866. Het laatste sterfgeval waarbij
cholera als doodsoorzaak werd opgegeven, was op 3 september, van
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Alida van der Reijden uit de andere kant van de  Voorstraat. Tragisch
is te zien hoe gezinnen getroffen werden: Wouter en Leendert van
Soest, schilders, vader en zoon, overleden twee dagen na elkaar.
Maria Meijnders-van der Sijp (40) overleed twee dagen na haar
tweejarig zoontje Willem. Pieter Janson en zijn dochtertje Johanna,
de broertjes Pieter en Jacob Veenenbos, namen uit de lijsten die de
burgemeester wekelijks naar Den Haag moest sturen.
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Plattegrond waarop de woningen zijn aangegeven waar mensen aan de
Cholera zijn overleden.
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Het Zuideinde (ter hoogte van de huidige Nobelstraat 59-69) werd
erg zwaar getroffen. Binnen een week overleden daar Judic en
Nathan Wiesebron, Hendrik, Franciscus en Johanna Beuger, en
Johanna van der Hoeve, kinderen van 1 tot 6 jaar. Wrang daarbij is
dat familie Wiesebron daarnaast ook verdiende aan de cholera-
epidemie: als slager leverde oom David vlees voor de soepuitdelingen.
Naar het Prinsenkwartier werden zieken vervoerd, die daar meestal
ook overleden. In datzelfde Prinsenkwartier woonden voor de
uitbraak ook al gezinnen. Van deze mensen werd een aantal besmet,
ook overleden er (zoals de genoemde vader en zoon Van Soest); de
vraag rijst of de isolatie van de patiënten in de ziekenzaal wel
toereikend geweest is en of zij soms de "buren" besmet hebben. Op
nog een plaats waar mensen dicht opeen leven, waren slachtoffers te
betreuren: drie miliciens uit de kazerne aan de Langestraat
overleden.
Hoe de verspreiding precies gegaan is, valt niet meer te achterhalen.
Evenmin waren of zijn sloten of pompen aan te wijzen die dé bron
van besmetting geweest zijn. Net als in andere plaatsen in Nederland
is de combinatie van slecht drinkwater, gebrek aan riolering,
mindere hygiëne, slechte gezondheid en armoede een aantal mensen
noodlottig geworden. De ijverige lijstjes-invullers van 1866 hebben
ook aangegeven hoe zij de sociale status van de zieken zagen: er
blijken 42 "behoeftigen" en 18 "minvermogenden" geteld te zijn.
Feit is ook dat de leden van de commissie en hun familie, allen
vermogende, goedgevoede en in ruime huizen levende mensen, niet
door de cholera getroffen werden.

Nasleep
Op 6 oktober 1866 kon de choleracommissie per brief aan de
gemeenteraad berichten dat aan de cholera-epidemie een einde was
gekomen. Voor een aantal raadsleden was het hierop genomen
besluit om de commissie te ontbinden, aanleiding onderzoek te doen



naar het vormen van een permanente gezondheidscommissie voor de
stad. Ook het plan om iets te doen aan de sloten binnen de stad werd
niet in een la gestopt; de gemeente-architect zou hiermee verder
gaan en een begroting maken. Maar de uitvoering van al deze goede
voornemens vergde nog vele jaren. Pas vanaf 1885 ging men serieus
beginnen aan riolering; een goede waterleiding voor iedereen kwam
pas in de volgende eeuw beschikbaar. Na 1866 kwam er nog enkele
keren cholera voor in Brielle. Eind 1867 zelfs waren er al weer twee
gevallen en in 1892 werd weer een choleracommissie in het leven
geroepen. De gevolgen waren echter niet meer zo groot als in het
hier beschreven jaar. De burgemeester had in zijn jaarverslag bij het
kopje Gezondheid dan ook voor 1866 veel ruimte nodig: ‘De cholera
Asiatica, welke alhier in de helft van Junij uitbrak, en tot het een en
ander voornamelijk aanleiding gaf. Zij heerste tot in het begin van
September. Ten einde de gemeente door de ziekte niet onvoorbereid
zoude overvallen worden, had de Raad reeds vroegtijdig eene
commissie benoemd om de vereischte maatregelen te nemen, welke
commissie bestaande uit den burgemeester en leden zijner vergadering,
benevens eenige verdere ingezetenen, een daartoe beschikbaar
gesteld lokaal tot eene doelmatige verzorging en behandeling der
lijders inrigte, van behoorlijke ligplaatsen en dekmiddelen en al
hetgeen verder tot eene geregelde verpleging gevorderd voorzag, de
noodige orde op eene voldoende oppassing der zieken en
bewasching en reiniging van het linnen der lijders stelde, en geschikte
vervoermiddelen tot het overbrengen der zieken naar het gemelde
lokaal, zoomede van de overleedenen naar de begraafplaats
aanschafte. Gedurende het heerschen der epidemie werden de
besmette woningen en gebouwen zoo veel mogelijk
gedesinfecteerd’.4

