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Een apart cadeau:
abonnement op de ‘Brielse Mare’

Inlichtingen en bestellingen bij de
secretaris: Els Laroy-Meeuse,
tel. & fax: 0181-413635
e-mail: r.jlaroy@freeler.nl



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  €  2,25 (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 jaar 2005 staat in het teken van herdenken. We herdenken zestig
jaar bevrijding. Daar willen wij in de Mare ook bij stilstaan en wel
door een tweetal artikelen: Joop Marquenie beschrijft hoe hij kort na
de oorlog als militair in Brielle kwam, Jeroen Rijpsma beschrijft een
van de weinige zichtbare herinneringen aan de oorlog: een bunker in
de dijk van de Ondernemingspolder nabij Zwartewaal. Feitelijk
hoort ook het derde artikel onder deze noemer geplaatst te worden.
De synagoge die in de oorlog door de bezetter werd gesloten en
sindsdien als pakhuis heeft dienst gedaan, is onlangs gerestaureerd
en door een ieder te bezoeken. Mevrouw Riet de Leeuw van Weenen
beschrijft hoe deze synagoge er in 1871 kwam. In het Historisch
Museum is momenteel een tentoonstelling ingericht over bezoeken
van leden van het huis Oranje-Nassau aan Brielle. Daarbij is ook een
catalogus verschenen. Bij het voorbereiden van de tentoonstelling
c.q. catalogus is veel materiaal doorgenomen en beschreven. Wij
zouden het jammer vinden indien die 'kruimels' niet zouden worden
gebruikt. De komende Mares zult u dus regelmatig verhalen over
Oranje mogen verwachten. Ditmaal het eerste artikel; een bezoek
van Willem V anno 1758.

Namens de redactie veel leesplezier gewenst.

Aart van der Houwen
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Verenigingsnieuws

In de afgelopen maanden gebeurde vrijwel al het verenigingswerk
'achter de schermen'. Reden te meer om de activiteiten die hebben
plaatsgevonden hier toe te lichten. 
Uit de nalatenschap van de in 2004 overleden Brielse schilder Piet
Middelhoek ontving de vereniging vier portretten. De schilderijen
zijn zoals gebruikelijk in bruikleen aan het museum verstrekt. Alle
portretten werden ter gelegenheid van de 'Middelhoek-tentoonstelling'
afgelopen zomer getoond.
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Piet Middelhoek, 1930 - 2004, portret van zijn vader.



Vrijwilligers uit de kring van de 'Vrienden' zijn thans bezig met het
scannen van bestaande foto's (contactafdrukken) van museumobjecten
ten behoeve van de actualisering van de collectieregistratie. De
digitale afbeeldingen worden vervolgens aan de geschreven
gegevens in het registratiesysteem 'Adlib' toegevoegd. Een flink deel
van de collectie is ooit gefotografeerd, maar dit gebeurde in een
periode dat digitalisering nog niet aan de orde was. Het scannen is
een secure klus, waarbij hulp dus goed gebruikt kan worden. Het
scannen is onderdeel van het overkoepelende project 'Voortgang
collectieregistratie'. Dit is een omvangrijk en interessant project
waarvan de afhandeling meerdere jaren zal duren. Het is de bedoe-
ling in de najaarsledenvergadering meer over dit onderwerp te
vertellen. Een andere vrijwilliger houdt zich bezig met een voorstel
voor een marketing-communicatieplan voor het museum. Juridisch
gezien bestaan er overigens géén vrijwilligers van de vrienden.
'Gewoon zo maar vrijwilligerswerk verrichten' kan vandaag niet
meer. In verband met ARBO- en WA regels moet duidelijk vaststaan
voor wie het werk verricht wordt. Wanneer een van de 'Vrienden' het
met het museum eens wordt om vrijwilligerswerk te verrichten, dan
wordt een vrijwilligersovereenkomst tussen museum en vrijwilliger
afgesloten waarna het museum de ARBO- en verzekerings-
problematiek afhandelt. 
In het kader van samenwerking tussen cultureel en historisch gerichte
organisaties heeft een lid van de ‘Vrienden’ voor de Culturele
Stichting van de Sint Catharijne ten behoeve van de open
Monumentendag op 10 september een 'powerpoint'-presentatie
gerealiseerd. Technische problemen die buiten de invloedsfeer van
de 'Vrienden' lagen, hadden helaas tot gevolg dat de presentatie niet
vertoond kon worden. Laten we hopen dat het een volgende keer
beter gaat!

7



Ook 'de politiek' zorgde er voor, dat het bestuur zich in de afgelopen
maanden niet hoefde te vervelen. Even in het kort de voorgeschiedenis:
ruim drie jaar geleden besloot de gemeente tot herijking van het
kunst- en cultuurbeleid. In december 2002 verscheen hierover een
'startnotitie'. Dit document werd voor advies aan de museum-
commissie toegezonden waarin ook de 'Vrienden' vertegenwoordigd
zijn. Het gevraagde advies werd eind maart 2003 uitgebracht waarna
het ruim twee jaar rustig was. In april 2005 verscheen het 'Visie-
document Kunst & Cultuur', als tussenstap naar een nog te ver-
schijnen concept-nota Kunst & Cultuur. Pas dit document zal te
zijner tijd gebruikt worden als basis voor een inspraakprocedure.
Gezien de eerdere betrokkenheid heeft de museumcommissie (en
daarmee ook de vertegenwoordigers van de 'Vrienden' in deze
commissie) met meer dan gemiddelde belangstelling naar het
'Visiedocument K&C' gekeken. Het goede nieuws is, dat de gemeente
met zoveel woorden de intentie uitspreekt het museum ook in de
toekomst als een van de pijlers van het cultuurbeleid te willen
handhaven. Overigens is het wel zo, dat de vraag van een eventuele
wijziging van de organisatievorm (in heldere taal: verzelfstandiging)
uitdrukkelijk open gehouden wordt. Uitspraken over de financiering
en over de doelgroepen van het cultuurbeleid die naar opvatting van
de commissie voor verschillende uitleg vatbaar zijn, waren
aanleiding door middel van een brief B&W om nadere toelichting te
verzoeken. 
Ik hoop de lezers met deze opsomming een kleine indruk van het
werk achter de schermen gegeven te hebben. Mocht de tekst nog
vragen hebben opgeroepen, dan beantwoord ik deze gaarne in de
rondvraag van de eerstvolgende ledenvergadering.

F.K. 
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Museumnieuws

Hoewel een bekend en waar gezegde luidt dat een goed museum
nooit af is, gaat het goed met het museum. In veel opzichten. En dat
komt onder meer doordat het aantal vrijwillig medewerkers groeit.
Inmiddels werken 47 vrijwillig medewerkers, onder wie veel
Vrienden, voor en achter de schermen mee aan de verdere ontwikkeling
van het museum: als rondleider, als museumdocent, als technisch
medewerker, als webmaster, als baakwachter, als medewerker
onderhoud collectie, als scanner, als medewerker administratie, als
receptionist, als medewerker klimaatbeheersing, als medewerker
catering bij openingen, als adviseur marketing-communicatie.
Zonder de bijdragen van de vrijwilligers zou het een stuk minder
goed gaan met het museum. Ten tijde van dit schrijven hebben ruim
4.000 bezoekers de Stenen Baak bezocht en rond de 5.000 bezoekers
het museum.
Wat heeft het museum het afgelopen jaar gedaan? Een greep uit de
gebeurtenissen:
er zijn vijf tentoonstellingen te zien (geweest): Niet Storen A.U.B,
de tentoonstelling Portretten van leerlingen van Praktijkschool De
Schakel, de tentoonstelling Portretten (240 stuks!) van leerlingen
van de groepen 6 in het kader van het Portrettenproject dat in samen-
werking met de CCPO werd georganiseerd, de tentoonstelling Piet
Middelhoek met werken die hij aan de ‘Vrienden’ heeft nagelaten en
met werken die door het museum op de veiling zijn aangekocht en
dan nu Het Huis Oranje-Nassau in Brielle. Prenten, documenten en
foto's uit het Stadsarchief (t/m 19 november). Deze laatstvermelde
tentoonstelling werd georganiseerd in samenwerking met het Streek-
archief Voorne-Putten en Rozenburg en de Sint-Catharijnekerk. Bij
de tentoonstellingen werden educatieve programma's voor leerlingen
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van de hoogste klassen van het basisonderwijs en de onderbouw van
het voortgezet onderwijs ontwikkeld door Liesbeth Eshuis in samen-
werking met de docenten. De vraaggerichte benadering van het
onderwijs blijkt te werken en zal worden uitgebreid met overlegmo-
menten met docenten geschiedenis en maatschappijleer. In februari
werd de portrettengalerij geopend en ook hierbij werd een educatief
programma ontwikkeld met onder meer een bezoek aan het atelier
van kunstenaar Cees Dedert. Dit programma zal jaarlijks in het
voorjaar worden aangeboden. 
Op het gebied van collectiebeheer werden ook de nodige resultaten
geboekt. Het project Voortgang Collectieregistratie is op de rit gezet
en loopt. Het houdt in dat van elk object de geschreven registratie in
adlib wordt geactualiseerd en wordt aangevuld met een digitale
afbeelding. Drie ‘Vrienden’ assisteren hierbij de medewerker
collectiebeheer en scannen foto's om zo digitale afbeeldingen te
verkrijgen. Het mag duidelijk zijn dat de uitvoering van het project
meerdere jaren in beslag zal nemen. Verder wordt de collectie met
assistentie van ‘Vrienden’ inmiddels weer structureel en volgens een
planning onderhouden. De aanvraag voor herijking van de qualifi-
catie "geregistreerd museum" is in juni jl. de deur uitgegaan. Een
beslissing wordt eind dit jaar verwacht. 

