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Openingstijden en prijzen museum

1 apr t/m 31 okt 1 nov t/m 31 maart
di-vr 10.00 - 17.00 uur 10.00 - 16.00 uur
za 10.00 - 16.00 uur 10.00 - 16.00 uur
zo 12.00 - 16.00 uur gesloten
Gesloten op maandagen, oud- en nieuwjaar, koninginnedag, 1e en 2e

paasdag, 1e pinksterdag en 1e en 2e kerstdag. Op hemelvaartsdag en 2e

pinksterdag openstelling als op zondag. Op 1 april gratis toegang.

Prijzen: Kinderen tot 4 jaar gratis

Kinderen 4 t/m 12 jaar   1,-

Iedereen ouder dan 12 jaar   2,-

Geuzenkaart (gezin met kinderen t/m 12 jaar)   4,50

Groepen (op aanvraag): meer dan 10 pers.  1,- pp

Scholen vanaf 10 personen  0,50 pp

Leden vriendenvereniging, MJK,

Ver. Rembrandt en CJP gratis

Audiotour Museum en Stadshart    2,27 (Borg   8,-).

Adres: Markt 1, 3231 AH Brielle. Balie: tel.(0181)  475475; kantoor: 

(0181) 475477; fax: (0181) 475476; www.historischmuseumdenbriel.nl
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Van de redactie

Het is weer gelukt een gevarieerde Mare voor u samen te stellen. U
treft volop nieuws aan over het reilen en zeilen van de vereniging, de
tentoonstellingen in het museum en de nieuwe ontwikkelingen rond
het streekarchief. In de historische bijdragen vervolgen we de
beschrijving van de gevelstenen aan het Maarland en geven we u een
verslag van een uit de hand gelopen huiselijke twist. Daarnaast
hebben we de sprekers die het afgelopen seizoen door de vereniging
waren uitgenodigd, bereid gevonden om hun lezingen om te werken
tot artikelen. Zodoende leest u alles over de stand van zaken rond het
Stenen Baken en hebt u een blijvende herinnering aan de succesvolle
tentoonstelling over voeding in de Middeleeuwen. Tenslotte hebben
we nog nieuws uit Ghana waar men een museum heeft geopend,
waarin ook voor Brielle plaats is ingeruimd. Veel leesplezier
gewenst!

Aart van der Houwen
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Verenigingsnieuws

De zomer 2003 was zo uitzonderlijk dat de belangrijkste gegevens
eigenlijk in de ‘Mare’ vermeld dienen te worden: de op één na
heetste en droogste zomer sinds het begin van de 20e eeuw en op 24
augustus al zoveel uren zonneschijn als anders in een heel jaar. Met
ongeveer 6.95 m boven NAP bereikte de Rijn in Lobith een nieuw
laagterecord. 
Ondanks de hitte en de droogte kende de vereniging dit jaar geen
'zomerreces'. In mei en juni werd achter de schermen door vrijwilli-
gers hard gewerkt aan de voorbereidingen voor de tentoonstelling
'Brood, brij en bier'. Er werd schilderwerk verricht en als aanvulling
op de tentoongestelde objecten werd een PowerPoint-presentatie
vervaardigd. 
De 'voorjaarsvergadering' vond in de tweede helft van de maand juni
plaats. Toen de datum bepaald werd mochten we nog verwachten dat
de vergadering te combineren zou zijn met een excursie naar de
gerestaureerde vuurtoren de 'Stenen Baak'. Pas later bleek, dat we te
optimistisch waren geweest. De excursie werd vervangen door een
lezing door drs. Helma Born van de Rijksgebouwendienst. Kort
samengevat bleek dat een restauratie van een op het oog vrij simpel
gebouw (een toren van 4 x 4 meter en 15 meter hoog) ondanks al het
eerdere inspectiewerk toch nog zwaar kan tegenvallen. Bij het ter
perse gaan van deze Mare was nog niet bekend wanneer de opening
gaat plaatsvinden. Het wordt ook niet eenvoudiger nu de overheid na
de brandcatastrofe in Volendam pogingen doet om de 'risicoloze'
samenleving te organiseren: want: hoe voorzie je de genoemde toren
waar je amper plaats vindt voor een fatsoenlijke trap van een aparte
vluchtroute? 
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In juni kwam - achteraf gezien ook onnodig vroeg - een cadeautje
van de vereniging aan het Museum klaar. Het was (en is) de
bedoeling bij de opening van de toren aan het Museum een route-
beschrijving cadeau te geven die aandacht schenkt aan de drie
locaties op Voorne die 'iets' met de Maas te maken hadden. Naast
Brielle zijn dit Zwartewaal (visserij) en de locatie Stenen
Baak/Kogeloven met betrekking tot verdediging en kustnavigatie.
Het manuscript ligt nu rustig te wachten totdat het project afgerond
is; wordt vervolgd!
In de afgelopen jaren hebben we meestal in de winter nog 'iets
bijzonders' georganiseerd. Toen de excursie naar de 'Stenen Baak' nog
niet door kon gaan, besloot het bestuur spontaan tot de organisatie van
een 'middeleeuws etentje' in het kader van de tentoonstelling 'Brood,
brij en bier'. Op 3 september heeft een veertigtal deelnemers genoten
van een middeleeuws menu geserveerd in de passende entourage
van het 't Kont van het Paard', gevolgd door een inleiding door de
conservator Marijke Holtrop en een bezoek aan de tentoonstelling.
Vervolgens resteert te vermelden dat de vereniging in de afgelopen
maanden een legaat en een schenking mocht ontvangen. Zoals
eerder vermeld, heeft het museum de mogelijkheid twee voor Brielle
belangrijke schilderijen uit de 17e eeuw in langdurige bruikleen te
ontvangen, mits eerst de restauratie betaald wordt. Met de ontvangen
geldmiddelen kan de vereniging nu een belangrijke financiële bijdrage
aan de  restauratie doen. We zullen in de komende maanden blijven
bedelen, in de hoop dat het project in het jaar 2004 gerealiseerd kan
worden.
Tot slot verwijzen wij naar de vermelding achter in dit nummer van
het op 21 november verschenen boek 'De Sint Catharijne, een
monument van geschiedenis en kunst' van de hand van ons lid de
heer H. Vegter. Het project is gerealiseerd onder auspiciën van de
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stichting 'De Brielse Dom'. Door geldgebrek dreigde de publicatie
eer forse vertraging op te lopen. In goede samenwerking met de
stichting hebben vrijwilligers van de 'Vrienden' technische expertise
geleverd, waardoor de kosten voor het persklaar maken belangrijk
verminderd konden worden. 
In het kader van de ‘Cultuurmaand 2003’ werd de najaarsleden-
vergadering verschoven naar oktober. Als bijdrage aan het thema
van dit jaar:’Leven en dood’ hield ons lid ds. Vollmuller een
inleiding voor leden en gasten over het thema: ‘Rituelen rond
geboorte en overlijden’. Aangezien deze lezing de laatste
bijeenkomst van de cultuurmaand was, werd de avond besloten door
een slotwoord door mevrouw R. de Jong-Irion, voorzitter van de
Stichting ‘Leven en Dood’.

F.K.
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Museumnieuws

De boer op 
In april jongstleden was de verwachting dat de kindertentoonstelling
‘De boer op’ door een kleine 1300 kinderen bezocht zou worden.
Inmiddels zijn de precieze cijfers bekend. De tentoonstelling werd
bezocht door 2234 bezoekers, waarvan 1450 kinderen in de leeftijd
van 5 t/m 12 jaar. Van dat aantal bezochten 1055 leerlingen van niet-
Brielse scholen de tentoonstelling in schoolverband. Zij waren
afkomstig van scholen uit bijvoorbeeld Spijkenisse, Oudenhoorn en
Hellevoetsluis en ze werden per bus naar het museum vervoerd. Het
busvervoer voor de schoolkinderen was mogelijk gemaakt door de
Rabobank Midden Voorne-Rozenburg.

Brood, brij en bier. 
De tentoonstelling Brood, brij en bier. Voeding en eetgewoonten op
Voorne in de Middeleeuwen ging op 13 juni open voor het publiek
en duurde tot en met 21 september jl. Voor de tentoonstelling toonde
het museum objecten uit de eigen collectie en daarnaast bruiklenen
van het Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg, Museum
Boymans-van Beuningen, B.O.O.R., het prentenkabinet van de
Universiteit van Leiden, de Atlas van Stolk en enkele particuliere
collecties. 
De computerpresentatie, waarin aan de hand van afbeeldingen van
middeleeuwse taferelen uitleg werd gegeven over de verschillende
aspecten van de eetcultuur in de Middeleeuwen, werd vervaardigd
door de Vereniging van Vrienden van het Historisch Museum Den
Briel. 
De tentoonstelling verkreeg lokale en regionale publiciteit. Voor
Vara’s Ontbijtradio werden opnamen gemaakt in de tentoonstelling
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en daarnaast van het koken van middeleeuwse recepten (in het keu-
kentje van het stadhuis!). De tentoonstelling trok ruim 2000
bezoekers. 

Taal & Teken: knetterlŒp.
Van 29 november 2003 tot en met 18 februari 2004 staat de tentoon-
stelling Taal & Teken op het programma. Deze tentoonstelling is
onderdeel van het project V*E*T* (Voornes Eigen Tijd) dat weer
deel uitmaakt van het ‘Actieprogramma Cultuurbereik Hellevoet-
sluis Brielle’. De tentoonstelling gaat over communicatie en de ver-
schillende vormen (spreektaal, schrijftaal, lichaamstaal, tekens)
waarmee de mensen op Voorne elkaar iets willen duidelijk maken.
De tentoonstelling richt zich in eerste instantie op jongeren. Er wordt
samengewerkt met scholen, jongerencentrum Bravo, Tattoo Bert en
het Literair Café. De samenstelling en coördinatie is in handen van
Marije Veenstra.