4 Archief Brielle 1811-1979, no. 226, Verslag over de gemeente in het jaar 1866
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Of de oppassers der zieken geëerd werden voor hun moeilijke en
gevaarlijke werk? Een blijk hiervan was niet te vinden. Wel dat de
politie een gratificatie van ƒ 30 kreeg. De leden van de cholera-
commissie werden op 28 mei 1867 door het stadsbestuur voor hun
gedane moeiten beloond met een zilveren medaille. 

De heren Knappert de Groot, Van Eichstorff en Visser namen
genoegen met een dankbetuiging en zagen af van een stoffelijke
dankbetuiging, i.c. de medaille. Misschien leefde bij deze mannen
wel een gevoel dat zij gewoon hun plicht hadden gedaan en dat
anderen zich misschien nog wel meer hadden ingespannen. Velen
hadden meegeholpen om iets te doen tegen de ziekte, of de gevolgen
van deze afschrikwekkende ziekte te verzachten Een ziekte die nog
decennia lang onbegrijpelijk en ongeneeslijk was, iets wat ook
Alexander Verhuell inspireerde tot een tekening. (Zie blz. 42)
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Leden van de choleracommissie
kregen in 1867 een legpenning, zoals
deze van Ds. H. de Jager. 
Collectie Historisch Museum Den
Briel.



Over de auteur
Drs. E. Lassing-van Gameren studeerde Geschiedenis te Utrecht; zij
woont in Oude Tonge en is medewerkster van het Streekarchief VPR.
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‘Cholera als grenswacht schrikt vreemde legers af’.
De ook voor Brielle bekende Alexander Verhuell maakte in 1866 deze tekening.



Perfer et obdura, een gevelsteen met vraagtekens 

H. Vegter

In de ‘serie gevelstenen’ vervolgen we de wandeling langs het
Maarland. Van de aartsengel Rafaël (bij DIXI), steken we over naar
de aartsengel Michaël. 

Maarland Noordzijde 24 is een 17e-
eeuws pand met een authentieke
trapgevel. In die gevel treft men
een fraaie gevelsteen aan waarop
de aartsengel Michaël is afge-
beeld in gevecht met de Duivel,
vorm gegeven als een draak. Dit
gevecht komen we tegen in de
Bijbel en wel in de Apocalyps
ofwel de Openbaring van
Johannes 12: 7-11: ‘En er kwam
oorlog in de hemel: Michaël en
zijn engelen hadden oorlog te
voeren tegen de draak; ook de
draak en zijn engelen voerden
oorlog maar hij kon geen stand
houden en hun plaats werd in de
hemel niet meer gevonden. En de
grote draak  werd (op de aarde )
geworpen, de oude slang, die

genaamd wordt duivel en de satan, die de gehele wereld verleidt;
hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem’. De gevel-
steen draagt verder nog de Latijnse tekst: ‘Perfer et obdura’,
waarvan de laatste letter verscholen lijkt te gaan achter de vleugels
van de draak. Hoe komt nu zo’n gevelsteen aan het Maarland?
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Maarland NZ 24, ca. 1925. 
Streekarchief VPR, THA



Uitbreiding van het Maarland.
In 1607 besloot de Brielse vroedschap de uitgang van de haven naar
het oosten te verleggen. De oude uitgang via de Molenhaven slibde
steeds meer dicht. Door de uitleg van de haven kwamen er aan het
Maarland Noordzijde bouwpercelen beschikbaar en in het eerste
kwart van de 17de eeuw werden hier enige huizen gebouwd.
Waarschijnlijk zijn ook andere huizen aan de ‘korte’ zijde van het
Maarland in deze tijd vernieuwd. Er zijn veel gegevens uit die tijd
maar eerst in de 19de eeuw zijn het de gemeentearchivarissen ds. H.
de Jager en Joh.H. Been geweest die het nodige historisch onderzoek
hebben verricht om ook de gebeurtenissen  uit de 17de eeuw in  een
betrouwbaar daglicht te stellen. Zij komen tot de ontdekking dat het
pand eigendom is geweest van de vice-admiraal Witte de With
(1598-1658). 