Naschrift: wanneer deze Mare verschijnt zullen naar alle waarschijn-
lijkheid de vacatures voor medewerker collectiebeheer en medewer-
ker educatie/publieksbegeleiding met nieuwe, vaste medewerkers
zijn ingevuld. Met ingang van 2006 zal een grotendeels nieuw team
in samenwerking met de vele vrijwilligers enthousiast verder
werken aan de toekomst van het museum.  

M.H.
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Archiefnieuws

Het Streekarchief heeft het afgelopen half jaar belangrijke
vorderingen gemaakt met een aantal projecten. 

Tentoonstelling en publicatie
De resultaten van maandenlang archiefonderzoek naar de Oranje
bezoeken aan Brielle zijn momenteel te bezichtigen in het Historisch
Museum Den Briel. Talloze prenten, resolutieboeken en foto's uit de
verschillende collecties van het Streekarchief geven een overzicht
van de bezoeken waarbij de Brielse bevolking met alle plezier alles
uit de kast haalde om een goede indruk te maken op de hoog-
waardigheidsbekleder. De tentoonstelling is zeker de moeite waard
om te bezichtigen en er is een prachtige catalogus beschikbaar. 

Digitalisering
Tegen het eind van dit jaar zal de conservering en digitalisering van
een belangrijk deel van de Audiovisuele Collectie worden afgerond.
Dankzij subsidies van Stichting Jan de Baan en de Mondriaan
Stichting was het mogelijk om vijfendertig 8- en 16mm films op
professionele wijze te laten schoonmaken en repareren en vervol-
gens op dvd te laten zetten. Dit betekent dat binnen afzienbare tijd
verschillende filmpjes van onder meer Brielle en Spijkenisse via de
website te bezichtigen zullen zijn. 
Daarnaast zijn medewerkers en vrijwilligers bezig met de controle
van 95 jaargangen van de Nieuwe Brielsche Courant. Het project
voor het microverfilmen en digitaliseren van de kranten wordt
namelijk voortgezet. Momenteel zijn elf jaargangen (1875-1885)
van de N.B.C. op deze wijze toegankelijk gemaakt en via de
computer op de studiezaal doorzoekbaar, dit zal worden uitgebreid
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tot 1981. Indien de kosten beheersbaar blijken te zijn, kan het deel
1875-1945 wellicht eveneens via de website toegankelijk worden
gemaakt. 
Tenslotte wordt hard gewerkt om de collectie Prentbriefkaarten te
scannen en te beschrijven. Afgezien van Oostvoorne en Brielle zijn
alle plaatsen gereed, dit komt neer op een kleine 2.500 kaarten.
Daarmee is ruwweg de helft verwerkt en we hopen de volledige
collectie rond het einde van dit jaar te kunnen presenteren via onze
website. 

29 oktober Landelijke Archievendag
Tevens zijn de voorbereidingen voor de tweede editie van de
Landelijke Archievendag in volle gang. Op zaterdag 29 oktober zal
het Streekarchief tussen 10.00 en 16.00 zijn deuren openen om
belangstellenden een kijkje achter de schermen te geven. Er zal
bovendien een tentoonstelling worden ingericht over de geschiede-
nis van de RTM-tram op het eiland. Op 1 november 2005 zal het
namelijk precies een eeuw geleden zijn dat de lijn Hellevoetsluis-
Rotterdam werd geopend. Aan deze tentoonstelling zal de Voornse
Modelspoorvereniging haar medewerkering verlenen met haar
veertien meter lange baan met schaalmodellen van verschillende
stations en de Spijkenisserbrug. U bent dan ook van harte welkom
om op zaterdag 29 oktober een kijkje te komen nemen. 

B.B.
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De Watergeuzen van 1945

J.G.M. Marquenie

Van augustus tot eind 1945 lagen Nederlandse militairen in Brielle.
Nederlandse militairen, maar onder Engelse vlag. Zij kregen hier
hun opleiding. Eén van hen was de oorlogsvrijwilliger Joop
Marquenie. Hier volgen zijn herinneringen.

In mei 1945 werd ik, achttien jaar oud, opgeroepen om mij aan te
melden als oorlogsvrijwilliger. Er was op dat moment nog geen
sprake van een Nederlands leger, dat was in mei 1940 namelijk
ontbonden. Wel bestonden de Binnenlandse Strijdkrachten (B.S.)
onder bevel van Prins Bernhard en de Light Infantry Battalions
(L.I.B.'s), onder Engels commando. Ik meldde mij aan en nog
dezelfde maand was ik ingelijfd bij de B.S. Eind juni werd ik
overgeplaatst naar het 1e L.I.B. 1e compagnie, bestaande uit Rotter-
dammers en onder leiding van de vaandrig Jan van Dun. De
opleiding werd gegeven door Engelse sergeants, het bataljon
behoorde immers tot het 'Achtste leger' van Montgomery. En daar
waren we trots op. Ik herinner me nog dat wij beledigd waren toen
wij merkten dat wij voor 'Gezagstroepen' werden 'uitgescholden'.
Als soldaten van de L.I.B. werden wij geacht volwaardig militair te
zijn, die deel zou gaan nemen aan de strijd. En dat was wel wat
anders dan de leden van de Gezagstroepen die ter bewaking van het
achterland dienden en in onze ogen slechts politieagenten waren. 
Erg krijgshaftig was ons optreden de eerste maanden evenwel niet.
Onze taak was voornamelijk het met militaire eer begraven van in
Duitsland omgekomen Nederlanders, soms vier per dag. We
noemden onszelf schertsend 'Laagste Inschrijving Begrafenissen'. 
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Naar Brielle
In augustus werd ons bataljon naar Voorne gezonden om daar een
opleiding te volgen, alvorens naar Duitsland te worden gezonden.
Het hoofdkwartier was in hotel Duinoord (het Oranjehotel) te Oost-
voorne  gevestigd. Daar verbleven ook de Engelse hoofdofficieren.
De bataljonscommandant was kapitein Janus van der Waal. Onze
compagnie ging in Brielle in garnizoen, dat was een meevaller. De
2e en 3e compagnie werden ondergebracht in bunkers in de duinen. 

Er was ons voorgehouden dat
de moderne infanterie niet
meer liep, maar gemotoriseerd
zou worden. De praktijk was
echter anders. De compagnie
werd vervoerd tot aan de
Spijkenisserbrug. Vandaar
werd de rest in marsorde
afgelegd. We kregen een
feestelijke ontvangst. Vanaf de
gemeentegrens, ter hoogte van
het huidige streekverpleeg-
huis, werd de compagnie
voorafgegaan door 'Libertatis'.
Zo marcheerden we Brielle
door: over het Slagveld naar
het Maarland NZ en ZZ en
door de Voorstraat naar de
Markt. Daar werden de drie
pelotons in carré opgesteld en
presenteerde Van Dun de
compagnie. De waarnemend
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burgemeester Krijn van der Knoop hield een gloedvolle toespraak waar-
in hij ons welkom heette en ons 'de Watergeuzen van 1945' noemde.

Daarna werden we afgemarcheerd en namen wij onze intrek
in de (Duitse) barakken van bastion V, omgedoopt tot 'Oranjekamp'.
Na een toespraak van de commandant over het gedrag tegenover
burgers, speciaal de dames, mochten we passagieren. Van de
bevolking kregen we niet veel te zien. De Briellenaren waren in
eerste instantie afstandelijk en zelfs schuw. Slechts aan de poort
bevonden zich jongens die prompt bedelden om sigaretten en
chocola, verder was Brielle uitgestorven. Het enige dat we zagen
bewegen, waren de gordijntjes, die opzij geschoven werden. Het
bestaan van de militair, Nobelstraat en Voorstraat uitlopen, het
Maarland links en rechts afkijken en weer terug, zonder een burger
te zien, was eenzaam en veranderde pas na de bevrijdingsfeesten in
het veilinggebouw (nu  Albert Heijn) en in Tinte. 

Eten en soldij
Als militairen hadden wij niet te klagen over het eten. Voor burgers
was dit nog op de bon, maar wij kregen dagelijks een overvloedig
Engels ontbijt, bestaande uit een grote mik wittebrood, gebakken
eieren, lemon marmelade, ham en zoveel kaas als je wilde, en sterke
Engelse thee met veel melk. De lunch was hetzelfde. Het avondeten
was Hollands met veel vlees. De velddiensten waren altijd om 4 uur
afgelopen: tea-time. Er kwam dan een wagen van de Y.M.C.A.
aanrijden met allerlei lekkers zoals scones, thee en sigaretten (Player
en Woodbine) voor 10 cent per pakje. Wekelijks kregen we 120
sigaretten gratis. Van tijd tot tijd kregen we Rode Kruispakketten
bestemd voor de Geallieerde strijdkrachten, voornamelijk uit
Brazilië (koffie!) en Zwitserland. Ons soldij was f 12.50 per week;
dat was best veel in die tijd. Bovendien zei men dat er f 7.50 per
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week gespaard zou worden voor burgerkleding, uit te keren bij het
verlaten van de dienst. Dat bedrag heb ik echter nooit gekregen.

