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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  €  2,25 (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

Binnenkort wordt de Nota Kunst en Cultuur Gemeente Brielle 2006-
2009 vastgesteld. Die nota geeft de beleidskaders aan waarbinnen
tijdens de vermelde jaren kunst en cultuur in de gemeente gestimu-
leerd en ondersteund wordt.  Speerpunt in het nieuwe beleid is de
nadruk op de belangstelling van de eigen inwoners. In dit verband is
het doel onder meer om de inwoners van Brielle meer te betrekken
bij de historie van onze gemeente.
Wat dat betreft heeft de Brielse Mare al enige jaren voorwerk
verricht. Geruggesteund door de gemeente willen wij zeker niet stil
blijven zitten. Daarom ditmaal een record aantal  historische
bijdragen over Brielle en Zwartewaal, over jeugdherinneringen en
een gevelsteen, en, om met de lijfspreuk van de mariniers te spreken:
'qua patet orbis' (zo ver de wereld strekt), van Lissabon tot
Surniname. Het verleden van Brielle is veel rijker dan menig
inwoner denkt.
Waar gehakt wordt, vallen spaanders. In het vorige nummer ontbrak
op pagina 50 de pijl die de Dirklandse Sas moest aanduiden. Met
behulp van onderstaand kaartje kunt u die alsnog op de betreffende
pagina aanbrengen.

Veel leesplezier gewenst.

Namens de redactie,
Aart van der Houwen 
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Verenigingsnieuws

Jaarverslag ‘Vrienden' 2005

De meest opvallende gebeurtenis in het afgelopen jaar was de reeds
in de vorige ‚Mare' vermelde schenking van vier portretten van de in
2004 overleden Brielse schilder Piet Middelhoek. Nog meer dan in
voorgaande jaren gebeurde een groot deel van het werk voor de
overige leden onzichtbaar door diverse toegewijde vrijwilligers. Het
is me een behoefte op deze plaats alle leden die (vaak veel) tijd en
energie aan het museum ter beschikking stellen op deze plaats ook
namens het voltallige bestuur hartelijk te danken. 
Het bestuur was eveneens intensief met 'onzichtbare' werkzaam-
heden bezig. De gemeente is bezig met de voorbereiding van een
nota 'Kunst en Cultuur'. Als bijdrage aan de discussie binnen de
museumcommissie, werd door de vertegenwoordigers van de
'Vrienden' een discussienota opgesteld. Rekening houdend met het
feit dat de 'Vrienden' in oktober 2008 het tiende lustrum hopen te
vieren, werd begonnen met een 'brainstormsessie' over een mogelijk
lustrumproject. 
De voorjaars-ledenvergadering werd gecombineerd met een lezing
door ons lid de heer C. Steentjes over de stoomsleepboot 'Rosalie'.
Dit schip is de oudste nog werkende stoomsleepboot en was
oorspronkelijk onder de naam 'Den Briel' in dienst bij het toen in
Brielle gelegerde korps Torpedisten. 
De najaars-ledenvergadering werd gecombineerd met een lezing over
de collectieregistratie, door de conservator, mevrouw M. Holtrop .
Eveneens in het najaar werd in samenwerking met de bibliotheek en
de Stichting Streekhistorie een lezing georganiseerd door de heer A.
van den Ban met als onderwerp '60 jaar bevrijd'.
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Medio december werden de 'Vrienden' uitgenodigd voor een voor-
bezichtiging van de tentoonstelling 'De mooiste plekjes van Brielle'.
Het bestuur vergaderde vier keer. Wijzigingen in de bestuurs-
samenstelling vonden in het afgelopen jaar niet plaats. De 'Brielse
Mare' verscheen als gebruikelijk twee keer. 

Nieuws uit 2006

Eind februari werden de ‘Vrienden’ in de gelegenheid gesteld om
commentaar te geven op de ‘Conceptnota Kunst en Cultuur’. Het
bestuur heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om aandacht te
vragen voor en, in voorkomende gevallen, ondersteuning van het
vele vrijwilligerswerk dat op het gebied van historie en historisch
onderzoek met name door ouderen wordt verricht.

F.K.
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Museumnieuws

Het Museumnieuws in de laatste Mare eindigde met de verwachting
dat de komst van twee nieuwe medewerkers in zicht was. Inmiddels
is als medewerker educatie en publieksbegeleiding Pauline Harmsen
benoemd en als medewerker collectiebeheer Jeanette de Lange.
Zowel Pauline als Jeanette is afgestudeerd aan de Reinwardt

Academie (dé museumschool van Neder-
land) in respectievelijk educatie/publieks-
begeleiding en collectiebeheer. Beiden
zijn volop aan de slag gegaan en qua
inzet en geleverde prestaties al niet meer
weg te denken uit het museum. Het vaste
museumteam, waartoe natuurlijk ook
Petra van Munster (administratie en
reserveringen) behoort, is nu sinds lange
tijd weer compleet en dat vormt een
goede basis om er, samen met ons team
van ruim vijftig zeer gewaardeerde vrij-
willige medewerkers, opnieuw een mooi
museumjaar van te maken. Ook voor
2006 staat er veel op stapel. Behalve de
verwachte tijdelijke tentoonstellingen
wordt de afdeling archeologie opnieuw
ingericht en zullen veel nieuwe publieks-
activiteiten worden georganiseerd.
Onlangs is de try-out geweest van het
kinderfeestje dat vanaf 22 maart 2006
structureel vier keer per week wordt aan-
geboden. Het portrettekenen van het

Pauline Harmsen, de nieuwe
medewerker educatie en
publieksbegeleiding.