Dubbel Wit
Witte Cornelisz. de With werd geboren in 1598 aan de Hoge Dijk,
vlak bij Brielle. Zijn ouders waren Doopsgezind en bijgevolg mocht
Witte niet ‘stoeien’ met zijn Brielse schoolvrienden. Dat kwam
slecht uit want het bloed kookte bij hem nog al eens en hij liet zich
dan ook op 11-jarige (!) leeftijd door de doop opnemen in de
Gereformeerde Staatskerk, waarvan de leden bepaald niet
pacifistisch genoemd konden worden. Daarvoor was de vrijheidsstrijd
tegen de Spanjaarden nog te actueel. De Nieuwenhoornse predikant
Van Coolwijck verrichtte de doopplechtigheid. De With was al vroeg
naar zee gegaan. Daar maakte hij een glansrijke carrière door en
werd hij in 1637 zelfs benoemd tot vice-admiraal. Als zodanig
speelde hij een belangrijke rol in de val van Duinkerken, het
bekende kapersnest in de Spaanse Nederlanden. Naar aanleiding
daarvan werd hij op 22 november 1646 door de Franse koning
opgenomen in de ridderorde van Saint Michel, een orde met slechts
vijftig leden. 
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Het huis aan het Maarland
In 1627 kocht De With het huis aan het Maarland Noordzijde 24. Het
is niet bekend of hij het heeft laten (ver)bouwen, wel is bekend dat
hij in 1631 verhuisde naar Rotterdam. Opvallend is nu de gelijkenis
van de gevelsteen met het medaillon, dat De With sindsdien op
vrijwel elke afbeelding draagt als teken van lidmaatschap van
genoemde orde. Wellicht plaatste hij de gevelsteen om ermee ‘te
geuren’. 

Raadsels
Bij het rangschikken van alle feiten komt een probleem om de hoek
kijken. In 1646 werd Witte opgenomen in de orde van Saint Michel,
terwijl het huis Maarland Noordzijde 24 al begin 1641 door
hem voor ƒ. 2.450,- was verkocht aan Willem Potael toen hij naar
Rotterdam verhuisde. Als de gevelsteen werkelijk de orde van Saint
Michel uitbeeldt, dan moet de steen door een andere eigenaar zijn
geplaatst. 
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De gevelsteen van het huis
Maarland Nz 24



Vermelde De Jager schrijft dat de 18de eeuwse Briellenaar Jan Kluit
in één van zijn dagboeken het volgende heeft geschreven: ‘Er is in
de Groote of Catharinakerk in Den Briel, in ’t Zuiderpand, tegen de
binne pilaar van de tooren, nog een grafkelder, overdekt met een
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Witte de With, met het ordeteken van St. Michel, streekarchief VPR,
collectie Verhuell