Keuring
De keuring van de militairen had nog steeds niet plaats gevonden.
Daarvoor werd uiteindelijk een keuringsbureau ingericht in café
Dixi. Velen werden afgekeurd en gingen naar huis terug. Vanwege
mijn bril werd ik ook afgekeurd, maar twee dagen later mocht ik
toch weer blijven op grond van mijn verdienste in de illegaliteit. De
compagnie werd aangevuld met 'vreemdelingen' uit Gorkum,
Dordrecht en de Hoekse Waard. 
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Opleiding en uitrusting
Ons oefenterrein was het eiland Voorne ten westen van het Kanaal.
In de vroege ochtend begonnen we met een rondje Brielle, daarna
douchen en ontbijt. De opleiding bestond voor het grootste deel uit
velddiensten: verdedigen en aanvallen van een dijk of een dorp.
Zwartewaal en Nieuwenhoorn waren geliefde objecten. Het was ook
plezierig een schutters- of mitrailleurpost in een druivenkas te
vestigen. Niet dat er geplunderd werd, maar je plukte wel eens wat.
Maandagmorgen werd besteed aan straatgevechten en menig
Briellenaar heeft wel eens een militair zijn tuin in zien tuimelen. De
hindernisbaan was in Rockanje nabij het inmiddels afgebroken
Bezoekerscentrum en de Tenellaplas. Handgranaten (zonder ont-
steking) werpen deden wij op het Bleyckersbolwerk. Een leuke
oefening was over een beer in de gracht lopen of kruipen om de
overkant te bereiken. Daartoe was rond de monnik een hoepel
aangebracht van ijzerdraad.
Onze uitrusting bestond uit 15-schots Winchesterkarabijnen. Als er
al sprake kan zijn van een mooi wapen dan was dat deze karabijn
wel. Helaas moesten we dit wapen later inruilen voor een Engelse
Lee Enfield. Eenmaal per week ging het peloton naar de schietbaan
op het Kruininger Gors. Een kleine vrachtwagen vol met munitie
ging dan mee en die moest leeg. Een hele dag schieten op een schijf
gaat vervelen. Dus werd er bijvoorbeeld getest na hoeveel trommels
de loop van een brengun heetgloeiend werd. Of iemand vroeg ‘wie
gaat er voor de schietschijf liggen?’, ‘ik’ zei de gek. Dat is een
sensatie: kogels fluiten niet, ze roffelen als ze vlak langs je heen
gaan: 'ttrrrrrrr'. Op je rug liggend is het een leuk gezicht als er licht-
spoormunitie gebruikt wordt. Lege hulzen werden overigens niet
ingeleverd. De schietbaan moet een goudmijn zijn van koper en
lood.
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Een aantal jongens werd
uitgekozen voor een kader-
opleiding elders. Zij
kwamen terug en waren
uitgerust met smalle gele
bandjes om de epauletten.
Voor de lol maakten wij
van de gele doosjes van de
Woodbine-sigaretten
dezelfde gele uitmonste-
ring. Bij het eerste appèl
had het hele peloton
zogenaamd deze opleiding
gehad. We hebben zeker
een week met deze bandjes
rondgelopen.
De opleiding was divers en
soms ook zwaar. Voor onze

(Engelse) sergeant was gewoon marcheren niet genoeg. Op de Rijks-
straatweg leerde hij ons showexercitie. Met de 'Buckingham Palace
Change Step' swingde het peloton over de weg. De luitenant maakte
het nog erger. Op een dag - we kwamen terug van een oefening en
wilden een half uur rust - stuurde hij ons in looppas naar Zwarte-
waal. Na daar een training met geweergymnastiek te hebben gedaan,
moesten we in looppas terug voordat wij konden eten. Toen we
protesteerden, beloofde hij de volgende dag mee te lopen. Hij zou
voorzien van een zware mitrailleur meedoen met de gymnastiek.
Ongeloof alom en een weddenschap met hem om sigaretten. De
volgende dag was hij 30 pakjes sigaretten rijker.
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Insubordinatie of stoutigheden.
Een nieuwe, voor ons minder sympathieke, luitenant pakte het
anders aan. De appèlplaats op het bastion was veranderd in een
modderpoel. Als oefening konden wij mooi de tegels tegen de wal
op naar boven sjouwen. Deze officier stond boven op de wal,
commandeerde: ‘meer tegels’ en sloeg de militairen met een
zwiepende tak! Ook ik was een slachtoffer. Dat betekende dat mijn
volgende stapel groter was en weer sloeg hij. Ik ging recht voor hem
staan, deed zenuwachtig en liet de stapel tegels uit mijn handen
glippen. Ze vielen bovenop zijn beide wreven. Ik moest op rapport
komen en daar zat deze officier met beide voeten in de zwachtels,
voorzien van twee krukken, naast het bureau van kapitein Van Dun.
Het rapport werd voorgelezen en de commandant vroeg wat mijn
commentaar daarop was. Ik antwoordde dat ik hem graag onder vier
ogen wilde spreken. De luitenant verdween strompelend en ik deed
mijn verhaal: geen straf. 
Dat was tekenend voor Van Dun. Hij was goed voor zijn soldaten.
Een ander voorbeeld: in september waren de nachten al erg koud.
We hadden nog geen jassen en sjaals, dus besloot de compagnie te
staken en geen wacht meer te lopen. Dit trok aandacht: in de krant
verscheen de kop 'Muiterij in Brielle'. Van Dun ging spoorslag naar
het depot in Breda en kwam terug met een wagen vol jassen en
sjaals.

Activiteiten buiten Brielle
Driemaal is de compagnie, of een deel daarvan, in Rotterdam ingezet.
De eerste maal moesten we op het politiebureau Haagse Veer het 'tientje
van Lieftinck' bewaken. De minister van Financiën Lieftinck had in ver-
band met het vele in de zwarte handel verdiende geld alle rekeningen
geblokkeerd. Iedere burger kreeg tien gulden voor een nieuwe start.
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De tweede maal vormden wij een erewacht voor het stadhuis ter
gelegenheid van het bezoek van Koningin Wilhelmina aan Rotter-
dam. Het regende pijpenstelen. De scherpe vouw in mijn broek
zorgde ervoor dat de rechterzijden van mijn broekspijpen droog
bleven, terwijl de linkerzijden doornat werden.
De derde maal was amusant. We gingen havenloodsen bewaken aan
het Deliplein op Katendrecht. Overdag was er niets te beleven maar
's nacht was het feest en zeer druk. Zelfs de officier van de wacht
verdween in het nachtleven...

De grote oefening
Ik weet niet meer precies wanneer, maar het zal eind september,
begin oktober zijn geweest, toen 'de grote oefening' werd gehouden.
De compagnieën uit Oostvoorne en Rockanje zouden Brielle aan-
vallen en onze compagnie moest de stad verdedigen. Ik kreeg samen
met een ander de taak een uitkijkpost op de toren van de Dom te
bezetten met veldtelefoon, topografische kaart en verrekijker. De
grootste moeilijkheid was een telefoonleiding aanleggen vanaf de
toren naar het Oranjekamp. De oplossing leek eenvoudig: een steen
aan de kabel en laten zakken, maar de toren wordt naar onderen
steeds breder en de kans om de ramen en ornamenten te beschadigen

groter. Hangend buiten
de toren en mezelf met
een hand vasthoudend
aan het roestige hek, heb
ik de kabel laten zakken.
Er waren meer proble-
men: een ordonnans
kwam de topografische
kaart terughalen omdat
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er te weinig waren. De telefoon tenslotte was een oud kreng van
voor de oorlog. 
Voorne was erg boomloos en we konden de vijand al in Rockanje en
Oostvoorne in marsorde, vergezeld van de brencarriërs zien naderen.
Wij konden hen volgen, maar zij ontdekten ons ook! Hadden we tot

nu toe lekker in het
zonnetje gezeten, nu
werd het menens: de
'piepers' vlogen ons
om de oren.
De toegangen van
Brielle waren alle
afgesloten, op de
Zuidpoort en de

haven na. Op een gegeven moment slaagde de vijand er in met
behulp van brencarriers door de Zuidpoort binnen te dringen. Daar
wachtte hem een verrassing. Brencarriërs worden, als ze lang gere-
den hebben, gloeiend heet. Onze commandant had de brandweer-
slangen van ons kamp aan laten sluiten op de waterleiding. De voer-
tuigen kregen de volle laag, met als gevolg een enorme stoomwolk:
de carriërs kwamen niet binnen. 

Om vier uur was het 'einde oefening', maar aan de Kaaisingel
ging het vechten door. De commandanten konden vanwege het
geweervuur niet tussenbeide komen. Een vijandelijk commando was
scheep gegaan en net als het 'turfschip van Breda' de haven binnen
gevaren. De vijand landde en rukte op om de toren te veroveren.
Daarin slaagde zij, maar ze kwam pas boven toen de oefening al tien
minuten afgelopen was. Het is een wonder dat de hele strijd slechts
één licht gewonde had opgeleverd. 

21

De schrijver achter een brengun.



22

Op 30 november 1945 werd Pieter van der Wallen met militaire eer begraven. De
stoet trok door Brielle en langs de Kalkfabriek, waarvan Van der Wallen directeur
was geweest.