Jongens vissen. Meisjes ook?
De kindertentoonstelling start volgend jaar op zaterdag 6 maart. Spe-
lenderwijs wordt de kinderen inzicht gegeven in een klein stukje
geschiedenis van hun eigen omgeving: toen Brielle als haven en cen-
trum van de haring fungeerde en het vissen een beroep was. Vervol-
gens wordt de overstap gemaakt naar het sportvissen en de andere
sporten en spellen waarmee kinderen op Voorne zich nu vermaken
en vroeger vermaakten. In de collectie van het museum bevindt zich
veel 19de-eeuws speelgoed en spelmateriaal.

Visserij op Voorne.
De zomertentoonstelling is gewijd aan de geschiedenis en ontwikke-
ling van de visserij op Voorne en in het bijzonder Brielle en Zwarte-
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waal. In de tentoonstelling zal een link naar de actualiteit worden
gelegd; welke actualiteit dat zal zijn is nog onderwerp van overleg.
Deze tentoonstelling wordt gemaakt in nauwe samenwerking met de
Historische Werkgroep Zwartewaal.

Bruiklenen
Nog eens zij hier vermeld dat in het jaar 2004 een aantal schilderijen
een tijdelijke huisvesting in het museum zal krijgen: de portretten
van Cornelis Sijdervelt en Maria Sijdervelt uit de collectie van het
Instituut Collectie Nederland en het portret van Magdalena Ellemeet
de Jong-Briell en het mansportret dat als pendant gezien wordt uit de
collectie van de Stichting Merula Weeshuis.

Aanwinst
Een dorpel van een kozijntje, drie druiplijsten, een hoeksteen en een
dekstuk: bouwfragmenten die afkomstig zijn van de middeleeuwse
toren van Hotel De Zalm aan de Voorstraat 4-6 in Brielle. Deze toren
werd onlangs gerestaureerd door de firma Poldervaart. De genoemde
bouwfragmenten (zie afbeelding, met dank aan de heer F. Keller)
kwamen tijdens de restauratie vrij en werden kort geleden door de
heer A. van den Berg aan het museum geschonken.

M.H.
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Archiefnieuws

Digitalisering
Het streekarchief beschikt over een enorme collectie foto's, prent-
briefkaarten, glasnegatieven, dia's, topografische kaarten, 
pentekeningen, aquarellen en olieverfschilderijen. De precieze
omvang is niet bekend, maar het geheel omvat tienduizenden
exemplaren en nog wekelijks komen nieuwe afbeeldingen binnen.
Alles wordt op locatie en onderwerp gerangschikt, maar optimaal is
deze situatie niet. De hoeveelheden maken het namelijk vrijwel
onmogelijk om efficiënt te zoeken naar afbeeldingen van bijvoor-
beeld muziekinstrumenten of vervoersmiddelen. We zochten daarom
naar een andere manier om de afbeeldingen terug te vinden. De
overstap naar een digitaal zoekprogramma lag voor de hand

Momenteel maakt
het archief een
aanvang om de
collectie groten-
deels te verwerken
in een grote digi-
tale database. De
afbeeldingen wor-
den gescand en
vervolgens
beschreven. Daar-
mee is over enige

tijd in één oogopslag het wie, wat, waar en waarom van een afbeel-
ding te zien. De bijgevoegde scan geeft daarbij een indruk of de
illustratie bruikbaar is. Met een unieke code, die elk archiefstuk
krijgt, is het origineel moeiteloos terug te vinden.
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Er is tevens gelegenheid om aandacht te geven aan het materiaal:
kwetsbare dia's worden uit de raampjes gehaald en opgeborgen in
speciale, zuurvrije insteekhoezen. Dat levert direct een enorme
ruimtebesparing op: wat aanvankelijk in vijftig halfvolle diadozen
zat, is straks ondergebracht in slechts drie multomappen.

Hellevoetsluis
In november is alle aandacht gericht op Hellevoetsluis. Vanaf het
einde van de maand is het mogelijk om op de website van het streek-
archief (www.streekarchiefvpr.nl) een selectie van de foto- en prent-
briefkaartencollectie van Hellevoetsluis te raadplegen. De ruim 500
afbeeldingen van Hellevoetsluis, Nieuwenhoorn en Nieuw-Helvoet
vormen een basis van een groots project dat de komende jaren steeds
verder zal worden aangevuld.
Daarnaast is ook het archief van de Gemeente Hellevoetsluis in
november aangevuld. Overeenkomstig de afspraken die gemaakt
zijn tijdens de oprichting van het Streekarchief worden de archieven
van de gemeenten en het waterschap van een bepaalde ouderdom
geïnventariseerd en overgebracht naar onze archiefbewaarplaats. Het
betreffende archief beslaat de periode van 1960 tot 1989 en heeft een
lengte van 150 meter. Hiermee is het complete archief van Helle-
voetsluis, dus inclusief de voormalige gemeenten Nieuw-Helvoet en
Nieuwenhoorn, voor onderzoekers beschikbaar.

B.B.



De Stenen Baak in Oostvoorne 

Mevrouw drs. Helma Born

De Stenen Baak staat in de steigers. De restauratie die al enige jaren
op de rol stond is in volle gang. Velen zullen zich misschien afvragen
wat er allemaal gebeurt daar onder dat groene doek aan de Hein-
dijk. Reden genoeg om wat te vertellen over de Stenen Baak. Over de
geschiedenis, over de restauratie en over de toekomstplannen. 

De ‘Stenen Baak’ in de steigers; zomer 2003

Een bijzonder project
Het Rijk bezit duizenden panden, veel van deze panden worden
gebruikt voor de eigen huisvesting. Ruim tweehonderd van die
panden zijn monument. Voor de Rijksgebouwendienst is de zorg
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voor die monumenten een bijzondere taak die verder gaat dan de
gebruikelijke huisvestingszorgen. Monumenten vereisen nu eenmaal
een andere aanpak dan het inrichten en onderhouden van bijvoor-
beeld een regulier kantoor. Dat geldt ook voor de Stenen Baak.
Officieel wordt de Stenen Baak gerekend tot de ‘monumenten met
(primair) erfgoedfunctie’. In de praktijk betekent dat dat veel
mensen meekijken over de schouder van de Rijksgebouwendienst
om het verloop van het project te volgen. Dat geldt niet alleen voor
de professionals zoals de Rijksdienst voor de monumentenzorg en de
gemeente die de vergunning moet afgeven. Maar vooral ook voor
mensen die de Stenen Baak van kleins af aan kennen. Wat gaat er
gebeuren met de toren en gebeurt dit wel zorgvuldig genoeg? 
In een samenwerkingsverband tussen de Gemeente Brielle, de
Gemeente Westvoorne, het recreatieschap Voorne-Putten Rozenburg
en de Rijksgebouwendienst zijn plannen gemaakt om meer inhoud te
geven aan de erfgoedfunctie van de toren. De toren wordt gerestau-
reerd en heringericht in combinatie met een herinrichting van het
omliggende gebied. Het eindresultaat moet zijn dat bezoekers van
het recreatiegebied een beeld krijgen van de geschiedenis die zich
hier heeft afgespeeld. Als het project straks is afgerond kan de toren
weer beklommen worden door publiek. Terwijl de bezoeker naar
boven loopt, wordt hem de geschiedenis van de Stenen Baak verteld. 

Geschiedenis van de toren
De Stenen Baak is een voormalige vuurtoren die in 1630 werd
gebouwd door de toenmalige stadstimmersman van Brielle: Maerten
Cornelis Paeyse. De opdracht voor de bouw kwam van de stad
Brielle (met financiële ondersteuning van de Staten van Holland)
aangezien er dringend behoefte was aan een baken dat minder
kwetsbaar was. De Stenen Baak verving de zoveelste afgebrande
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houten kaap. Over het uiterlijk van de Stenen Baak is uitvoerig
gediscussieerd. De stadstimmerman kreeg opdracht om verschillende
modellen uit te werken (zowel in steen als in hout) zodat men een
afgewogen keuze kon maken. 

Uiteindelijk werd gekozen voor een hoge bakstenen toren van drie
geledingen hoog op een vierkante plattegrond. Het opgaande werk
bestaat uit een houtconstructie van gestapelde jukken, omkleed met
muren van ijsselstenen. Boven op de derde geleding van de toren
moet – als we de gravure van J. van Geel mogen geloven –  een
zogenaamde lantaarn hebben gestaan. Men stookte daarin een groot
kolenvuur op een lemen vloer in verband met het brandgevaar. De
vele glas-in-lood ruitjes onder een overstekend tentdak zorgden
ervoor dat het vuur van verre zichtbaar was. Het vuur werd met
blaasbalgen gaande gehouden.
Uiteindelijk kreeg Payse de opdracht om na de modellen nu ook de
echte Stenen Baak te maken. De prestatie die hij als bouwmeester
samen met de vier meestermetselaars leverde, is een huzarenstuk.
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De ‘Stenen Baak’ nog als vuurtoren, een tekening van J. van Geel. Rechts een
houten baken. Tezamen gaven de bakens de ligging van de vaargeul aan.
Veranderde deze, dan werd het houten baken verplaatst.