swaare zerk, uit welkers opschrift blijkt, dat aldaar begraven zijn de
vader, de moeder en de huisvrouw des Admiraals Witte Cornelisz.
De With. De huisvrouw overleed in 1631; pronkende deeze grafzerk
voorts met het wapen des admiraals en de Ridderorde van St.
Michel, zeer cierlijk uitgewerkt’ . De grafkelder was, toen de tweede
vrouw van De With overleed in 1649, niet meer in gebruik. Zij werd
in de Grote of Laurenskerk in Rotterdam begraven. Ook zijn derde
vrouw werd daar ter aarde besteld. Duidelijk is dat de grafkelder niet
meer is gebruikt na 1631 en dat de zerk pas na 1646 is aangebracht,
want er komt volgens Kluit een afbeelding van de ridderorde op
voor. Het is mogelijk dat een beeldhouwer de steen heeft bijgewerkt,
want de rang van Vice-Admiraal werd pas in 1637, dus 6 jaar na het
overlijden van zijn eerste vrouw bereikt. 
Wie heeft de gevelsteen aangebracht? Gelet op het ‘vercieren’ van
de grafsteen zouden we mogen veronderstellen dat De With Brielle,
ook na zijn vertrek naar Rotterdam, niet is vergeten en dat door zijn
bemoeienis ook de gevelsteen werd aangebracht. Dat lijkt te worden
bevestigd door het bouwkundig onderzoek. Bij de restauratie van het
pand in 1925 door de nieuwe eigenaar, de ‘Vereniging Hendrick de
Keyser’, ontdekte men dat de gevelsteen niet direct bij de bouw is
geplaatst maar later. Dit bleek met name uit het metselverband van
de gevel. 
Het wordt nog waarschijnlijker, maar ook raadselachtiger, door
archiefonderzoek. Joh.H. Been ontdekte dat in de ‘Bodtboeken’
(aankondigingen van verkopingen van onroerend goed, red.) in 1654
wordt vermeld, dat Michiel Mager, ‘procuratie (toestemming)
hebbende van vysch admiraal De With’ een huis en erf verkocht
‘staende en leggende aan de noordzijde vant Maarland’. Nergens is
gebleken dat Witte de With een ander huis aan het Maarland heeft
bezeten. We mogen dan ook aannemen, dat hier sprake is van
Maarland Noordzijde 24. Dat zou betekenen dat De With het huis na
1641 weer heeft gekocht. 
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Tenslotte nog de inscriptie. Het is het eerste deel van een spreuk van
de Romeinse dichter Ovidius ‘Perfer et obdura’ (verdraag en
volhard). Een zegswijze, die er op duidt dat het pand Maarland
Noordzijde 24 eigendom geweest is van een militair. 
Zo houdt de gevelsteen van genoemd pand de herinnering aan de
Brielse zeeheld levend. Een precies antwoord op de vraag wie de
gevelsteen heeft geplaatst kan ook na drieënhalve eeuw nog niet
worden gegeven.

Over de auteur: 
Henk Vegter is oud-directeur van de mavo ‘Bahûrim’ (nu Penta
College). Hij woont in Brielle en publiceerde onlangs ‘Brielle in
vroeger tijden  II’. 
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- Huizen in Nederland deel III, Zeeland en Zuid-Holland 1997.
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Trekschuiten in het Kanaal door Voorne

C.L. van Strien

Met de aanleg van het Kanaal door Voorne kreeg het ‘openbaar
vervoer’ een nieuwe impuls met het inleggen van trekschuiten.

Met de opening van het Kanaal door Voorne (1831), werd (de
Heenvlietse) Nieuwesluis een belangrijk punt in de route Hellevoetsluis-
Rotterdam. Verschillende mensen werden aangetrokken door de
nieuwe bedrijvigheid die hier sinds het begin van de werkzaamheden
in 1827 was ontstaan. Eén van hen was Pieter van der Graaf uit
Zwartewaal. Hij liet in 1828 nabij het kanaal het logement annex
tapperij Land en Maaszigt bouwen.
Al snel kreeg hij concurrentie. Jan Vrijhof uit Brielle kreeg in 1830
toestemming voor ‘de aanleg van een schuiteveer door het kanaal
van Voorne’. Omdat hij ook al een concessie had voor een boeier-
vaart van Nieuwesluis op Rotterdam had hij hiermee een gesloten
systeem. In het begin ondervond Van der Graaf hiervan geen schade,
integendeel. Dat gebeurde echter wel, toen Vrijhof eind 1829 een
directiekeet die in gebruik was geweest bij de aanleg van het kanaal,
opkocht om daarin eveneens een logement annex tapperij te beginnen.
Vrijhof kreeg hiermee alle troeven in handen. Hij vervoerde de
passagiers en nodigde ze uit in zijn bouwkeet-logement. 
Van der Graaf moest met lede ogen toezien dat zijn klanten naar zijn
concurrent verdwenen. Voor hem zat er maar één ding op; ook een
trekschuitendienst opzetten. Daartoe had hij een concessie nodig.
Dit is het verhaal van zijn strijd om deze concessie.