Opnieuw begrafenissen.
Pieter van der Wallen uit Brielle was in november 1944 de oprichter
van de B.S.- Bewakingstroepen op Voorne. Hij stelde plaatselijke
commandanten aan. In strijd met internationale afspraken werden
dezen eind december 1944 opgepakt, totaal 30 man. Ook Van der
Wallen, hij heeft het niet overleefd. Na de oorlog werd hij herbegra-
ven in Brielle. Dit was onze eerste begrafenis in Brielle. Onze com-
pagnie trok - met omfloerste trom - naar de algemene begraafplaats. 
Toen wisten wij nog niet dat er snel een tweede zou volgen en wel
die van onze eigen commandant, Jan van Dun. Hij zat bij zijn
verloofde thuis verlovingskaartjes te schrijven toen hij naar het toilet
moest. Hij vergiste zich in de deur, stapte daardoor de kelder in, viel
en was op slag dood. Een golf van ontzetting en verdriet ging door
de compagnie heen toen dat op het ochtendappèl medegedeeld werd.
De vlag ging halfstok. In de R.K.- kerk in de Nobelstraat werd een
requiem gehouden. In Rotterdam hebben wij hem met militaire eer
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ter aarde besteld. Evenals in Brielle, zat ik in de groep die het ere-
saluut bracht. Enige dagen later werd de naam van onze compagnie
veranderd in 'Compagnie De Waard', Van Dun's schuilnaam uit de
illegaliteit. Een compagnie vernoemen naar iemand is typisch een
Engelse gewoonte. Kapitein Ton Bruens volgde Van Dun op.

De Koninklijke Landmacht: de overgang
Op 17 september 1945 werd de Koninklijke Landmacht weer
opgericht. Met enige vertraging werd ook onze compagnie
Nederlands: op 19 november werden wij ondergebracht bij de
Divisie A. Alles veranderde; L.I.B. werd veranderd in R.I.
(Regiment Infanterie), het eten werd weer Nederlands: sneetjes
brood met plakjes kaas of worst en de Y.M.C.A verdween. Daarvoor
in de plaats kwam de Kantine Dienst. In de Nobelstraat nr.16 gingen
wij de verdieping verbouwen tot een militair tehuis. Ik meldde mij
aan als timmerman. Toen het werk klaar was heb ik het nooit
bezocht, want ik had inmiddels het meisje leren kennen dat nog
steeds mijn vrouw is. Zij was ook de reden dat ik niet tekende voor
Nederlands-Indië. Bovendien zou mijn verband als oorlogsvrijwilli-
ger binnenkort aflopen. In december vertrok mijn compagnie met de
tram. Zij ging naar Assen en vandaar naar Aldershot in Engeland en
ten slotte naar Batavia en Padang. Ik werd overgeplaatst naar
Schoonhoven. Daar volbracht ik mijn dienst tot mei 1946 bij de oude
Brigade, nu herdoopt tot het Regiment Prinses Irene.

Over de auteur:
Joop Marquenie trouwde met een Brielse, was werkzaam in het
onderwijs en woont nog steeds in Brielle.
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Het schijnvliegveld in de Ondernemingspolder

Jeroen Rijpsma

Verscholen tegen de dijk van de Ondernemingspolder ligt een
herinnering aan de Tweede Wereldoorlog. 

Direct na de Duitse bezetting in mei 1940 kreeg elk vliegveld in
Nederland in de nabijheid, of op enige afstand één of enkele
zogenaamde schijnvliegvelden (ScheinFlugHafens) om verwarring
te veroorzaken bij de Britse vliegers die als doel hadden de
operationele vliegvelden te bombarderen. De Luftwaffe hoopte met
de schijnvliegvelden niet alleen aanvallen op echte vliegvelden te
voorkomen, maar ook om geallieerde vliegtuigen bij deze valstrik
onder vuur te nemen. Ten slotte diende een schijnveld als locatie
waar Duitse bommenwerpers een eventuele overbodig geworden
bomlading konden droppen voor de landing.
Zo werd nabij Vierpolders in de Ondernemingspolder, tussen Brielle
en Zwartewaal, een schijnvliegveld aangelegd. Dit nepvliegveld zou
de aandacht van Britse piloten voor het vliegveld Waalhaven bij
Rotterdam moeten afwenden. Tegelijk was een stelling met zwaar
luchtdoelgeschut aan de Krommeboomweg gemaakt nabij het
Kanaal door Voorne. Behalve de vier stuks 8,8 cm kanonnen (Flug-
zeug Abwehr Kanone; FLAK), waren hier enkele luchtafweer-
mitrailleurs voor de korte afstand. 
De Ondernemingspolder was een voldoende groot en vlak terrein
om als nepvliegveld te kunnen dienen. Om de illusie vanuit de lucht
te wekken dat er start- en landingsbanen aanwezig waren werden
normaliter lange stroken graszoden gestoken en/of grond geëffend
om een duidelijk contrast te creëren met het omliggende weiland en
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akkers. Door bijvoorbeeld zodra de duisternis intrad naast de baan
twee rijen (olie)lampen te ontsteken werd de suggestie gewekt dat
dit de baanverlichting was van de start- of landingbaan. Deze
lampen hingen onder een houten afdakje waarvan een zijde was
afgedekt zodat het licht alleen op de start- of landingsbaan viel. In de
Ondernemingspolder werd echter een andere methode gebruikt. Hier
werd door middel van rijen houten 'borden' een landingsstrip
geënsceneerd. Deze borden waren één meter in het vierkant en
waren aan één zijde wit, aan de andere zijde groen geschilderd.
Zodra de avond inviel werden de borden met de witte zijde omhoog
gelegd en werd een olielamp op het bord geplaatst. Bij het ochtend-
gloren werden de borden weer omgedraaid. Mogelijk werd ook met
lichtkogels of lichtsignalen de aandacht getrokken. Volgens rappor-
tages van de RAF viel één en ander vanuit de lucht zo erg op, dat de
vliegvelden als lokmiddel eigenlijk haar doel voorbij schoot. 
De schijnvliegvelden werden in de regel voorzien van nephangars en
barakken om alles zo veel mogelijk te doen lijken op een echt vlieg-
veld. Zelfs werden hiertoe namaakvliegtuigen van hout geplaatst.
Vermoedelijk is dit laatste niet in de Ondernemingspolder gebeurd.
Wel was in het midden van de polder, tussen de start- en landings-
baan een grote nephangar gebouwd. Dit bouwwerk had hoge
wanden maar was niet voorzien van een dak. Vermoedelijk zou dit
object vanuit de lucht al wel herkend worden als een hangar. Ook
was onder aan de Maasdijk, in de zuid-oostelijke hoek van het vlieg-
veld, een houten barak gebouwd. Deze barak was echter voorzien
van camouflagenetten wat erop duidt dat juist dit bouwwerk niet uit
de lucht moest worden waargenomen. Hier verbleven namelijk de
manschappen die werkzaam waren op het vliegveld. Naast de barak
was een kleine (schuil)bunker gebouwd. Een dergelijke, weliswaar
andersoortige bunker, is ook bij het schijnvliegveld bij Ouddorp
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gebouwd, waar deze als zogenaamd Blinkfeuer werd gebruikt. In
feite ging het hier om een lichtbaken, zichtbaar voor piloten. Het is
echter niet duidelijk of dit, overeenkomstig de eerder genoemde
lichtsignalen, bedoeld was om aandacht te trekken, of dat dit een
werkelijk richtingsbaken was voor Duitse vliegers. Een belangrijke
overeenkomst tussen beide bunkers is het 'schietgat' richting het
vlakke vliegveldterrein. Mogelijk is dit schietgat gebruikt ten
behoeve van het afgeven van lichtsignalen, maar ook kon het dienen
als nabijverdediging van het terrein.
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gestippeld is ter orientatie de N 57met de Brielse Brug ingetekend.



Twee of drie militairen waren, in ploegendienst, verantwoordelijk
voor het aansteken van de lampen en bleven gedurende de hele nacht
aanwezig op het vliegveld. De manschappen vielen onder de Luft-
schutzdienst van het Luftgau Kommando Holland, het onderdeel van

de Luftwaffe dat alle ondersteunende taken verzorgde ten behoeve
van de operationele 'vliegende' onderdelen. De militairen verbleven
alleen tijdens gevaar in de bunker, er stond althans een stapelbed zo
herinnert de heer Touw zich. Één van de militairen was de al wat
oudere Willy uit Oostenrijk, die de leiding voerde. Volgens overleve-
ring waren meerdere militairen die op het vliegveld werkzaam
waren, afkomstig uit Oostenrijk en gedroegen ze zich tamelijk grof
richting de bevolking. Wel werd de moeite genomen om tijdens
verhoogde activiteit in het luchtruim de bewoners van omliggende
boerderijen te evacueren. Zo werden de bewoners van boerderij
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'Rodenburg', woon-
achtig nabij het
bunkertje, regelmatig
(een enkele maal in de
zijspan) midden in de
nacht weggebracht
naar kennissen of
familie in Zwarte-
waal. Er zijn meerde-
re bombardementen
uitgevoerd op het
schijnvliegveld, wat
er op duidt dat het

vliegveld als lokmiddel heeft gewerkt. De heer Rodenburg weet nog
enkele plekken aan te wijzen waar brandbommen waren gevallen, zo
ook ééntje door het dak van de schuur van de boerderij. Gelukkig is
deze niet ontvlamd. Reeds in 1941 hield het schijnvliegveld, onder
andere wegens het (Duitse) verlies van de 'Slag om Engeland', op te
bestaan. De rust keerde terug in de polder, de activiteiten vonden
vanaf dat moment voornamelijk plaats in de duinen van het eiland,
vooral om een geallieerde invasie te voorkomen.

Over de auteur
Jeroen Rijpsma is werkzaam bij Defensie en ondermeer bekend als
auteur van boeken over bunkers op Voorne en de Radarstelling
Biber.
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Plattegrond van de bunker.
Dakdikte 75 cm
Totale lengte 660 cm
Breedte diepste punt 280 cm
Wanden ingangszijde en linkerzijde 60 cm
Wanden achterkant en rechterzijkant 25 cm.
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De synagogen van Brielle

Mevrouw M. de Leeuw van Weenen-van der Hoek

Op 11 september jl. werd de voormalige synagoge aan de Turfkade
na een indrukwekkende restauratie feestelijk geopend. In deze
synagoge werden van 1871 tot in de Tweede Wereldoorlog -
erediensten gehouden. Hoe kwam de synagoge tot stand?