Uit documenten blijkt
dat twee van hen pas op
29 juli 1630 de opdracht
kregen om het benodigde
hardsteen en 180.000
bakstenen aan te schaf-
fen. En dat terwijl in de
resolutie van de Brielse
Vroedschap van 11
november 1630 staat dat
de bouw voltooid was.
Een enorm snelle bouw-
tijd in vergelijking met
de tijd die alleen al de
restauratie in beslag
neemt. 
De Stenen Baak staat op
een markant punt aan de
Heindijk zodat hij van
verre gezien kon wor-
den. De monding van de
Brielse Maas was van
oudsher een strategische
plaats. De Brielse Maas
gaf toegang tot de grote
rivieren en de daaraan
gelegen handelssteden.
De vuurtoren functio-

neerde in samenhang met een verplaatsbaar vuurbaken in de duinen
van Oostvoorne. Als men vanaf een schip de vuren van de beide
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bakens in één lijn zag, was de koers van het schip de juiste om de
vaargeul in te kunnen varen. Maar omdat de geulen zich verlegden
moest het lagere baken met regelmaat worden verplaatst. 
Gedurende de 17e en 18e eeuw heeft de Stenen Baak gefunctioneerd
als vuurtoren. Omstreeks het midden van de 18e eeuw moet hij zijn
verbouwd. Tenminste als we afgaan op de afbeeldingen uit die tijd;

in teksten uit die tijd is nauwelijks iets over de Stenen Baak te vin-
den. In de 18e eeuw concludeerde men dat de plaats waar de vuurto-
ren stond ook in militair opzicht interessant was. Vijandelijke sche-
pen die ongehinderd de monding van de Maas konden passeren,
vormden een bedreiging voor de provincie Holland. En het was niet
ondenkbaar dat dan de vestingstad Brielle daarbij als eerste onder
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vuur zou komen te liggen. Het gevaar van aanvallen vanuit zee was
zeker niet ondenkbaar. Vanaf de bocht in de Heindijk waar de Stenen
baak staat kon het zuidelijke deel van de Maasmond bestreken
worden. De vuurtoren vormde als het ware een vooruitgeschoven
post. Deze locatie was bij uitstek geschikt om een militaire
versterking aan te leggen. De al aanwezige dijk vormde een mooie
basis voor de batterij. 
In het begin van de zeventiende eeuw werd bij de toren een klein fort
gebouwd, dat later in die eeuw uitgroeide tot een batterij, een
eenvoudig verdedigingswerk. In 1781 verloor de Stenen Baak in de
praktijk haar functie als vuurtoren toen de batterij werd vergroot. Bij
deze batterij hoorde ook een kogelgloeioven. In 1795 verkocht de
Stad Brielle grond bij de Stenen Baak aan het militaire gezag ten
behoeve van (opnieuw) wijzigingen aan de kustbatterij. Men vroeg
zich ook hardop af of de Stenen Baak nog wel langer vuurtoren kon
blijven. Toen als gevolg van een storm in 1800 de vuurtoren schade

had geleden, liet het
stadsbestuur zelfs
onderzoeken of de toren
niet beter afgebroken
kon worden. De restau-
ratie zou zo’n ƒ 275,-
gaan kosten, en dat
wilde men kennelijk niet
uitgeven. De commissie
der loodsen liet echter
weten dat het Stenen
Baken onmisbaar was en
om die reden werden de
scheuren hersteld.  
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De kogelgloeioven van de batterij bij de Stenen
Baak.



Pas in 1850 werd de Stenen Baak officieel als vuurtoren buiten
dienst gesteld. Nadat in 1918 de batterij was opgeheven nam in 1924
de Dienst der domeinen de baak over van het ministerie van oorlog.
In 1939 werd de baak gerestaureerd onder supervisie van de Rijks-
gebouwendienst. De jongste restauratie vond plaats in 1965. 

Restaureren
De Stenen Baak vertoont sporen van de herstellingen die in de afge-
lopen eeuwen plaats vonden. In de kern is nog zeer veel oorspronke-
lijk muurwerk uit 1630 aanwezig. Deze kern bestaat uit donkerrode
baksteen met vaak zoutuitslag erop. Tegen de buitenzijde van de
toren is ongeveer in 1750 een klamplaag van gele baksteen aangezet
(een klamplaag is een tegen de oorspronkelijke gevel aan gemetselde
laag). Dit is te zien aan de zogenaamde ‘buikingen’ in het muurwerk.
Deze gele baksteen bepaalt nog steeds het buitenaanzicht van de
toren. Zowel het binnen- als het buitenmuurwerk is hersteld, waarbij de
herstellingen uit de negentiende eeuw meestal herkenbaar zijn aan de
donkere bruinrode baksteen. In de twintigste eeuw is baksteen herge-
bruikt. Het hergebruik is te zien aan de kalkresten op het oppervlak.
Het restauratieplan anno 2003 gaat uit van de specifieke ‘problema-
tiek’ van het gebouw en de gevolgen die dat heeft voor de buiten-
gevel, het binnenwerk en het dak. Het plan is opgesteld door R.A.B.,
een in restauratie gespecialiseerd adviesbureau, in nauwe samenwer-
king met de specialisten van het Atelier Rijksbouwmeester en een
constructeur. Het uitgangspunt bij deze restauratie is steeds dat alles
wat nog goed is aan de toren, gehandhaafd moet blijven. De onder-
delen die slecht zijn, worden hoogwaardig vervangen. Het geld moet
vooral geïnvesteerd worden in kwaliteit, niet in kwantiteit.
De Stenen Baak ligt hoog in het open veld, waar door regen en wind
vrij spel hebben rond de toren. Het grootste probleem voor de toren
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is vocht, zowel van buitenaf als van
binnenuit. De gevolgen hiervan zijn
de aantasting van de voegen en de
aantasting van het houtskelet. Een
belangrijke oorzaak van het vocht-
probleem is de zogenaamde ‘driving
rain’. De toren ‘vangt’ veel regen-
water. Met name bij de ombuiging
langs de hoeken vangt het metsel-
werk extra veel water. Op de
opstaande rand boven op het
gebouw regent het soms zelfs
omhoog!
Het metselwerk heeft niet overal
evenveel te verduren van de wind en
de regen. Daardoor is het voegwerk
niet overal in dezelfde mate aange-
tast. In het restauratieplan is er van-
uit gegaan dat ongeveer 70% van de
gevel aangepakt moest worden. De
werkzaamheden bestaan onder
andere uit het aanpakken van de
scheuren in de gevel, het weghalen
van losse stenen en het uithakken
van voegen. 

De hoge vochtigheid in de toren zorgt voor een aantasting van het
houtskelet. In de toren treedt een soort schoorsteeneffect op. Met de
wind komt veel vocht de toren binnen die er vervolgens niet weg
kan. Het houtwerk is voor een groot deel verrot, omdat het hout stijf
tegen en in het metselwerk staat. Het vocht uit het metselwerk
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veroorzaakte
schimmels en ver-
rotting in het hout-
werk omdat venti-
latie niet mogelijk
was. Bij de huidige
restauratie wordt
het houtskelet
zodanig aangepakt
dat de gevolgen
van de hoge voch-
tigheid zoals huis-
zwam en rottend
hout verdwijnen.
Maar een tweede
nog belangrijker
doel is het voorko-
men van toekom-

stige aantasting. Dit kan door het rotte hout te vervangen door droog
hout en dit zodanig aan te brengen dat het hout de kans heeft om te
ventileren. 
Hoe zorgvuldig de restauratie ook was voorbereid, de werkelijkheid
bleek toch weerbarstiger te zijn. Tijdens de uitvoering is gebleken dat de
gevel er veel slechter aan toe was dan vooraf was te zien. Een groot deel
van de klamp van het gebouw zat los. Maar ook het houtwerk was er
veel slechter aan toe. Bij de vorige restauratie(s) heeft men ervoor geko-
zen om de houten balken aan te gieten met een harde kunststof. Tijdens
de uitvoering komen we er nu achter dat deze veel gebruikte methodiek
ongunstig is voor een gebouw als de Stenen Baak. Je kunt de balk er niet
meer uitlichten zonder schade aan het metselwerk te veroorzaken. 
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Om die reden is nu al het houtwerk uit de toren gehaald en nauwkeu-
rig bekeken. Waar mogelijk worden het oude houtwerk (balk, muur-
stijl en korbeel [versteviging in de breedte]) teruggeplaatst, andere

stukken worden vernieuwd. 
Het metselwerk en het houten
binnenwerk kunnen er nu weer
voor vele jaren tegen, mits de
vochtafvoer onder controle
blijft. Op het dak komt een
nieuwe dakbedekking van zink
met een luik. De goot langs het
dak is vernieuwd, maar een
onbeschermde goot als enige
afvoer is te kwetsbaar voor
zo’n grote toren. Daarom is er
ook nog een regenpijp binnen
door de toren gemaakt. Als de
deur beneden en het luik in het
dak straks bij de openstelling
met regelmaat open en dicht
gedaan worden, moet de toren
van binnen een stuk droger
worden, door de ventilatie die
hierdoor ontstaat. 

Inrichting 
Ook de ‘losse inventaris’ van de Stenen Baak wordt aangepakt. De
houten vloeren en portalen worden gedemonteerd, behandeld tegen
houtrot en weer teruggeplaatst. De losse houten ladders worden ver-
vangen door stevige stalen trapjes. En tussen de drie verdiepingen in
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komen tussenbordessen. Dat biedt straks de mogelijkheid om de
toren te beklimmen en onderweg op adem te komen. De trappen
worden modern en slank uitgevoerd zodat het gebouw zelf zoveel
mogelijk tot zijn recht komt. Tegelijkertijd is het duidelijk dat de
trappen een moderne toevoeging zijn en geen reconstructie.
De restauratie is eind oktober afgerond. Vervolgens kan de aannemer
die in opdracht van de gemeente Westvoorne en het recreatieschap

het omliggend terrein heeft aangelegd, zijn
werk afmaken. Het voetpad wordt doorge-
trokken en er wordt een trap gemaakt de
dijk op, naar de Stenen Baak. In de komende
wintermaanden kan de gereconstrueerde
kustbatterij wat groener worden en zal de
grond nog wat zetten.  
Het Briels Historisch Museum richt in het
voorjaar van 2004 de Stenen Baak in met
twee vitrines. Ook worden voorzieningen
aangebracht voor beeld en geluid. De toren
wordt opengesteld voor het publiek. Iedere
voorbijganger kan de toren in. Wie de trap-
pen in de Stenen Baak beklimt, hoort en ziet
de geschiedenis van de toren en haar
omgeving.   

Over de auteur:
Drs. Helma Born is werkzaam bij de Rijks-
gebouwendienst, directie projecten Schiedam.
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Bronnen: 

- Bezield bezit, de monumenten van de Rijksgebouwendienst (Ministerie van

VROM, 2001)

- Oostvoorne De Stenen Baak, bouwhistorische documentatie en waardebepaling

(Rijksgebouwendienst bureau Rijksbouwmeester, april 1996) .