Verzoek om concessie
Op 11 oktober 1834 richt Van der Graaf zich tot de minister van
Binnenlandse Zaken. Hij verzoekt toestemming een trekschuit in de
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vaart te mogen leggen tussen Nieuwesluis op Hellevoetsluis. Voor
het onderhouden van de verbinding heeft hij inmiddels contact
gelegd met Frans van Strien, de beurt- en boeierschipper van
Nieuwesluis op Rotterdam.
Zoals gebruikelijk laat de minister zich informeren door de
burgemeester, de hoofdingenieur van de waterstaat in de provincie
en tenslotte door de Gouverneur, zoals destijds de Commissaris van
de Koningin heette. Allen zijn er van mening dat een tweede schuit
het publiek niet ten goede zal komen; sterker: vanwege de verlaagde
inkomsten zal de dienstverlening verminderen. Het verzoek wordt
daarom ‘aangehouden’.  
Van der Graaf herhaalt op 24 januari 1835 zijn verzoek, waarin hij
stelt ‘deswegens (geen) disponitie te hebben mogen erlangen’. In
zijn hernieuwde verzoek vraagt hij tevens om vrijstelling van
bruggelden. De minister van Binnenlandse Zaken stuurt het verzoek
door aan zijn ambtgenoot van Financiën, waarbij hij stelt dat er wat
hemzelf betreft ‘uit het oogpunt der belangen van het kanaal van
Voorne er geene bedenkingen tegen het inwilligen van het verzoek
bestaan’. 
In april heeft Van der Graaf nog steeds geen antwoord ontvangen en
hij richt zich ten einde raad op 15 april tot de koning. Daarin zet hij
uiteen dat hij ‘reeds bij de graving van het kanaal van Voorne is
bedacht geweest zich aan hetzelve te vestigen en onmiddellijk na het
eindelijk verkregene toestemming, aan hetzelve een gebouw, tot
logement ingerigt, heeft doen stichten, welke hem de zeer
belangrijke som van ƒ. 9 à 10.000 guldens heeft gekost (maar nu
door oneerlijke concurrentie gedupeerd dreigt te worden)’ en besluit
zijn verzoek met de mededeling dat hij erop vertrouwt dat de koning
‘aan elk zijner onderdanen gaarne gelijke voorregten schenke, en
den een geenzints boven de ander begunstige’.
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Onverwachte wending
Het mag niet baten; in augustus vervoegen Van der Graaf en Van
Strien zich bij burgemeester Bodde en vragen hem over de
voortgang van het verzoek. Tot nog toe had de burgemeester
afwijzend gestaan tegenover het plan van Van der Graaf c.s. Vooral
omdat hij meende dat de dienstverlening zou lijden onder de concurrentie.
De burgemeester was echter teleurgesteld over de inzet van Vrijhof.
Regelmatig kwamen bij hem klachten binnen over ‘ongeregelde en
willekeurige behandeling in die vaart welke zeer ten nadeele en
ongerieve der passagiers uitliep’. Hij stelt hen voor opnieuw een
verzoekschrift tot de koning te richten, maar eerst de mening van de
gouverneur te polsen; deze immers zal de koning adviseren. Bodde
stuurt eind augustus zelf een brief aan de gouverneur waarin hij laat
weten dat hijzelf van mening is veranderd. 
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Het trekschuitnetwerk werd beschouwd als luxe vervoer



Het blijft opnieuw enige tijd stil, maar begin oktober laat de
gouverneur aan de burgemeester weten dat ook hij positief tegenover
de plannen staat. Daarmee is het sein ‘veilig’ gegeven en nog
dezelfde week sturen Van der Graaf en Van Strien een verzoekschrift
aan de koning. Gelet op de zeer ambtelijke stijl, totaal anders dan de
eerdere verzoekschriften, is het aannemelijk dat de burgemeester
hen heeft geholpen bij het opstellen daarvan. In het rekest
ontvouwen zij hun grootse plannen; zij willen niet alleen een
trekschuitenveer, maar ook een wagenveer opzetten: ‘wanneer
weder en weg zulks toelaten en zulks tot nog meerder gemak der
reizigers dienen kan, deze barges door wel ingerigte rijtuigen te doen
vervangen’.
Intussen gaat ook de burgemeester verder met zijn werk; op dezelfde
dag schrijft hij aan de gouverneur, dat Van der Graaf c.s. zich
inmiddels tot de koning hebben gericht en dat hijzelf al contact heeft
gehad met zijn ambtgenoot in Hellevoetsluis om een reglement en
tarief voor het betreffende veer te ontwerpen. Het is duidelijk dat de
zaak voor hem reeds beklonken is. 
Maar de ambtelijke molen draait traag: op 14 oktober gaat het
verzoekschrift naar de commissie die de koning zal moeten
adviseren. Op 7 april brengt de minister zijn advies uit. Hij stelt voor
toestemming te verlenen voor het trekschuitenveer, maar voelt niets
voor een wagenveer. Het jaagpad, waarop de rijtuigen zouden
moeten rijden, is bestemd voor de jaagpaarden. Het pad zou worden
beschadigd en de paarden gehinderd bij het trekken van de schepen. 