Heenvliet
De Joden, die zich in de tweede helft van de achttiende eeuw op
Voorne vestigden, hadden lange tijd geen synagoge. Zij kwamen op
sjabbat en feestdagen samen in het huis van een van hen, vermoede-
lijk afwisselend in Heenvliet en Geervliet, want daar woonden de
meesten van hen. Pas in 1806 werd een huis en schuur gekocht aan
de Kerkweg te Heenvliet. De schuur werd verbouwd tot synagoge,
het huis werd bestemd voor de godsdienstonderwijzer. 

Brielle
Dat ook de Joden uit Brielle blij en ongetwijfeld trots waren toen op
23 januari 1807 hun synagoge werd ingewijd, mag blijken uit het feit
dat de Brielse David de Vries en zijn vrouw een kroonluchter
schonken. Niettemin klonken er in dezelfde tijd ook geluiden om een
eigen Brielse synagoge te stichten. De afstand Brielle-Heenvliet
overschreed namelijk de op sjabbat toegestane reisafstand. Dit
betekende dat 'men', en dat was veelal de man en vader, op vrijdag-
middag vertrok en pas zaterdagavond weer naar Brielle en het gezin
kon terugkeren. Dit was niet goed voor het familieleven en evenmin
voor een geregeld synagogebezoek.
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Steeds vaker kwamen de Brielse Joden bij elkaar in het huis van een
van hen en gaandeweg ontstond een zelfstandige gemeente, die in
1817 34 leden telde.

De oude synagoge
In juli 1817 kocht de Brielse Gemeente een huis aan de Nobelstraat.
David de Vries, dezelfde die tien jaar eerder de kroonluchter had
geschonken, schoot het leeuwendeel van de aankoopsom van 1.430
gulden voor. Na een grondige verbouwing bood het huis niet alleen
woonruimte voor de godsdienstonderwijzer Joseph van Dam, er was
ook een schoollokaal, een mikwe of ritueel bad en een slachterij
waar koosjer geslacht werd. Achter het huis werd ten slotte de
synagoge gebouwd. Deze was te bereiken via de Venkelstraat. Op 6
maart 1818 werd dit gebedshuis ingewijd.
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De Nobelstraat omstreeks 1910. Links tussen de twee lantaarns het voormalige
huis van de joodse gemeente. Schuin daartegenover het huis dat zij van Caland
kochten.



Bijna een halve eeuw maakte de Gemeente gebruik van de synagoge
aan de Venkelstraat / Nobelstraat. Het waren jaren waarin de
Gemeente toenam, weliswaar niet in rijkdom, maar wel in zielental.
In 1864 was het moment aangebroken om na te denken over een
grotere synagoge. In eerste instantie wilde men het bestaande
gebouw eenvoudigweg afbreken en door een grotere synagoge
vervangen. Later bleek 'de buurman', het rooms-katholieke parochie-
bestuur, belangstelling voor het perceel te hebben ten behoeve van
de bouw van een pastorie naast het kerkgebouw; men was bereid er
goed voor te betalen. Het Joodse Kerkbestuur zag hier wel wat in en
stemde in met verkoop mits men de synagoge mocht blijven huren
tot het moment dat er een ander perceel was gevonden. 
Het is niet onwaarschijnlijk dat er al eerder contact was gelegd met
Pieter Caland, de buurman aan de overzijde van de Nobelstraat, op
nummer 19. Caland was ingenieur van Waterstaat en had enkele
jaren in Brielle gewoond. Hád, want in 1861 was hij overgeplaatst
naar Rotterdam en in 1865 naar Delft, vanwaar hij het graven van de
Nieuwe Waterweg leidde. De kans dat hij weer in Brielle zou komen
wonen, was vrijwel uitgesloten. Hij wilde zijn huis dus wel van de
hand doen.  
Het bestuur van de Israelitische gemeente had niet zozeer belang-
stelling voor het huis, alswel voor het daar achter gelegen perceel
aan de Turfkade. Dat was een prima plaats voor de nieuw te bouwen
synagoge. 
Over de prijs was men het snel eens en op 13 juli was de Gemeente
voor 2.500 gulden een huis, stal en erf aan het Zuideinde, alsmede
een schuur en erf aan de Turfkade rijker.
Omdat al direct duidelijk was dat er op korte termijn niet gebouwd
zou kunnen worden-de financiele middelen schoten daar eenvoudig-
weg voor te kort-werd het perceel aan de Turfkade voorlopig voor
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een jaar verhuurd aan Mozes Hijmans. Het lukte niet om een huurder
te vinden voor het woonhuis.
Gelukkig voor de Joodse gemeente maakte het rooms-katholieke
parochiebestuur geen vaart met de bouw van een pastorie. Voorlopig
konden de synagoge, de school en slachterij voor een schappelijke
prijs gehuurd blijven. 
Intussen gingen er bedelbrieven naar de Commissaris des Konings
om een subsidie te mogen ontvangen. De rol van de burgemeester
was daarbij van groot belang. Op zijn voorspraak kreeg men
toestemming tot verkoop van het huis aan de Nobelstraat en een
subsidie voor de bouw van de synagoge.
Overtuigd van een goede uitkomst was men inmiddels al tot actie
overgegaan en nog voor er antwoord kwam, had men in maart 1871
het werk aanbesteed. Pieter Veenenbos nam op zich het bestaande
pakhuis aan de Turfkade af te breken en op die plaats een synagoge
te bouwen voor 5.090 gulden. Cornelis de Quant beloofde voor
1.650 gulden het naastgelegen pakhuis te slopen en daar een school-
lokaal en ritueel bad te zullen bouwen. Aardig te vermelden is, dat
bij de eerste steenlegging onder anderen de vroegere eigenaar Pieter
Caland aanwezig was. En hij was zeker niet de enige. Er waren
zoveel mensen uitgenodigd, dat de Opperrabbijn het niet kon nalaten
te zeggen dat ‘dit bij dergelijke plechtigheden niet gebruikelijk was’. 

De nieuwe synagoge
Men liet de gelegenheid echter niet voorbijgaan. Daarvoor had men
te lang moeten wachten en in onzekerheid verkeerd. In Brielle nam
niemand hen dat kwalijk; in de krant verscheen dan ook een
uitvoerig verslag: ‘Woensdag 10 mei 1871 was voor de Israëlitische.
gemeente een vreugdevolle dag. Na heel veel moeite is het haar
eindelijk gelukt, vele en gewichtige bezwaren te boven te komen en

34



was die dag de bepaalde dag der eerste steenlegging voor hare nieuw
te bouwen kerk en consistorie. Reeds vroeg wapperde van de plaats
waar de gebouwen zullen komen de nationale en plaatselijke
vlaggen. Circa half twaalf werd de plechtigheid geopend met een
rede door de Wel Eerwaarde Zeer Geleerde Heer B.S. Berenstein,
opperrabbijn te 's-Gravenhage, in tegenwoordigheid van de leden

van den Raad, die
op verzoek van de
opperrabbijn daar-
toe uitgenodigd
waren, en van eni-
ge notabelen uit
deze gemeente
daartoe expresse-
lijk uitgenodigd.
De toespraak
werd gehouden
naar aanleiding
van Leviticus
26:11 dat spreker
in verband bracht
met Leviticus

26:3. Deze toespraak werd afgewisseld door het recitatief voorge-
dragen door den voorzanger, den Heer Meijer J. Klein, en enige
gemeenteleden van de Psalmen 122, 127 en 91. Na de toespraak
werd door den voorzanger en enige jongelingen, die zich daartoe
welwillend hadden voorbereid Psalm 100 gezongen en daarna
wederom Psalm 118 recitatief voorgedragen.
‘Door den Heer David Wiezebron, president-kerkmeester, werd als
nu de eerste steen gelegd, waarna hij tot allen, die de feestviering
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bijwoonden, een kleine rede hield. Hierop smeekte de opperrabbijn,
in een schoon en gevoelvol gebed, om des Allerhoogsten zegen op
het welgelukken van de opbouw der kerk, en werd de plechtigheid
besloten met het zingen van een lofzang door den voorzanger met de
gemeente.’

De bouw verliep inderdaad voorspoedig en slechts enkele maanden
later kon de krant melding doen van de voorbereidingen van de ope-
ning van de synagoge aan de Turfkade. Het was bekend geworden
dat het destijds beroemde koor van de grote Israelitische kerk te
Amsterdam aanwezig zou zijn. 