Met dank aan:

Martijn van der Steen (RAB), Bert van Bommel, (Atelier Rijksbouwmeester) en

Kinny van der Most van Spijk (Rijksgebouwendienst directie Advies en Architecten). 

Noot van de redactie: 

Bij de Rijksgebouwendienst is afgesproken te spreken van de Stenen Baak.

Hoewel in Brielle veelal sprake is van het Stenen Baken, wil de redactie hierin de

vrijheid aan de schrijver laten. 
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De 4 Gecroonde Ambachslien, een mooie replica

Henk Vegter

Weinig Brielse gevelstenen zijn zo kleurrijk als die van aan het
Maarland Nz 43. Vier mannen in wonderlijke kleding trekken de
aandacht en vragen om toelichting. 

Inleiding
In het pand Maarland Nz 43 bevindt zich een prachtige gevelsteen
die vier gekroonde ambachtslieden verbeeldt. Het is een 20e-eeuwse
replica van een 16e-eeuwse steen. 

Op deze foto uit omstreeks 1900 is de gevelsteen te zien bij het tweede huis van
links. In het tweede huis van rechts woont de auteur.
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In hoog reliëf zijn vier mannen afgebeeld met elk het attribuut in de
hand dat bij zijn ambacht hoort. De figuren zijn kleurrijk beschilderd
tegen een licht crème achtergrond. Van links naar rechts zien we de
architect met een steekpasser, de timmerman met een winkelhaak en
een rol perkament, de steenhouwer met hamer en beitel en de
metselaar met troffel en waterpas. De kleding doet wat gefantaseerd
aan, als afkomstig uit een ver land, de mannen dragen rokken en
grote mantels. Daarmee doen zij enigszins aan Romeinen denken,
maar hun hoeden, snorren en baarden doen dat veel minder. De hoe-
den zijn bovendien getooid met kronen. In zwarte letters staat in een
redelijk modern en onbeholpen schrift te lezen: de 4 Gecroonde
Ambachslien.

De gevelsteen van Maarland Nz 43: architekt, timmerman, steenhouwer en
metselaar.
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De legende van De Gecroonden .
Die tekst verwijst naar een tweetal legenden die in de loop der
eeuwen zijn versmolten. In beide gevallen speelt de gebeurtenis zich
af omstreeks 300 in Pannonia (het huidige Hongarije) en in beide
gevallen is de Romeinse keizer Diocletianus de boosdoener. 
In de ene legende, die van de ambachtslieden, bezoekt de keizer een
steengroeve en treft er vijf steenhouwers aan die beroemd zijn om
hun kunstzinnige werkstukken. De vijf, Claudius, Castorius, Nico-
stratus, Sympronianus en Simplicius geheten, waren in het geheim
tot het christelijk geloof overgegaan. De keizer verzoekt hen een
beeld te maken van de heidense god Aesculapius. De vijf weigeren
dit vanwege hun geloof. Zij worden daarop ter dood veroordeeld en
in loden kisten in de rivier gegooid. 
In de andere legende laat de keizer een tempel bouwen ter ere van
Aesculapius. Aan de soldaten van de stadswacht wordt opgedragen
wierook te branden voor het beeld van de godheid. Vier van de
soldaten weigeren (ook zij waren Christenen) waarop zij door
geseling ter dood worden gebracht.

Ambachtslieden of soldaten?
Voor de kronen is hiermee een verklaring gegeven; het betreft martelaren
van het geloof. De martelaren kregen twee feestdagen: 7 juli en 8 novem-
ber. De belangstelling van de bouwgilden in de middeleeuwen en later
ging uiteraard vooral uit naar de ambachtslieden. Niet duidelijk is
waarom de vijfde steenhouwer later niet in de reeks is opgenomen. De
Gecroonden zijn dus eigenlijk de soldaten. Een mogelijke oorzaak is dat
op den duur de legenden ineen zijn gesmolten en de vier soldaten zijn
vervangen door vier steenhouwers. Het aantal is overigens geen Brielse
uitvinding. In de internationale literatuur worden de heiligen ook al
aangeduid met de ‘Quattuor Coronati’, ofwel de Vier Gekroonden.
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De herkomst
De verering heeft zich over heel Europa verspreid. In de Neder-
landen zijn het vooral de bouwlieden geweest die zich verbonden
wisten met ‘de 4 Gecroonde Ambachslien’. De verering vond haar
neerslag in de beeldende kunst. Talrijk zijn de uitbeeldingen geweest
op gevelstenen en in gewelfschilderingen in kerken. Vooral in
kringen van de maçons (vrijmetselaren) is de legende bekend; zij
gebruiken veel symbolen, ontleend aan de bouwkunde. In dit
verband is het vreemd dat de steen aan het Maarland nooit eerder is
opgemerkt. Ook in de landelijke literatuur wordt ‘onze’ ‘de 4
gecroonde ambachslien’ niet genoemd. Elders in Nederland zijn
prachtige gewelfschilderingen te zien, bijvoorbeeld in de Hervormde
Nicolaï-kerk in het Groningse Appingedam. In 1955 kwamen deze
schilderingen aan het licht bij een restauratie. Het gewelf aan de
zuidzijde toont Claudius en Nicostratus, het gewelf aan de noord-
zijde toont Castorius en Sympronianus. 

Links Claudius en Nicostratus, rechts Castorius en Sympromianus, zoals te zien
op een gewelfschildering in de Hervormde Nicolaï-kerk in Appingedam.
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De Brielse gevelsteen dateert uit de tweede helft van de zestiende
eeuw. Helaas is de herkomst van de steen onduidelijk. Is het een
gewaagde veronderstelling dat een vroegere bewoner van Maarland
Nz 43 een vrijmetselaar was en de steen in zijn voorpui heeft
geplaatst? De Brielse loge l’Aurore dateert immers al uit 1761. Om
dat na te gaan is nader archief onderzoek noodzakelijk. 

De gevelsteen
Over de steen blijft veel onduidelijkheid bestaan. Zoals boven
vermeld is het exemplaar aan het Maarland een replica, maar ook het
origineel is in Brielle; het wordt in het ‘Historisch Museum Den
Briel’ bewaard. 
Over de gevelsteen wordt voor het eerst gesproken in 1924. In oudere
publicaties over de Brielse binnenstad wordt hij niet vermeld. Toch
moet hij veel ouder zijn. Op een foto uit 1900 is duidelijk te zien dat
zich in de gevel van het zevende huis, gerekend vanaf rechts, de
steen van ’De 4 Gecroonde Ambachslien’ bevindt. Toen begin jaren
twintig het huis leeg stond is hij eruit gehaald (gestolen?) en ‘via
via’ terecht gekomen bij een antiquair in Nijkerk. Deze bood hem
het Trompmuseum aan voor f 125,-. Het bestuur van het museum
ging op het aanbod in en metselde de steen in de muur van de
binnenplaats achter het stadhuis. De ‘tand des tijds’ knaagt overal
aan en dus ook aan de ‘De 4 Gecroonde Ambachslien’. Het gemeente-
bestuur van Brielle besloot in 1985 hem te laten restaureren en in het
jaar daarop onthulde burgemeester De Ronde de ‘herboren’
gevelsteen. 
De bewoner van Maarland Nz 43, mevrouw A.R. van Zanten Solle-
veld-Boedart, raakte gecharmeerd van de steen en diens historie en
liet in hetzelfde jaar een replica in de gevel van haar huis plaatsen. In
november onthulde architect Jan Walraad de steen. 



De schrijver van dit artikel woont vlakbij en ziet hoe vaak mensen
stilstaan en een fotootje maken om maar niet te spreken van de
schoolkinderen die aanbellen om te vragen wie nu die ‘Ambachs-
lien’ zijn. Het is dus goed dat de steen, ook al betreft het een replica,
is herplaatst. En ook al kennen wij aan deze ‘Gecroonden’ geen gro-
te betekenis meer toe, ook voor ons geldt dat toewijding aan begin-
selen een groot goed is om in ere te houden.

Over de auteur
Henk Vegter is oud-directeur van de MAVO Bahûrim. Hij woont in
Brielle en publiceerde onlangs een boek over de geschiedenis van de
Sint Catharijnekerk.

Bronnen:

-Krantenartikelen in het streekarchief VPR.

-De catalogus van de tentoonstelling over de restauratie van de gevelsteen. Brielle

1985.

-Thoth, tijdschrift voor vrijmetselaren, 1965.
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Voeding en gezondheid in de late Middeleeuwen

Prof. dr. J.J. van Binsbergen en mevrouw drs. A.J.I. van Schaik

Van mei tot september was in het Historisch Museum de tentoon-
stelling Brood, brij en bier te zien. Bij de opening daarvan werd een
lezing gehouden, die de basis vormde voor het volgende artikel.

Deel I Voeding en voedingsmiddelen

Van drankgelagen en beerputten
Voor onderzoek naar eten en eetgebruiken kunnen we beschikken
over een scala aan bronnen; van schilderijen van drinkgelagen tot
archeologische vondsten in middeleeuwse beerputten. 

Afbeeldingen als deze helpen bij het onderzoek naar eten en eetgebruiken.
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Hoewel deze elk maar kleine stukjes aandragen, kunnen we uit de
veelheid wel een redelijke reconstructie maken. Zo zijn er vele
prenten van etende mensen en is het mogelijk te bekijken of bepaalde
gebruiksvoorwerpen al bekend waren of wat er aan eten wordt afge-
beeld. Hierbij speelt het probleem dat het niet te achterhalen is of de
kunstenaar een realistisch tijdsbeeld heeft gemaakt of niet.
Misschien heeft hij allerlei oude gebruiken of juist heel zelden voor-
komende luxe producten afgebeeld. 