Eindelijk toestemming
Op 11 april 1836 krijgen Van der Graaf en Van Strien de
langverwachte toestemming. Op 7 mei volgt de vaststelling van het
reglement op het veer waaraan zij zich te houden hebben. Daarin
wordt vastgelegd dat de trekschuit, zowel te Hellevoetsluis als te
Nieuwesluis zal af- en aanmeren bij de sluis aan de binnenzijde van
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de kanaalhaven. En dat de trekschuit, in verband met het veer op
Rotterdam vanuit Hellevoetsluis zal vertrekken anderhalf uur voor
het invallen van de vloed en vanuit Nieuwesluis direct na aankomst
van het veer uit Rotterdam. De tocht zelf dient binnen de anderhalf
uur voltooid te zijn. 
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De trekschuit had twee klassen: de prijs voor een plaatsje in het ruim
dat ruimte bood aan twintig personen en desnoods de voorplecht,
werd gesteld op 40ct.Vvoor een plekje in de roef, geschikt voor
slechts acht personen, moest 50 ct. betaald worden. Mocht de roef
vol zijn, dan stond de kapitein de stuurstoel af. Passagiers die pas bij
de Vlotbrug aan de Kuitenweg opstapten, betaalden 12ct. minder,
militairen en kinderen betaalden slechts de halve prijs.  
Reizigers mochten tot vijftien ponden handbagage meenemen, voor
extra bagage moest echter betaald worden. Een dubbeltje voor de
eerste kilo, twee voor maximaal vijf pond. Daarboven mocht geen
bagage met de trekschuit worden vervoerd.
De trekschuit werd enkele tientallen jaren gebruikt. In tegenstelling
tot Holland, waar sedert het midden van de 17e eeuw een netwerk
van trekvaarten bestond, heeft op de Zuid-Hollandse en Zeeuwse
eilanden nooit een trekschuit gevaren. Toen in de 19e eeuw de trein
zijn intrede deed, verdwenen de Hollandse trekschuiten in hoog
tempo. In de nadagen van de trekschuit was er op Voorne echter nog
een rol voor haar weggelegd.

Over de auteur
C.L. van Strien woont in Spijkenisse; hij doet onderzoek naar onze
streek in het algemeen en naar schippers in het bijzonder. 
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Uit de streek

Tentoonstellingen
In het Historisch Museum Den Briel: 
12 juni t/m 21 september 2003 
Brood, Brij en bier; voeding en eetgewoonten op Voorne in de
Middeleeuwen

In de Oudheidkamer Oostvoorne (vml gemeentehuis): 
2 mei - (hele zomer) 
Buitenplaatsen te Oostvoorne

Publicaties
W. Emmerzael-Mooldijk, Nieuw-Helvoet in vroeger tijden
(Sommelsdijk 2002)

Henk Vegter, Brielle in vroeger tijden, deel 2 (Sommelsdijk, 2003)

J.Ph.A. Rotteveel, Dat is koren op zijn molen. Een geschiedenis van
de molens van Brielle (uitgave Stichting Streekhistorie VPR, nr. 17,
Bernisse 2002)

K.J. Waleboer, De Koninklijke Marechaussee op de Zuid-Hollandse
Eilanden tijdens de watersnood in februari 1953 (uitgave Stichting
Streekhistorie VPR, nr. 18, Bernisse 2003)

Dr. Laura J. Meilink-Hoedemaker, Uurwerk en klokkenspel in de
Sint Catharijnetoren te Brielle (Uitgave van de Stichting ‘Vrienden
van het Brielsche Carillon’ [tel. 413720], Oud Beijerland 2002)
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Aanmelding

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

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

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

e-mail: ............................................................................................

meldt zich aan
voor het O     persoonlijk lidmaatschap

(contributie: � 9,60)
O     familielidmaatschap

(contributie: � 14,40)
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. 
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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.

Advertentietarief
Een pagina per jaar (2 edities): � 90,–

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

Belangrijke telefoonnummers 
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).

Internet-adressen:
Historisch Museum Den Briel: www.historischmuseumdenbriel.nl
Musea in Nederland: www.tribute.nl/hollandmuseums/nl/frame.html
Museumserver: www.museumserver.nl/
Streekinformatie: /www.voorne-putten.nl/
Streekarchief: www.streekarchiefvpr.nl/
Ver. Vrienden van het Historisch Museum Den Briel:
http://www.inter.NL.net/users/F.Keller/Tromp.html
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