Opening
Op 1 december 1871 was het zover, de opening kon plaatsvinden.
De synagoge was niet groot en niet iedereen kon met een plaatsje
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De Gevelsteen van de synagoge, gefotografeerd in het Historisch Museum.
Inmiddels is de steen opnieuw ingemetseld in de synagoge.



tevreden worden gesteld. Slechts tien donateurs, bij loting bepaald,
kregen een stoel toegewezen. De anderen moesten genoegen nemen
met het verslag dat de volgende dag in de krant verscheen; ‘Gister-
morgen om elf uur werd de nieuw gebouwde Israëlitische kerk
ingewijd. De plechtigheid begon met het zingen van enige verzen,

waarna de dragers der Heilige Wetsrollen in het Bedehuis kwamen
en door zeven meisjes, die zeer netjes in het wit gekleed waren,
bestrooid werden. Nadat de gewone ceremoniën gedaan waren,
werden de rollen in de Ark geplaatst en begon de inwijdingsrede
gehouden door den Opperrabbijn (Beerenstein) uit Den Haag.
Daarna hield de heer Benjamin Morel nog een toespraak tot de
gemeente en de genodigden, waarin hij de geschiedenis van den
opbouw der nieuwe kerk vertelde. Hartelijke dank, ook namens de
overige gemeenteleden werd gebracht aan verschillende besturen en
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personen, die geldelijke bijdragen voor het nieuwe bedehuis hadden
gegeven en aan allen die de opbouw financieel ondersteund hadden,
alsook aan den architect en de bouwlieden door wier zorg een zo
schoon gebouw was verrezen. Waarop ten slotte een enkel woord
van dank aan de vertegenwoordigers werd gebracht door den heer
Juda Monnikendam voor de eer die zij aan de plechtigheid door hun
tegenwoordigheid bewezen hadden. Er waren verschillende burger-
lijke en militaire autoriteiten uitgenodigd. Ook de predikant van de
Hervormde Luthersche gemeente van Brielle was in het kerkgebouw
aanwezig.
‘De schone solo's en koren, tot afwisseling door de Amsterdamse
zangers uitgevoerd, verhoogden de plechtigheid zeer. Zelden
hoorden wij zonder begeleiding van enig instrument zo zuiver en
maatvast zingen. Wij vertrouwen dan ook dat deze plechtigheid bij
de gemeente lang in gedachtenis zal blijven, en hopen dat de Isr.
gemeente alhier lang en ongestoord genot van haar na zoveel moeite
voltooide kerkgebouw zal mogen hebben. Het nieuwe kerkgebouw
is netjes en eenvoudig; het gordijn voor de Ark voldoet zeer goed.’

Over de auteur
Riet de Leeuw van Weenen-van der Hoek is bestuurslid van de
Stichting Behoud Synagoge Brielle. Zij publiceerde onder meer
Matsewa, Joodse begraafplaatsen op Voorne-Putten.

38



'In verwondering opgetoogen', de prins in Brielle 

drs.A.A. van der Houwen

In 1758 bezocht voor het eerst sinds mensenheugenis een Oranje
Brielle. Hoewel hij slechts op doorreis was, wilde de stad zich niet
onbetuigd laten. 

In het voorjaar van 1758 had de toen tienjarige prins Willem een
ontmoeting met Ewoud van Haaften. Van Haaften was kapitein ter
zee voor de admiraliteit van de Maze en bevelvoerder op het fregat
'De Oranjezaal'. Hoe de ontmoeting in zijn werk is gegaan, weten we
niet. Wel weten we dat de prins zich enthousiast had getoond over de
admiraliteit en dolgraag een oorlogsschip wilde zien. Van Haaften
kon niet anders dan Willem uitnodigen op zijn schip dat op dat
moment zeilree lag op de rede van Hellevoetsluis. 
Van Haaften woonde in die jaren in Brielle en zal daar ongetwijfeld
burgemeester Jacob Roest hebben verteld van de plannen van de
prins. Het was lang geleden dat een stadhouder Brielle bezocht had,
daarvoor moest men terug naar de tijd van stadhouder Willem III,
zeventig jaar eerder. Het was dan ook geen wonder dat er nog geen
protocol gereed lag.
De burgemeester vertelde in de vergadering van de vroedschap van
donderdag 29 april dat 'zijn Hoogheid den Heere Prince Erfstadhouder'
de volgende woensdag of donderdag, weer en wind dienende, naar
Hellevoetsluis zou reizen. En omdat hij daarbij Brielle zou passeren,
stelde hij voor plannen te maken en een passende ontvangst te
organiseren.
Besloten werd dat de beide burgemeesters samen met de pensionaris
de volgende morgen naar Den Haag zouden reizen om zich aldaar te

39



vervoegen bij Anna van Hannover, die sinds het overlijden van Willem
IV als gouvernante optrad, en haar te vertellen dat het stadsbestuur 'met
veel aengenaemheid vernomen hebbende dat hoogstgemelde zijne
Hoogheid inclinatie zoude hebben' om naar Hellevoetsluis te reizen en
zodoende Brielle te passeren. En daarbij de vraag te stellen of zij ook het
geluk mochten hebben om hem 'het dejeuner te offereeren'. En indien dit
mogelijk was om al hetgeen voor een dergelijk dejeuner benodigd zou
zijn in Den Haag te kopen en naar Brielle te zenden en zich verder te
informeren. 

Het enthousiasme over de
komst van de 10-jarige
jongen laat zich mis-
schien moeilijk begrijpen,
maar is wel degelijk ver-
klaarbaar. Zonder de
oprechtheid van het ver-
zoek van het stadsbestuur
in twijfel te willen trek-
ken, moeten we in dit ver-
band bedenken dat het
stadsbestuur jaarlijks
werd gekozen en dat bij
de verkiezing de stem van
de stadhouder feitelijk
bindend was. Willem V
was weliswaar nog geen
stadhouder, een goede
relatie met de prins erf-
stadhouder kon absoluut
geen kwaad.

40

Anna van Hannover (1709 - 1759), dochter van de
Engelse koning George, weduwe van stadhouder
prins Willem IV en gouvernante van erfstadhouder
prins Willem V.



Naar 's-Gravenhage
Op vrijdag morgen vertrok de deputatie vroegtijdig naar Den Haag.
Vroeg genoeg om er tussen negen uur en half tien te arriveren. Om
half twaalf waren zij met een koets naar het hof van Anna van
Hannover 'de vrouwe gouvernante' gereden, hadden zich aangediend
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Brief waarin Anna de namen vermeldt van de personen, onder wie Jacob Roest,
die door haar zijn gekozen als schepenen van Brielle. De brief wordt mede
ondertekend door de kabinetssecretaris De Larrey.



bij de heer Van Linden, de edelman van die dag, en audientie
verzocht. Deze vroeg hun namen en schreef die op en antwoordde
vervolgens dat zodra haar Koninklijke Hoogheid terug zou zijn van
haar toertochtje naar Scheveningen, de audientie zou worden
verzocht.
Ongeveer een kwartier later kwam zij terug, kort daarop werden de
Brielse gecommitteerden toegelaten. Daar brachten zij de compli-
menten van de vroedschap over. Anna zei dat zij de regering van
Brielle inderdaad wel verplicht was, voor de beleefdheid en attentie,
maar dat het niet mogelijk was omdat de prins zijn voorgenomen reis
op één dag wilde afleggen en alle tijd nodig zou hebben om 's
avonds weer in Den Haag terug te kunnen zijn. Hij kon zich dus niet
lang in Brielle ophouden maar zou de stad slechts doorrijden. 
De gecommitteerden besloten vervolgens overleg te voeren met de
luitenant-generaal Van Burmania, de eerste edelman, over de rang en
wijze van opstelling van de schutterij en militie, om onduidelijkheid
te voorkomen. Zij werden zeer vriendelijk door hem ontvangen en
hij beloofde om er met een andere Friese gunsteling, Douwe Sirtema
van Grovestins, over te spreken hoe dat elders gedaan was en
daarvan burgemeester Roest de volgende dag of een dag later per
missive van op de hoogte te brengen. 

De 'ceremonie-commissie'
Naast de deputatie die naar het hof moest, was eind april ook aan een
commissie, bestaande uit beide burgemeesters en de zes belangrijk-
ste leden van de vroedschap en de pensionaris verzocht om zich over
de verdere ceremonie te buigen.
Op dinsdag kwam deze 'ceremonie-commissie' met een draaiboek.
Precies op tijd, want het was inmiddels bekend geworden dat de
prins de volgende dag zou passeren. Op hun voorstel werd  een

42



ontvangst-comité samengesteld, dat de prins bij zijn aankomst bij de
Waterpoort moest opwachten. Er werd opdracht gegeven de
kanonnen gereed te maken om saluutschoten te lossen, de schutterij
werd opdracht gegeven aan te treden om zich te presenteren. De
klokkenist kreeg opdracht om zolang de prins in de stad was op het
carillon te spelen en kreeg bovendien opdracht er zorg voor te
dragen dat het orgel kon worden bespeeld indien de prins op het idee
kwam de kerk te bezichtigen. Vervolgens werd opdracht gegeven om
de vlag vroegtijdig van de toren te steken. En ten slotte werden alle
schippers van de schepen, in en voor Brielle, en de stadsmolenaar,
gelast om de volgende dag de vlaggen te hijsen. 

Ontvangst te Brielle
Op woensdag 3 mei was het zover. In alle vroegte, om zeven uur,
verzamelden de drie schuttervendels zich en stelden zij zich op
vanaf het huis van luitenant Jacquet, 'genaemt het hoofd van 't Maar-
land', tot het stadhuis. Ingevolge de brief van Burmania aan Roest
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werd de Markt vrij gehouden voor de militairen van het garnizoen.
De vroedschap zelf verzamelde zich om acht uur op het stadhuis,
vandaar vertrok de ontvangstcommissie met een koets naar de
Waterpoort om de prins op te wachten. Deze commissie bestond uit
burgemeester Roest, twee oud-burgemeesters, mr.Cornelis Hendrik
van Leeuwen en Nicolaas de la Bassecour en de pensionaris Hoijer.