Ook zijn enkele
15de-eeuwse kook-
boeken bekend,
maar die werden
alleen in zeer rijke
huizen gebruikt. Het
blijft dan ook gissen
of de daarin
genoemde gerechten
representatief zijn
voor het voedings-
patroon van die tijd.
Dat geldt ook voor
de weinige boedel-
inventarissen; deze

werden opgemaakt om de bezittingen van overledenen eerlijk te
kunnen verdelen. Ze geven een goed beeld van het gebruikelijke
huisraad bij de rijken. Tenslotte hebben we de beschikking over de
resultaten van opgravingen. Hierbij komen veel en soms ook
bijzondere gebruiksvoorwerpen boven de grond. Het Bureau
Oudheidkundig Onderzoek van Gemeentewerken Rotterdam
(BOOR) heeft recent gegraven in Brielle. Daarbij kwamen een

Een middeleeuws feestmaal waarbij gevogelte wordt
geserveerd.
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tinnen kandelaar, tinnen teljoren (borden, red.) en prachtig vaatwerk
tevoorschijn. Al eerder werden een houten kom, bord en lepels gevon-
den, wat uniek is doordat hout meestal snel vergaat. Bijzondere
aandacht hebben archeologen vaak voor de beerputten Daar kwamen
in het verleden immers de voedselresten in terecht en dit kan ons een
redelijke indruk geven van het middeleeuwse menu. 

Het voedsel
In de Middeleeuwen was brood het belangrijkste bestanddeel van de
maaltijd; roggebrood voor de armen en tarwebrood voor de rijken.
De burgers maalden zelf hun graan met handmolens of brachten het
naar de molenaar. Zij kneedden het deeg zelf om het bij de bakker of
thuis te bakken. 
Groente werd niet zo gewaardeerd als tegenwoordig en de armen
aten er dus meer van: pastinaken, kool, rapen en wortelen zijn de
oudst bekende groenten. ’s Zomers at men sla, een gewoonte die uit
Italië was overgewaaid. Ook peulvruchten werden in de zomer
gekweekt. Tijdens het bosvruchtenseizoen konden de mensen die
niets hadden, hun buik tenminste vol eten aan bramen, bessen, bos-
aardbeien, moerbeien en andere in het wild voorkomende vruchten.
De bes kwam in veel variaties voor: aalbessen, bosbessen, kruis-
bessen, stekbessen... In tegenstelling tot groente werd de zoete
smaak van vruchten wel op prijs gesteld. Vaak werd een fruitmandje
cadeau gedaan, een teken dat een dergelijke gift ook voor hoog-
geplaatste personen geschikt werd geacht. Bij haar intocht in Den
Haag kreeg Jacoba van Beieren bijvoorbeeld een mandje met
vruchten. In de bodem zijn veel resten van hazelaars gevonden, rond
iedere nederzetting stond wel een bosje. In beerputmonsters die in
Brielle zijn genomen komen dan ook vaak hazelnoten voor.
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De maaltijden
We weten dat de middeleeuwer gemiddeld tweemaal per dag at, het
diner begon al in de late middag. De maaltijden verschilden niet veel
van elkaar in samenstelling. De gewone burger kookte waarschijn-
lijk het eten voor een hele week in één keer. Het eten werd tot een
zachte, papperige brij gekookt, zodat het ook met een slecht gebit
makkelijk naar binnen te werken was. 

Kook- en eetgerei
Er werd gekookt op een open vuur, in een grote ketel, aan het spit of
in een graap. Dit is een bolvormige kookpot op drie poten, die in
verschillende formaten voorkwam. 
De pannen werden in het vuur op een treeft gezet, een rooster waarop
ook direct kon worden gebraden. In dat geval werd er een vetvanger

onder geplaatst. Het
kookgerei werd met zand
geschuurd en daarna
omgespoeld met water.
Servies en bestek waren
van hout, aardewerk, tin of
heel zelden van zilver of
goud. Gilden en broeder-
schappen lieten bij
speciale gelegenheden
herdenkingsbokalen van
goud of zilver maken.
Deze zogenaamde gilde-
bekers kwamen dan weer
tevoorschijn bij hoogtij-
dagen. Het aanbod van

Voorbeeld van een middeleeuwse keuken.
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aardewerk was zeer
gevarieerd: van het goed-
kope roodbruine aarde-
werk met grof lood-
glazuur tot het verfijnde
Rijnlandse grès, een
waterdicht soort steen-
goed met een dunne,
gladde scherf. Aan het
hof van Frank van
Borssele op Voorne,
werden borden van rogge-
brood gebakken. Die

werden na afloop in het vuur gegooid of opgegeten. Bedelaars,
pelgrims en monniken hadden een houten kom, hun bedelnap.

Het menu
Over het armeluisdieet is weinig bekend, wel zijn er nog rekeningen
van gasthuizen en van het leger. De gasthuizen verbouwden zelf
groenten, fruit, kruiden en peulvruchten. Uit de rekeningen weten
we dat zij brood, kaas, vijgen, soep en driemaal per week vis of vlees
aten. Haring kwam het vaakst op tafel, maar ook zalm en platvis. Het
haringkaken werd in 1380 uitgevonden, sindsdien konden de
schepen verder weg gaan om de vis te vangen. Zeehonden, bruin-
vissen en walvissen werden als vis opgediend. De kerk legde vele
extra vastendagen op, naast woensdag en vrijdag, waarop alleen vis
en geen vlees mocht worden gegeten. De katholieke gewoonte om
op vrijdag vis te eten, is hier nog een overblijfsel van. 
Sommige gewassen zijn al heel lang geleden geïntroduceerd in onze
streken, waardoor het lijkt of het inheemse soorten zijn. Zo zijn

Aardewerk zoals in gebruik in de middeleeuwse
keuken.
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walnotenbomen geïntroduceerd door de Romeinen. Vijgenbomen
dateren van na de Kruistochten.  
Bij gebrek aan technieken om het voedsel te bewaren, liet de
kwaliteit vaak te wensen over. Taai vlees werd met een stok nog
enigszins mals geslagen. Vlees en vis werden ook wel taai door het
pekelen en drogen. Het was dan in ieder geval wel goed geconser-
veerd zodat het veilig te eten was. 
In de Middeleeuwen bestonden de zogenaamde ‘keuren’ of voor-
schriften, bedoeld om drank en etenswaren te merken. Dit was een
soort keuringsdienst van waren. Alles werd gecontroleerd: het
gewicht, de samenstelling en de plaats waar de voedingsmiddelen
werd verkocht. Dit was handig bij het heffen van belasting, maar de
volksgezondheid zal ook zeker een rol hebben gespeeld. Zo werden
er in het brood regelmatig gemalen beenderen, as of gruis aangetroffen,
die daar zeker niet in thuishoorden. In het streekarchief wordt nog
altijd ‘t Voirbot’ bewaard, een keurboek uit ca. 1500. 
Allerlei bepalingen werden hierin opgeschreven. De vismarkt moest
worden gehouden aan de noordzijde van de Vischstraat en er mocht
alleen maar verse vis worden verkocht. De markt voor platvis als
schollen, botten en dergelijke was bij het ‘Maerlantse poorthuys’.
Wie zich daar niet aan hield, kon rekenen op een forse boete. Om te
controleren of dezelfde vis niet meer dan tweemaal op de markt
kwam, liepen ‘vinders’ rond. Dit waren keurmeesters die boetes
konden uitdelen voor overtredingen. Zij hadden een goede motivatie
om zoveel mogelijk overtreders te betrappen want zij mochten de
helft van de opgelegde boetes zelf houden. De andere helft ging naar
de baljuw.
De keukenboeken van de hertogen en edelen staan bol van vlees-
gerechten. Varkens, ossen, koeien, kalveren, schapen, lammeren,
rammen en geiten; gezouten en gerookt. Voor de gewone burgerij
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geldt dat vooral in de slachtmaand (november) vlees voor handen
was. Werd er veel geslacht dan was er het gehele jaar door vlees
beschikbaar. Het vlees werd meteen na de slacht, als het nog warm
was, ingemaakt met zout, gerookt of geroogd. Arbeiders en keuter-
boeren aten weinig vlees.

Smaakmakers
Omdat de etenswaren vaak heel zout of enigszins bedorven waren,
ondanks de strenge controle, werd het eten sterk gekruid. In alle
bodemvondsten uit middeleeuwse beerputten komt mosterdzaad
voor, het geeft een sterke smaak die andere bijsmaken kan maskeren.
Er werd ook veel gewerkt met knoflook, uien en look. Op de 15de-
en 16de-eeuwse scènes van het Laatste Avondmaal die op de

‘t Voirbot uit ca. 1500, het oude keurboek van Brielle
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tentoonstelling werden getoond, staan zoutvaatjes op tafel. De
apostelen waren dan ook het ‘zout der aarde’. Zout kwam al sinds de
vroege Middeleeuwen op grote schaal voor. Portugese kooplui
handelden in oosterse specerijen, waardoor deze ook in onze contreien
beschikbaar waren. Paradijskorrel, een pepervervanger, was heel
geliefd. Er werd echter alleen maar in rijkere keukens mee gewerkt.
Het was namelijk peperduur. Dat gold ook voor andere kruiden als
kruidnagel, gember, nootmuskaat, foelie, kardemom, komijn en
kaneel. Zoete kruiden werden ook voor hartige gerechten gebruikt. 

Feesten
In ‘tVoirbot staan ook verboden op slemppartijen. Zo is er een
bepaling over kraamfeesten. Bij een pasgeborene mochten niet meer

dan vier mensen worden
uitgenodigd en er werd
ook paal en perk gesteld
aan de hoeveelheid te
nuttigen drank. 
Blijkbaar liepen dergelijke
feesten vaak uit de hand,
anders was het niet nodig
geweest ze aan banden te
leggen. Op kastelen en in
huizen van de rijke burgerij
werden regelmatig grote
feestmalen aangericht. Na
afloop werden aan de
poorten de overblijfselen
aan de bedelaars uit-
gedeeld. Dit was voor

Vlees was een belangrijk ingrediënt van het
menu van de elite
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armen een kans om een goede maaltijd te krijgen. Vlees, vis,
pasteien, wildbraad, een klein beetje groente en natuurlijk brood, de
gerechten werden in een onafgebroken stroom binnengedragen. De
adel had het recht op de jacht, bijgevolg werd alleen in adellijke
huizen wild gegeten. Er werden grote seizoensfeesten gehouden,
waar iedereen veel at en dronk. De hele bevolking deed mee aan de
oogst-, slacht-, midwinter- en carnavalsfeesten. 