Ook de prins was die dag
al vroeg uit de veren; hij
reisde via Maassluis en
het eiland Rozenburg.
Om negen uur al
arriveerde hij op de
Brielse Heuvel, het veer-
hoofd van Rozenburg
tegenover Brielle. Toen
hij in het zicht van Briel-
le kwam, klonk vanaf de
wallen het eerste schot
als saluut. Tevens gold
dit schot als sein voor
Brielle dat de prins in
aantocht was. Intussen
was een speciale sloep
met zes roeiers de Maas
overgestoken om de
prins en zijn gevolg op te
halen. De roeiers waren
feestelijk gekleed in
witte overhemden en
zwarte fluwelen mutsen
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Prins Willem V (1748 - 1806) op 9-jarige leeftijd.
Hoewel formeel nog zonder macht, was hij als
erfstadhouder niet te negeren.



met oranje strikken en linten. Bij het binnenvaren van de haven
klonk opnieuw het kanongebulder vanaf de wallen.
Bij de trap bij de Waterpoort stapte de prins aan land. Daar wachtte
hem, naast de militaire wacht die met slaande trom en vliegend
vaandel paradeerde, en de officieren die met de spontons en vaandel
groetten, de ontvangstcommissie op. De pensionaris deed hem uit
naam van de regering het compliment, dat erop neer kwam, dat de
regering 'ten uijterste sensibel was aen de eer die zij mogt genieten
van zijne doorlugtige hoogheid alhier te recipieren.
Dat zij betuijgde daerover haere vreugde en blijdschap en dat het
haar smerte dat zijne hoogheijd niet langer vertoeven konde, dat
vervolgens voor het tegenwoordige nietwet anders overig was dan
naar tijds omstandigheden alles te offereren waertoe de regeering
eenigsints capabel was en voorts aen zijne hoogheid toe te wenschen
dat hij zijne voorgenomene reijse naer Hellevoetsluijs gelukkig mogt
volvoeren en dat zij d'eere mogte hebben om hoogstdenzelven bij
het retour wederom te recipieeren en te valediceren.'
De prins had dit aandachtig aangehoord en op een gracieuze wijze
bedankt. Hierop gaf burgemeester Roest hem het woord. Dit
symbool was een variant op de stadssleutels. In plaats van de sleutels
kreeg de prins 'het woord'; de prins kreeg de eer, die normaal gespro-
ken alleen de burgemeester had, om het wachtwoord of parool, te
geven. De prins accepteerde het gebaar en gaf als woord 'Brielle'. 

Hierop bood de burgemeester de prins de koets met zes
paarden aan om hem naar Hellevoetsluis te brengen. Maar Willem
leek overdonderd door wat hij aantrof: van alle schepen en uit veel
huizen wapperden vlaggen, het carillon speelde en de soldaten
stonden aangetreden. Toen hij bovendien hoorde dat de schutterij in
de wapenen was gekomen en zich had opgesteld aan weerszijden
van de straat, kon hij het toch niet over zijn hart verkrijgen om in
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grote haast te vertrekken. De deputatie had toch haar zin: de prins
wilde te voet door de stad gaan. Met aan zijn rechterhand zijn gevolg
bestaande uit Burmania en Wulkenits en aan zijn linkerhand de
burgemeester Roest en de overige stadsgedeputeerden en vooraf-
gegaan door de vier stadsboden, liep de prins van het Maarland door
de Voorstraat naar de Markt. Onder de klanken van het carillon, en
van de trommels van de schutterij passeerde hij de schutters, door
wiens officieren hij met spontons en vaandels werd gesalueerd. 
Op de Markt werd Willem door het garnizoen opgewacht. De
militairen stonden voor de Hoofdwacht aangetreden en ook hier
werd de groet gebracht. De leden van vroedschap hadden zich 'in
order' opgesteld voor het stadhuis; de tweede secretaris complimen-
teerde de prins uit aller naam waarna elk lid van het stadsbestuur de
gelegenheid om zijn complimenten te maken aan de jongen. 
Ten slotte stapte de prins in zijn koets 'in verwondering opgetoogen
zijnde over de menigte volks', dat voor hem op de been was
gekomen. Hij reed de Nobelstraat door, waar enkelen erepoorten
hadden opgericht, met 'verciersels omvlogten', door de Zuidpoort,
waar de wacht hem een groet bracht, verder naar Hellevoetsluis. Een
derde saluut van de kanonnen begeleidde hem. 

Hellevoetsluis, 'De Oranjezaal'
Zo reed de koets naar Hellevoetsluis. Toen de prins het dorp
Nieuwenhoorn passeerde, werd hij ook daar verrast door een enthou-
siaste menigte. Er waren twee erepoorten opgericht en de schutters
stonden in twee rijen op de dijk opgesteld, zij paradeerden tot de
prins was gepasseerd en schoten driemaal als saluut. Vanzelf-
sprekend liet ook Hellevoetsluis zich niet onbetuigd. Bij het naderen
van de koets klonk van de wallen het geschut. En ook hier waren uit
huizen langs de haven vlaggen en wimpels uitgestoken en waren
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wimpels als een ereboog over de weg heen gespannen. 
Eindelijk was de prins waar hij zijn wilde; een gereedliggend jacht
bracht hem naar het schip 'De Oranjezaal'. Daar werd hij door kapitein
Van Haaften ontvangen. Direct liet deze de admiraalsvlag van de
bovensteng steken. 
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Een fregat van het type van ‘De Oranjzaal’, dat zijn naam overigens ontleende aan
de beroemde Oranjezaal in het Mauritshuis te Den Haag.
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Het volgende half uur werd de prins getoond waartoe het schip in
staat was, 'alle manouvres wierden geexerceert, die in de scheeps-
dienst te pas kunnen komen' schreef een tijdgenoot. Om het allemaal
nog 'echter' te maken kregen de matrozen hun porties eten uitgereikt.
Daarop vertrok hij 'zeer voldaan' naar de haven terug. Maar niet dan
nadat hij de matrozen een present van 35 dukaten had laten doen,
waarvoor Van Haaften overigens vier oxhoofden wijn werd gekocht,
dat door het scheepsvolk 'met veel vrolijkheidt' op de gezondheid
van de prins gedronken werd.
Weer aan land, liet de prins zich rondleiden op de Admiraliteitswerf
om ten slotte op uitnodiging van de gecommitteerden van het colle-
ge van de admiraliteit op de Maas, in het admiraliteitshuis de lunch
te gebruiken. Daarna was het al weer tijd om terug te gaan.

Terugreis en afscheid
Om drie uur was de prins weer terug voor de Zuidpoort van Brielle.
Daar stond hem opnieuw een commissie op te wachten. Maar hij
stapte niet uit, en hoewel we mogen aannemen dat de prins wel zal
hebben verteld geen tijd te willen verliezen, doen de bronnen ons
vrezen dat het anders ging. In de notulen lezen we dat de koets bij
het binnenrijden van de stad niet heeft gestopt; er zat voor de deputa-
tie niets anders op dan in het voorbijgaan te salueren. 
Vanaf de Zuidpoort stond ook nu weer de schutterij opgesteld.
Evenals met de heenreis reed de koets door een haag van schutters
naar de Markt waar de officieren van de schutters en de militie met
vaandels groetten en de heren van de vroedschap vanaf het bordes
van het stadhuis hem in het passeren hun compliment maakten. 
De prins reed door tot aan de trap op het Maarland, waar hem, toen
hij uitstapte, door een haastige commissie, bestaande uit vier van de
oudste heren in rang (na die van de ontvangstcommissie) uit naam
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van het stadsbestuur een voorspoedige reis werd gewenst. Om
ongeveer half vier vertrok hij weer van hier naar Den Haag. Een
saluut door de kanonnen op de wallen klonk nog na over de Maas,
evenals bij de aankomst driemaal, 'en hiermede (was) het gantsche
cerimonieel geeindigt’ .

Van de auteur
Drs. A.A. van der Houwen is adjunct-streekarchivaris van het streek-
archief Voorne-Putten en Rozenburg.
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Goeree-Overvlakkee, omgeving Dirksland en Haringvliet. De pijl wijst de ligging
van het ‘Sas van Dirksland aan.
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Teunis Blanken, architect van het Dirkslandse Sas

Mw. C. Westdorp-Priem

Onlangs is de Dirkslandse Sas gerestaureerd, een schutsluis die de
haven van Dirksland afsluit van het Haringvliet. Deze sluis wordt
toegeschreven aan Brielse Teunis Blanken. In een plaatselijke krant
verscheen onderstaand artikel.

Vooruitstrevend plan
In de maanden voorafgaand aan de bouw in 1790 van de kapitale
Sas, legde de toenmalige schout, baljuw en dijkgraaf van Dirksland
heel wat kilometers af om de bouw mogelijk te maken. Dat was
Cornelis van der Valk. Hij stelde alles in het werk om de schutsluis
gerealiseerd te krijgen. Daarom reisde hij naar Brielle, Den Haag,
Haarlem en Amsterdam. Hij had technische deskundigheid nodig,
toestemming van de hogere overheden en hij moest voldoende
kapitaal zien te lenen.
Van der Valk was een voortvarend bestuurder en de bouw van de
schutsluis in de zeedijk van Kraaijenisse was een ambitieus plan. Hij
speelde er al in 1779 mee. Als schout van Dirksland had hij toen
door landmeter Sandifort uit Brielle een rapport laten maken over de
haven van Dirksland, de problemen met de bevaarbaarheid en de
aanleg van een schutsluis. Hij was toen nog geen dijkgraaf van de
polder, dat werd hij in 1790 en hij ging onmiddellijk over tot actie.
Als dijkgraaf richtte hij in 1790 met zijn collega's van aangrenzende
polders voor de bouw van de sluis het Waterschap 'De Gemeene
Uitwatering van Dirksland' op. Als schout van Dirksland zorgde hij
ervoor dat het dorp Dirksland een grote financiële bijdrage leverde
en grote zeggenschap in het geheel had.