Drank 
Al dat eten werd weggespoeld met wijn en bier. Het water was te
vervuild of te zilt om te drinken en het bier, dat een laag alcohol-
percentage had, was de drank van de Middeleeuwen. In iedere stad
waren brouwerijen om in de bierbehoefte te voorzien. Maar ook
‘selfbrouwen’ was vrij algemeen. In de 15de-eeuw verleende hertog
Jan van Beyeren Brielle het recht op biertappen. De stad moest wel
een tiende deel van de opbrengst aan de heer afstaan, de zogenaamde
bieraccijns. Waarschijnlijk dronk de gewone arbeider toch ook wel
water, soms vermengd met kruiden en honing.
Wijn was vrij zuur, zodat deze met suiker en kruiden werd aange-
maakt, zoals de bisschopswijn die we nu nog kennen. Soms werd er
ook wel zout in de wijn gedaan, ter vermeerdering van de dorst – en
het verhogen van de feestvreugde! De kerk probeerde wel een mati-
gende invloed op vraatzucht en dronkenschap uit te oefenen. Jacob
van Maerlant, die lange tijd in Brielle woonde, waarschuwde ook al:
‘Scuwe overdranc ende overate’.[1] In ‘tVoirbot werden de verboden
op braspartijen regelmatig herhaald, een teken dat de middeleeuwers
er mee doorgingen, ondanks de vermaningen van kerk en stad. 

[1] zie Jacob van Maerlant, Heymelicheit der heymelicheden (V.IIII)



Deel II Gebreksziekten

Onderzoek naar voeding en gezondheid zijn vaak onlosmakelijk met
elkaar verbonden. Door kennis van voeding kunnen we ons een
beeld van de gezondheid vormen. Anderzijds kunnen ziektebeelden
ons op het spoor brengen van gebreken die in het voedsel blijkbaar
aanwezig waren. Overigens is deze gedachte relatief modern. In de
Middeleeuwen had men geen weet van mineralen of vitaminen en
legde men geen relatie tussen gezondheid en iets als gezond eten. 

Armoede en hongersnood
De historicus Blok noemt de telkens terugkerende hongersnood ‘de
kanker’ van de Middeleeuwen. Hij doelt hiermee voornamelijk op het
kwantitatieve gebrek aan voedsel, veroorzaakt door overstromingen,
droogten, misoogsten, binnenlandse twisten en zo voorts, maar ook
kwalitatief mogen we spreken van een welhaast permanente staat
van hongersnood. Met zo weinig voedsel en voedingsstoffen, is het
in onze moderne ogen geen wonder dat de gezondheid van de
middeleeuwer te wensen over liet. Daar komen de slechte hygiëni-
sche en sociale omstandigheden, het moeten verrichten vn zwaar
lichamelijk werk, het frequent optreden van infectieziekten, voedsel-
vergiftiging en besmet drinkwater nog bij. 

Voedingsstoffen
Onderzoek wijst uit dat de middeleeuwers vaak leden aan gebreks-
ziekten. En wel vooral door gebrek aan de zogeheten micronutriën-
ten: de vitaminen, spoorelementen en mineralen. Voedingsstoffen die -
in het bijzonder in nauwe onderlinge samenhang - van essentiële
betekenis zijn voor het geheel aan stofwisselingsprocessen in het
menselijk lichaam. 
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Te denken valt aan nachtblindheid ten gevolge van een tekort aan
vitamine A. Vitamine A komt voor in groente, ei, boter, kaas en
haring, voedingsmiddelen die in de Middeleeuwen weliswaar wer-
den gebruikt maar doorgaans in relatief kleine hoeveelheden. 

Beriberi, een hartspierzwakte, zal zeker zijn voorgekomen. Het is
een gevolg van een gebrek aan vitamine B. Hoewel wordt veronder-
steld dat de inname tengevolge van het ruime gebruik van granen,
brood en peulvruchten en niet te vergeten bier wel redelijk moet zijn
geweest, zijn er toch twijfels ten aanzien van het uiteindelijke
dagelijkse gebruik. 
Bloedarmoede zal ook niet onbekend zijn geweest. Brood en andere
graanproducten, groenten, vlees en gevogelte bevatten weliswaar
veel ijzer, maar de opname in het menselijk lichaam wordt gehinderd
door bijvoorbeeld een matige  inname van vitamine C.
Scheurbuik kwam vaak voor, het wordt eveneens veroorzaakt door
gebrek aan vitamine C. Een van de kenmerken van scheurbuik is
aantasting van het tandvlees. Tanden vielen uit en de patiënt kwam
in een vicieuze cirkel terecht van niet kunnen kauwen, onvoldoende
voedingstoffen binnenkrijgen, gevolgd door nog meer tanduitval. 
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Houten schotel, uit een opgraving in Geervliet.



Rachitis of Engelse Ziekte moet in de Middeleeuwen voorgekomen
zijn. Het is een gevolg van gebrek aan vitamine D dat vooral
gevonden wordt in levertraan en vette vis en door de huid wordt
gemaakt uit zonlicht. Hieraan heeft men al snel een tekort. Met kalk,
calcium en fosfor vormt het een belangrijke schakel in de bot-
opbouw. Weinigen zullen zich echter bewust zijn geweest van het
gebrek; men schikt zich in zijn lot, denkend dat er nu eenmaal
kinderen zijn waarvan de beenderen krom werden en de spieren
vermagerden.

Tenslotte
De bronnen die ons informatie verschaffen over de middeleeuwse
keuken zijn divers, even divers als de keuken en de voeding in de
Middeleeuwen zelf. Het merendeel van de bevolking zal een schaars
en eenzijdig menu hebben gekend, in tegenstelling tot de elite die
zich soms te buiten kon gaan aan eet- en drinkgelagen. Toch geldt
voor beide groepen dat er gebrek bestond, vooral aan vitaminen. Als
gevolg zullen kreupelen mismaakte en gebrekkige mensen niet
ongewoon zijn geweest in het Brielse straatbeeld.

Met dank aan Prof. dr. M.J. van Lieburg en mw. dr. A. de 
Knecht-van Eekelen voor hun adviezen.

Over de auteurs:
Prof. dr. J.J. van Binsbergen, is hoogleraar Voedingsleer en Huisarts-
geneeskunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen en huisarts te
Brielle. 
Drs A.J.I. van Schaik is kunsthistorica en gastconservator van de
tentoonstelling Brood, brij en bier in het Historisch Museum Den
Briel.
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Drek en vuyligheid: oproer in 18e eeuws Brielle

Drs. A.A. van der Houwen

Hoewel de inwoners van Brielle zich over het algemeen neerlegden
bij de resoluties van het stadsbestuur, kon een besluit in verkeerde
aarde vallen, met alle gevolgen van dien.

In oktober 1747 vestigen Albertus en Adriana de Haas met hun doch-
tertje van zes zich in Brielle. Zij zijn gevlucht uit Bergen op Zoom, dat
in september door Franse troepen was ingenomen. De vluchtelingen
worden met open armen ontvangen. Nog dezelfde maand wordt
Adriana aangesteld tot tweede stadsvroedvrouw en een half jaar later
wordt Albertus aangesteld tot bier- en wijnwerker, nadat hij eerst is
toegelaten als poorter. Na een ongetwijfeld angstige tijd lijkt het
gezin in rustig vaarwater te zijn gekomen.
Maar schijn bedriegt: om onduidelijke redenen ontstaat er thuis
voortdurend ruzie. Regelmatig is het huis ‘te klein’ en bedreigt
Albertus zijn vrouw en schoonmoeder. Ten slotte ontvluchten de
vrouwen het huis en zoeken zij hun heil bij de magistraat. Deze
reageert alert en laat onderzoek doen naar ‘het brutaal en goddeloos
gedrag’ van Albertus. Buren beamen wat de vrouwen al gezegd
hebben. Wanneer Albertus eerlijk moet toegeven dat hijzelf de
schuldige is en alles voortkomt uit ‘zijn ongelukkig humeur’, is het
voor het stadsbestuur duidelijk: voor de veiligheid van de vrouwen
wordt De Haas voorlopig in gijzeling genomen in de gevangenis.
Een week later wordt hij uit het gevang gehaald en krijgt hij te horen
dat besloten is dat het voor iedereen het beste dat hij dienst neemt bij
de VOC. Er is inmiddels overleg gepleegd met de bewindhebbers
van de kamer Rotterdam, die ermee akkoord gaan dat De Haas als
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soldaat aanmonstert aan boord van het schip De Standvastigheid. Er
is echter een probleem: de bewindhebbers zien graag dat hij vrijwillig
gaat, maar Albertus voelt er natuurlijk niets voor en stelt voor om
hem toe te staan van zijn vrouw te scheiden, waarna hij de stad zal
verlaten en belooft nooit meer terug te keren. 

Dat zint het stadsbestuur
niet en men blijft bij het
besluit. De volgende dag,
28 juni, begeleidt de stads-
bode De Haas naar Helle-
voetsluis. Daar meldt hij
zich bij Paats, een bewind-
hebber van de kamer
Rotterdam, die met het
jacht van de Compagnie in
de haven ligt. Hij krijgt
twee maanden gage contant
en tekent een maandbrief
van twee maanden ten
behoeve van zijn vrouw en
dochtertje. Vervolgens gaat
hij aan boord van De Stand-
vastigheid en vertrekt. Het
stadsbestuur heeft nooit
meer iets van hem
vernomen.
Hiermee was in alle stilte
een oplossing gevonden
voor een echtelijke ruzie. 

Een VOC-schip op de reede van
Hellevoetsluis.
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De snelheid en de effectivi-
teit van het optreden doen
misschien duizelen. Dat is
niet vreemd; ook tijd-
genoten hadden er moeite
mee. Het kon dan ook niet
anders of een soortgelijk
besluit zou eens tot hevige
reacties moeten leiden.
Dat gebeurde in de zomer
van 1753. Het besluit om
iemand naar zee te sturen
leidde, in de bewoordingen

van de tijdgenoot Jan Kluit, tot een regelrechte ‘oproer, uit welkers
gevolgen zeer gevaarlijke omstandigheden konden gesproten hebben’. 