De sluis moest zorgen voor een goede afwatering van de deelnemende
polders en het moest Dirksland bereikbaar houden voor de scheep-
vaart. De tweede helft van de achttiende eeuw gaf, mede door de
Amerikaanse onafhankelijkheid, een opleving in de handel en de
agrarische economie te zien. Er was Van der Valk veel aan gelegen
dat Dirksland in de welvaart deelde. Zijn voorganger had als
bestuurder weinig initiatieven ontplooid, om niet te zeggen de boel
laten versloffen. Cornelis van der Valk zette alles op alles om Dirks-
land op te stoten in de vaart der volkeren. Zijn reizen naar Brielle
betroffen waarschijnlijk Teunis Blanken, meester timmerman en
aannemer, een jongere broer van Jan Blanken.
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Bij de bouw werd een steen
ingemetseld met daarop de
wapens van de dijkgraaf en
gezworenen van Dirksland en
van de dijkgraven van de
omliggende polders die in de
haven van Dirksland
uitwateren.



Meester timmerman
Teunis Blanken werd in 1760 geboren als zoon van Jan Teunisz
Blanken, timmerman en molenbouwer. Teunis groeide op in
Haastrecht en volgde daar de Franse school, waar hij les kreeg in
rekenen, schrijven en Frans. Hij kwam als timmerman in Rotterdam
terecht, waar hij onder andere een huis bouwde in opdracht van de
architect en houthandelaar Van Stolk.
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Op deze kaart uit 1748 is nog duidelijk te zien dat Goeree en Overvlakkee ooit
twee eilanden waren.



In 1784 trouwde Teunis in Brielle met Neeltje Plooster, dochter van
een Brielse koopman. Het echtpaar woonde in Rotterdam aan het
Oosteinde. In 1787 verhuisde Teunis met vrouw en twee kinderen
naar Brielle. Hij kocht daar van de familie Warnaar een huis in de
Koopmanstraat, nu nummer 2-4. Het was een winkelpand met
'uitsteekvengster'. De koopsom van drieduizend en vijftig gulden
werd contant betaald. Neeltje dreef een winkel in wol, linnen en
kleren, Teunis werkte als meester timmerman veel samen met een
zwager die ook timmerman was. De zaken gingen goed. Teunis werd
tevens inner van de ordinaire verpondingen, ontvanger der directe
belastingen. Met zijn zwager nam hij deel in de zalmvisserij of zalm-

rederij. Hij was één
termijn schepen van
Brielle, van oktober
1791 tot oktober 1792. 

'Fabriek' van Brielle
In 1793 werd hij 'fabriek' van Brielle, dat wil zoveel zeggen als
directeur openbare werken. De resoluties van de Brielse magistraat
vermelden daarover: ‘De heer praesident burgemeester Van der Crap
heeft aan hun Ed. Achtb. voorgedraagen dat hun Ed. Groot acht-
baare, de heeren van den vroedschappe, bij derselver resolutie van
den 9 deser lopende maande (...) tot fabricq, opziender van alle de
stadgebouwen en werken, havenmeester en taxateur der melioratien
binnen deeze stad, hebben gecommitteert en aangesteld de persoon
van Teunis Blanken Jansz.’. Teunis verdiende in deze functie 546
gulden plus 54 gulden turfgeld per jaar. 
In 1799 verhuisde hij naar Voorstraat 26 en in dat huis woonden
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Handtekening Teunis Blanken, fabriek van Brielle.



Teunis en Neeltje tot hun dood. Zij zetten hun handel in wol, linnen
en winkelwaren voort. Neeltje Plooster overleed in 1823 als ‘winke-
lierster’, Teunis in 1829. Publieke eer was er voor Teunis Blanken
vanwege de verdrijving van de Fransen uit Brielle in december
1813. Hij was één van de Briellenaren die daar later voor werden
gedecoreerd.

Broer Jan Blanken
Jan Blanken verwierf grote bekendheid in de waterstaatkundige
geschiedenis van Nederland. Hij had ongeveer dezelfde opleiding
als Teunis, namelijk van vader op zoon. Jan Blanken senior kwam
uit een geslacht van molenbouwers. Van molenbouwers wordt
gezegd dat ze ruimtelijk inzicht hebben. Dat maakte Jan Blanken
senior waarschijnlijk geschikt voor de functie van dijkmeester van
de Krimpenerwaard.
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Jan Blanken junior was pas twintig jaar toen hij, zonder het benodigde
diploma van landmeter, maar met een goed woordje van een oom,
een belangrijke functie kreeg in Hellevoetsluis. Hij werd daar in
1775 benoemd tot 'eerste ordinaris opzichter van de directie
Hollandse Fortificatien, belast met het toezicht op de vestingwerken
en de landsgebouwen op Voorne-Putten, Goeree-Overflakkee en de
Beijerlanden'. Hij ging in Hellevoetsluis in 's lands kazerne wonen.
Hij trouwde in 1777 met de dochter van een rijke steenfabrikant in
Vianen. In 1781 werd Jan Blanken ook opzichter der fortificaties in

Brielle en verhuisde daarheen. Hij kocht in 1783 een huis op het
Maarland. Door ijver en doorzettingsvermogen en ook doordat Jan
Blanken handig manoeuvreerde in politieke en militaire kringen,
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rees zijn ster snel. Hij wist zich onder wisselende regimes te handha-
ven. Onder koning Willem I kenden zijn macht en ambities nauwe-
lijks grenzen. Hij was verantwoordelijk voor de aanleg van veel
waterstaatkundige werken, zoals het kanaal door Noord-Holland.

Monumenten
In 1798 kreeg Jan Blanken de kans om zijn plan uit 1787 voor een
droogdok in Hellevoetsluis te realiseren. Een van de twee land-
meters die hem in dit grote werk bijstonden, was Teunis Blanken. De
broers werkten vaker samen en het onderling vertrouwen was blijk-
baar groot. Op 13 september 1798 ontving het stadsbestuur van
Brielle een verzoek van Jan Blanken, opzichter der fortificatien. Jan
Blanken kondigde aan dat 'eerstdaags te Hellevoetsluis zeker werk
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voor den lande zal moeten beginnen'. Hij verklaarde daarvoor
behoefte te hebben aan een deskundig man. ‘Zig niemand alhier
deskundig kunnende voorstellen’, verzocht hij of zijn broer Teunis,
stadsfabriek, zich nu en dan naar Hellevoetsluis mocht begeven. Het
stadsbestuur van Brielle gaf toestemming, mits Teunis zijn vertrek
zou aankondigen bij de commissarissen over de stadswerken en 's
avonds weer in de stad zou zijn.
Intrigerend is de vraag welke rol Teunis Blanken heeft gespeeld in
de bouw van het dok van Hellevoetsluis en welke rol Jan Blanken
heeft gespeeld in de bouw van het Dirkslandse Sas. Is het idee voor
het ontwerp van de Dirslandse schutsluis van Jan Blanken, waarbij
hij de technische uitvoering heeft overgelaten aan zijn broer Teunis?
Gezien de functies van Jan Blanken en de functies van Cornelis van
der Valk zullen deze heren over waterstaatkundige werken contact
met elkaar hebben gehad.
Voor Jan Blanken is in Hellevoetsluis een standbeeld opgericht.
Over hem heeft Frank Herzen in het kader van de restauratie van het
dok een prachtig boekwerkje geschreven: 'Een der kundigsten onder
de kundigen'. Teunis Blanken genoot het vertrouwen van zijn broer
Jan. Toen Jan Blanken in 1803 naar Den Haag verhuisde, behartigde
Teunis diens zaken in Den Briel. Teunis Blanken is niet zo bekend,
maar de twee gebroeders Blanken hebben aan weerskanten van het
Haringvliet een uniek waterstaatkundig monument nagelaten.

Over de auteur
Mw.C. Westdorp-Priem woont in Dirksland. Zij verricht historisch
onderzoek naar Goeree-Overflakkee in het algemeen en Dirksland in
het bijzonder.

.

58



Uit de streek

Tentoonstellingen
Het Huis Oranje-Nassau in Brielle
Historisch Museum Den Briel, tot en met 19 november.

Verwacht:
Vanaf 16 december 2005: Gezichten op Brielle. Prenten, tekeningen
en schilderijen.
Vanaf 24 december 2005: voltooiing herinrichting prentenkabinet.
Vanaf maart 2006: voltooiing herinrichting afdeling archeologie.

Publicaties
Jeroen Rijpsma en Klaas van Brakel, Radarstelling Biber, kustverde-
diging op Voorne 1940-1945 (Rozenburg 2005)

Jan Sijsling en Ulrike Bouman, De taal en kenmerken van de Delfse
school (in Spijkenisse) (Nieuwsbrief extra van de vereniging Histo-
rische Spijkenisse, Spijkenisse 2005)

Lezingen:
'1940-1945, Voorne en Putten tijdens de bezettingsjaren', lezing door
dhr A. van den Ban
Bibliotheek Brielle, 2 november, 20.00 uur. 

'Oorlogsdagboek van Johan Been', door mw.J. Groeneveld
Bibliotheek Brielle, 3 november 9.30 uur.
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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) 478931.
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.museumserver.nl
Streekinformatie: www.regio0181.nl
Streekarchief: www.streekarchiefvpr.nl
Ver. Vrienden van het Historisch Museum Den Briel:
www.inter.NL.net/users/F.Keller/Tromp.html