Willem en Maartje Bos-Vlielander
De situatie lijkt gelijk aan de eerder geschetste. Willem en Maartje
Bos en hun elfjarige zoon Jacobus, vormen een doorsnee Briels
gezinnetje. Willem werkt en Maartje voert een katoenwinkeltje aan
de Voorstraat, tegenover de Franse school. Maar er zijn spanningen
in huize Bos.
Die spanningen lopen zo hoog op dat Maartje, vergezeld van haar
moeder, regelmatig haar beklag doet bij het stadsbestuur en vraagt
om haar huwelijk te ontbinden. Dit wijst het stadsbestuur voort-
durend van de hand om de eenvoudige reden dat een echtscheiding
door beide partijen moet worden gewenst. Zolang Willem blijft
weigeren en Maartje geen belastende bewijzen van zijn gedrag kan
overleggen, is een scheiding onbespreekbaar.

Een zeemanskist, zoals in gebruik bij
matrozen van de VOC.
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Maartje houdt vol.
Volgens Kluit opge-
hitst door haar
vriendin, de vroed-
vrouw Adriana de
Haas-van de Walle
(inderdaad, de vrouw
van), vraagt Maartje
nu niet langer om
scheiding, maar om
het vertrek van haar
man. Zij voert telkens
nieuwe bewijzen aan
en krijgt eindelijk
haar zin. Ten lange
leste is het stads-
bestuur ervan over-
tuigd geraakt dat

Willem Bos ‘niet
alleen zijn vrouw zeer
qualijk quam te

behandelen en tracteeren, maer dat (hij) zig daerenboven in dronken-
schap en buytensporig leven quam te buyten te gaan en alles te
verteeren’. Als gevolg was het duidelijk ‘dat het (…) huwelijk niet
langer konde op die wijse subsisteeren’. Besloten wordt tijdens de
eerstvolgende vergadering van de Groote Visserij bij een bewind-
hebber te informeren of de VOC zou kunnen helpen ‘om zoo een
onnut burger en ingeseten naar Oostindien te helpen’. 

Het huis aan de Voorstraat waar Maartje Bos een
ktaoenwinkel voerde.
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Zaterdag 23 juni
Die besprekingen hebben succes gehad. De VOC heeft nog wel
plaats voor een soldaat aan boord van een schip. Wanneer een maand
later een schip van de Compagnie voor Hellevoetsluis gereed ligt
voor vertrek, worden Willem en zijn vrouw op het stadhuis ontboden
en van het besluit op de hoogte gebracht. En direct wordt de daad bij
het woord gevoegd: Willem wordt in de gevangenis gezet om over
twee dagen, ‘op dezelvde wijze als de vroedvrouws man’, schrijft
Kluit, naar Oostindië te worden gezonden. Maartje en haar moeder
pakken thuis inmiddels zijn koffer.
Een en ander blijft niet onopgemerkt. ’s Avonds verzamelen enkele
jongens zich voor het huis van Bos en beginnen met ‘drek en vuylig-
heid’ tegen de deur en vensters te gooien. Hier blijft het aanvankelijk
bij en het lijkt met een sisser af te lopen. 

Zondag 24 juni
In de loop van de volgende dag, zondag, neemt het gemor echter
zozeer toe dat al vroeg in de avond opnieuw ‘een goede partij
jongens’ voor het huis te vinden is. Zij roepen en gooien met stenen
en kluiten naar het huis. De menigte groeit aan en om negen uur zijn,
volgens Kluit, ‘alle banden los’; een hagelbui van stenen roffelt op
de deur en door de glazen. De inderhaast door de burgemeester
toegestuurde dienaars van justitie werken op de menigte als olie op
het vuur. Het gooien van stenen door de glazen en het rammeien op
de deuren en vensters blijft doorgaan tot middernacht. 
Maartje en haar moeder zullen angstige uren hebben beleefd. Om
twaalf uur houden zij het niet langer vol en doet Maartje de deur
open. Zij smeekt om haar het leven te sparen en vraagt of iemand
naar de burgemeester wil gaan om namens haar te vragen of haar
man uit de gevangenis mag worden ontslagen. Het lijkt de menigte
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echter een veel beter idee dat Maartje zelf naar de burgemeester
gaat, het liefst opgebracht door een diender. Deze is snel gevonden
en aan het hoofd van een drom van 4 à 500 medeplichtigen en toe-
schouwers gaat Maartje aan de arm van een diender naar het huis
van burgemeester Van Hoogwerff. 

Het woonhuis van burgemeester Hoogwerff aan de Voorstraat.
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De burgemeester wordt uit bed gebeld en Maartje mag binnenkomen
om haar situatie voor te leggen. De menigte omsingelt intussen het
huis om te voorkomen dat zij ontsnapt. Weldra komt zij naar buiten
met de knecht van de burgemeester die meedeelt dat Bos de volgende
morgen zal worden vrijgelaten. Daartoe moet echter de volle
magistraat besluiten; de burgemeester heeft niet voldoende macht.
De menigte neemt hiermee genoegen en gaat uiteen.

Maandag 25 juni
De volgende morgen is men weer vroeg op de been; terwijl binnen
het stadsbestuur vergadert staat het voor het stadhuis zo vol met
mensen dat volgens Kluit ‘de gemene passage’ niet te gebruiken is.
De magistraat doet die dag nog geen uitspraak. Het verzoek wordt
overgegeven aan de vroedschap die direct na de magistraat
vergadert. Na afloop van deze vergadering komt opnieuw de
magistraat bijeen. Besloten wordt om Maartje te ontbieden Door
jongens omringd, toegeschreeuwd en bekogeld met vuiligheid komt
zij even later aan op de stadhuis. Tot haar ongetwijfeld grote schrik
wordt zij daar direct naar de gevangenis geleid; daar krijgt zij een cel
boven haar man. 
Uit voorzorg breidt de magistraat de normale militaire nachtwacht
uit met veertig man onder een kapitein. Zij kunnen onder piket
blijven; de menigte voor het stadhuis gaat uiteindelijk uiteen en het
blijft ‘s nachts rustig in de stad.

Dinsdag 26 juni
Ook de volgende dag blijft het rustig; op het oog gebeurt er zelfs
niets. Zowel Maartje als Willem blijft in hechtenis. Weldra doet het
gerucht de ronde dat het stadsbestuur van plan is Willem in stilte de
stad uit te smokkelen en naar Hellevoetsluis te brengen. Vrienden en



andere verontwaardigden willen alles doen hier een stokje voor te
steken. Vanuit verschillende herbergen worden ’s nachts patrouilles
gelopen. Overal in de stad staan mannen op de uitkijk om het
vermeende plan van het stadsbestuur te verijdelen. Over de straten
die toegang geven tot de Plaats Welle worden zelfs touwen gespannen.
Het moet een beangstigend gezicht zijn geweest. Tientallen mannen,
met messen goed zichtbaar in de broeksband, lopen van herberg naar
herberg. Zij krijgen steun van een groot aantal vissers van maar liefst
zeventig haringbuizen die vanwege de langdurige tegenwind voor de
stad liggen. 
Wat de muiters echter niet weten is dat het stadsbestuur intussen niet
heeft stilgezeten. De buren zijn die morgen op het stadhuis
ontboden. Zij blijken allen ‘in faveur’ van Willem te zijn; Maartje
komt er beduidend minder goed van af.
Zo blijft het bestuur met een nieuw probleem zitten. Het was
overduidelijk dat het besluit om Willem naar zee te sturen niet kon
blijven gehandhaafd. Het was eveneens duidelijk dat het huwelijk
niet te redden was, maar zonder medewerking van Willem was
echtscheiding niet mogelijk. Na langdurig aandringen weet men
Willem, en misschien ook Maartje wel, te bewegen tot een scheiding
van tafel en bed. 
Voor notaris Daniël Rolandus stelden zij, vergezeld van
(schoon)moeder Trijntje, een akte op, waarin zij eerlijk stelden dat er
‘verscheijde differenten, moeijelijkheden en huysverschillen waren
ontstaan, waaruijt verdere onlusten en ongemakken te wagten
waren’ en dat zij om dit te voorkomen wilden scheiden ‘van tafel,
bedde, bijwoninge en goederen’. Willem krijgt zijn kleren en eigen
sieraden, alsmede een bed, een hoofd- en twee andere kussens,
slaaplakens, een paar slopen en twee dekens. Hij belooft verder alle
kosten die hij gemaakt heeft, nog te zullen betalen en geen aanspraak
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te zullen doen op de verdere goederen zoals de inboedel, de winkel-
waren, meubels, kleding enz., deze waren voor zijn vrouw. Maartje
beloofde op haar beurt voor de opvoeding van hun zoon Jacobus
zorg te dragen.

Woensdag 27 juni
Tenslotte wordt het
contract door de
magistraat geaccep-
teerd waarop Wil-
lem en Maartje
ontslagen worden.
Na het luiden van
het stadhuisklokje
wordt het contract
‘aan den volke van
de puije van het
raadhuys’ bekend
gemaakt. 
Hiermee was de

rust teruggekeerd. De bevolking voegde zich weer naar de resoluties
van het stadsbestuur, tot een volgende keer dat de magistraat te ver ging. 

Over de auteur
Drs. A.A. van der Houwen is adjunct-streekarchivaris van Voorne-
Putten en Rozenburg
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De ondertekeningen van het contract van Willem Bos en
Maartje Vlielander.



Ledenwerving

Des te meer leden, des te beter kunnen we onze statutaire taken -
'ondersteuning van het museum' en 'bevorderen van de belang-
stelling voor de geschiedenis van de stad en de streek' - vervullen.
Dit is vooral belangrijk nu door bezuinigingen bij de overheid zelfs
de handhaving van tot nu als vanzelfsprekend ervaren verworven-
heden in gevaar komen. Tijdens de najaarsledenvergadering werd in
de rondvraag het onderwerp ‘ledenwerving’ aan de orde gesteld. De
vraagsteller deed de suggestie de leden op te roepen zelf actief op
zoek te gaan naar mogelijke nieuwe leden. 
Het bestuur ondersteunt deze suggestie van harte. De praktijk heeft
uitgewezen dat ‘ongerichte’ wervingsacties, door b.v. ‘folderen’ bij
alle huishoudens in een bepaalde (nieuwbouw-) wijk onvoldoende
rendement opleveren. Gerichte acties, door het aanspreken van
potentiële gegadigden hebben meer succes. 
Het bestuur ondersteunt de individuele ledenwerving als volgt: 
- bij de secretaris (Els Laroy, e-mail: r.jlaroy@freeler.nl tel. & fax 

(0181)-413635 zijn folders met aanmeldingsformulier alsmede 
exemplaren van eerder verschenen uitgaven van de ‘Brielse Mare’
op te vragen;

- is men door omstandigheden niet zelf in staat een potentieel nieuw
lid te contacteren, dan kan men naam en adres aan de secretaris 
doorgeven, die dan een brief met promotiemateriaal stuurt;

- mocht men een organisatie of bedrijf weten dat mogelijk bereid 
is de 'Vrienden' te steunen, dan kan ook dit aan het secretariaat 
worden doorgegeven. 

Ten slotte zijn, eveneens bij de secretaris, cadeaubonnen te koop,
waarmee de schenker iemand voor bijvoorbeeld een jaar lid maakt
van de 'Vrienden'. 
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Vrijwilligers en sponsors

Voor het vervullen van onze statutaire taken - 'het ondersteunen van
het Historisch Museum Den Briel' en 'het bevorderen van de belang-
stelling voor de geschiedenis van de stad en de streek' -beschikt het
bestuur over een aantal namen van leden die bereid zijn om in voor-
komende gevallen belangeloos hun medewerking te verlenen.
Helaas blijkt deze groep nogal 'mobiel' te zijn, en zo hebben we in de
afgelopen tijd een aantal gewaardeerde krachten naar buiten Brielle
zien vertrekken. Gelukkig zijn de meesten wel lid gebleven, maar
voor activiteiten hier ter plaatse staan deze leden uiteraard niet meer
ter beschikking. We zitten dus dringend verlegen om 'vers bloed'. 
In de praktijk blijken er nogal wat misverstanden rondom de
genoemde begrippen te bestaan; daarom deze poging om duidelijk te
maken waar het om draait.
Wat het bestuur nodig heeft is een lijst van namen van leden met
vaardigheden waar het bestuur in voorkomende incidentele gevallen
een beroep op mag doen. Daarbij houden betrokkenen de volledige
vrijheid om nee te zeggen, wanneer het leveren van een bijdrage
door omstandigheden toevallig niet uitkomt. Het soort werkzaamhe-
den waarvoor we mensen zoeken, is enorm gevarieerd. Enkele voor-
beelden uit de praktijk van de afgelopen jaren: 
- vertaalwerk van het Nederlands naar het Engels, Duits en Frans;
- scannen van plaatjes t.b.v. presentaties;
- het maken van PowerPoint-presentaties;
- verspreiden van de 'Brielse Mare' in de eigen woonomgeving;
- hulp bieden bij het inrichten van tijdelijke tentoonstellingen;
- verzamelen van informatie voor publicaties/lezingen.
Dit is dus iets totaal anders dan het werk van de z.g. 'Museum-
vrijwilligers', personen (vaak wel ook leden van de 'Vrienden' die
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een overeenkomst met het museum hebben als bijvoorbeeld rond-
leider of baliemedewerker). 
Op korte termijn begint er overigens een nieuw en vrij omvangrijk
project ‘digitaliseren foto's en geschreven informatie’. Hoe deze klus
georganiseerd gaat worden, staat nog niet precies vast, maar in elk
geval dient er in de komende tijd een flinke hoeveelheid werk te
worden verzet. Er is dus behoefte aan mensen die het leuk vinden
met een computer aan de slag te gaan.
Leden die over vaardigheden beschikken die voor de ‘Vrienden’ van
belang kunnen zijn, wordt dan ook vriendelijk verzocht dit door te
geven aan de secretaris, Els Laroy, e-mail: r.jlaroy@freeler.nl tel. &
fax (0181) 413635.
Tenslotte iets over sponsoring: om de zoveel tijd wil het wel eens
gebeuren (vooral in verband met veilingen), dat er zich kansen voor-
doen waarvoor ofwel een garantstelling of een extra ‘bedelactie’
nodig is. We beschikten over een aantal namen van leden die we in
voorkomende gevallen mochten benaderen. Helaas is ook deze
groep aanzienlijk kleiner geworden. Ook hier geldt, dat men door
zich als potentiële sponsor op te geven, geen enkele verplichting
aangaat. Men loopt alleen de kans een keer opgebeld te worden of
men voor een bepaald project een extra bijdrage zou willen leveren.
Men houdt uiteraard de volledige vrijheid om dan ‘nee’ te zeggen.
Wie mag de secretaris er op de ‘shortlist’ bijschrijven?

F.K.
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Museum in Elmina (Ghana) geopend

In april 1999 en nogmaals in april 2001 heeft u in dit blad kunnen
lezen over de familie Ulsen. We frissen uw herinnering even op:
omstreeks 1730 woonde in Brielle Jan Ulsen; deze trad in dienst van
de West Indische Compagnie (WIC) en vertrok met zijn zoontje
Roelof naar Elmina aan de Afrikaanse Goudkust. Roelof zou in 1764
als gefortuneerd man naar de Republiek terugreizen maar onderweg
overlijden. Diens meegereisde zoon Hermanus keerde vijftien jaar
later terug naar Ghana. Diens kleinzoon Manus trad in 1832 in dienst
van het Koninklijk Nederlands Indisch Leger (KNIL) en vertrok
naar Java. In de 19e eeuw zouden ruim 3.000 Afrikaanse recruten
vanuit Elmina naar Batavia reizen. Het meerendeel werd geworven
in Kumasi, de hoofdstad van het machtige Ashanti-rijk. Na afloop
van hun dienstverband bleven de militairen veelal in Java wonen
(waar militaire dienst een familietraditie werd, tot 1949, waarna veel
Indo-Afrikanen naar Nederland repatrieerden). Korporaal Manus
echter was, nadat hij gewond geraakt en in Utrecht verzorgd was,
teruggekeerd naar Ghana. Daar woont de familie nog steeds. 
Een beroemde nazaat was dr. Edward A. Ulzen die het bracht tot advi-
seur voor het onderwijsbeleid in Ghana en rector van de Universiteit
van Zambia. Na diens overlijden in 1999 besloot zijn familie diens
nalatenschap te bestemmen voor een educatief en charitatief project.
Het werd een museum en een bijbehorend guesthouse. Afgelopen
februari werd het Elmina-Java Museum geopend. Het grootste deel
van de collectie heeft betrekking op de werving van Afrikaanse
militairen voor het KNIL. Een deel van de expositie is gewijd aan de
eeuwenoude relatie tussen Elmina, Nederland en het koninkrijk
Ashanti. Eén kamer is bestemd voor de familiegeschiedenis in tien
generaties van de familie Ulsen/Ulzen, van Brielle tot Elmina.. 
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Dr. Ineke van Kessel, werkzaam op het Afrika-studiecentrum in
Leiden en een goede bekende van de familie Ulzen, schrijft ons: ‘De
collectie van het Elmina-Javamuseum is nog in opbouw. De Ulzen-
kamer heeft op het ogenblik nog niet veel meer te bieden dan enkele
foto's en een paar kopieën van archiefstukken, inclusief de hand-
tekening van gouverneur Roelof Ulsen uit Brielle. Het museum
hoopt bezoekers uit Ghana en buitenlandse toeristen te trekken.
Afstammelingen van de Afrikaanse KNIL-soldaten uit alle wind-
streken en Briellenaren zijn ongetwijfeld bijzonder welkom. En
bijdragen uit Brielle voor de collectievorming in de Ulzen-zaal
natuurlijk ook…’.

A.v.d.H

Het Elmina-Javamuseum:
duidelijker aangekondigd dan
het Historisch Museum Den
Briel ...
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Voor Publicaties

Koos de Gast, O, leer die prachtstreek kennen ( Rotterdam 2003)
N.B.: Betreft Rockanje, opgehangen aan het leven van Leendert
Goudswaard (1853-1932)

Rita Hulsman, Funeraire Cultuur Voorne-Putten (Uitgave De
Terebinth, Soesterberg 2003)
N.B.: betreft beschrijving van begraafplaatsen en grafmonumenten

H.C. Pouls, Landmeters op Voorne-Putten (Publicatiereeks Stichting
Streekhistorie Voorne-Putten en Rozenburg, nr. 19, Bernisse 2003)
Voor  6,- verkrijgbaar in het Streekarchief.

Marianne Swankhuisen e.a., Bleekneusjes, vakantiekolonies in
Nederland, 1883-1970 (Amsterdam 2003)

Henk Vegter, De Sint Catharijne,
een monument van geschiedenis en
kunst, (Uitgave Stichting De Brielse
Dom, Brielle 2003);  8,50.
N.B.: De inhoud omvat: de bouw-
geschiedenis, klokken- en carillon-
inrichting van de kerk, de Brielse
glazen, de gildenborden, het orgel,
het zilver, de kraag- en sluit-
stenen…en nog veel meer. 
Het boek is verkrijgbaar in de Kerk,
aan de museumbalie en in het
Streekarchief.
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Aanmelding

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

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

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

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. 



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) 475477 (Hist. Museum Den Briel).

Internet-adressen:
Historisch Museum Den Briel: www.historischmuseumdenbriel.nl
Musea in Nederland: www.tribute.nl/hollandmuseums/nl/frame.html
Streekinformatie: /www.vpri.com/main.htm
Streekarchief: www.vpri.com/streekarchief
Ver. Vrienden van het Historisch Museum Den Briel:
http://www.inter.NL.net/users/F.Keller/Tromp.html