Jeanette de Lange, de nieuwe
medewerker collectiebeheer.



CCPO gaat weer van start, voor volwassenen en hun (klein)kinderen
wordt elke eerste woensdag van de maand een gratis rondleiding
gegeven, educatieve programma's bij De mooiste plekjes van Brielle
starten in april en in de tweede helft van het jaar zullen de nieuwe
speurtochten en een programma voor de hele kleintjes worden opge-
leverd. Op het gebied van collectiebeheer is (de actualisering van) de
collectieregistratie voortvarend ter hand genomen. Daarnaast wordt
gewerkt aan een plan om de klimaat-beheersingsapparatuur uit te
breiden. De financiering hiervoor is mogelijk dankzij een investe-
ringssubsidie van de gemeente Brielle. Hetzelfde geldt later dit jaar
voor een uitbreiding van de beveiligingscondities. Op het gebied van
de bedrijfsvoering wordt verder gewerkt aan de realisatie van een
kassasysteem voor de bezoekersregistratie en de winkelverkoop dat
gekoppeld is aan de computer van het museum en de server van de
gemeente. 
Een heel belangrijk speerpunt voor 2006 is de totstandkoming van
het museumbeleidsplan 2007-2010. Niet alleen loopt het huidige
museumbeleidsplan 2002-2006 dit jaar ten einde, ook de
(concept)nota Kunst & Cultuur van de gemeente Brielle alsmede het
voortschrijdende museale inzicht van de afgelopen jaren zijn
redenen voor het schrijven van het nieuwe beleidsplan. De kaders en
doelstellingen die in het beleidsplan worden neergelegd (en die door
college en gemeenteraad dienen te worden vastgesteld) vormen voor
de komende beleidsplanperiode het uitgangspunt voor alle museale
activiteiten. 
Tot slot een korte terugblik op het jaar 2005. Het bezoekersaantal is
uitgekomen op 6.464. Dit is 153 minder dan in 2004, maar die
vermindering was verwacht. Immers, onderwijsgroepen van scholen
buiten Brielle die in 2004 via de gesponsorde Rabobankmuseumbus
het museum een bezoek brachten (circa 1000 leerlingen!), konden in
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2005 niet komen omdat de Rabobank het vervoer niet langer kon
sponsoren. Wij hopen deze jongeren de komende jaren toch weer in
het museum te mogen ontvangen en een manier te vinden om voor
hen transport te organiseren. Het bezoekersaantal voor de Stenen
Baak (2 april weer open!) bedroeg in 2005 4.553. De tentoonstelling
‘De mooiste plekjes van Brielle’ is zeer de moeite waard om nog
eens te bezoeken, al was het maar vanwege de toevoeging van twee
kunstwerken van Johan Conrad Greive. Deze tekeningen, met
voorstellingen van het Kloosterpoortje en de Catharijnekerk, maken
deel uit van een recente aankoop van het Streekarchief Voorne-
Putten en Rozenburg. De twee bruiklenen van het streekarchief
vormen een waardevolle aanvulling op de tentoonstelling. Beide
tekeningen zijn in de herdruk van de bij de tentoonstelling
behorende publicatie opgenomen alsmede twee in 2005 toegevoegde
werken: ‘De rode brug’ van E. van der Minne en ‘Het voormalige
Raadhuis van Vierpolders’ van een anonieme kunstenaar.

M.H. 
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Archiefnieuws

Inventarisatieperikelen
Het probleem van opbergen en terugvinden van archiefstukken is net
zo oud als het opmaken van die stukken. Iedere discipline bedenkt
zo een eigen ordening. De huisarts ordent zijn patiëntendossiers op
volgorde van geboortedatum; de onderwijzer op naam van leerling;
de postbode op huisnummering en de ambtenaar financiën op
begrotingspost. De overeenkomst tussen al deze ordeningen is dat zij
de archiefvormer of gebruiker optimaal dienen.
In het Streekarchief bevinden zich bijna zeshonderd archieven en
archiefjes. Vooral de oudere archieven laten ons zien hoe men in het
verleden dacht over ordening en toegankelijkheid. Een voorbeeld is
de serie ingekomen stukken van de gemeente Brielle over de jaren
1811-1911. In die jaren werden alle ingekomen stukken eenvoudig-
weg opgestapeld en per jaar opgeborgen. Om ze terug te vinden
kreeg ieder stuk op de achterzijde een nummer. In een register werd
de brief kort beschreven. Afhankelijk van de afzender werden er de
letters P.A. (Provinciale Autoriteit) of D. (Diverse) aan het nummer
toegevoegd.
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De serie beslaat niet minder dan 160 dozen, ofwel circa twintig
meter losse stukken. In de inventaris staat de serie vermeld onder het
kopje "stukken van algemene aard". Om de onderzoekers in staat te
stellen gericht in dit omvangrijke archiefbestand te zoeken wordt
momenteel nagedacht om de oude ordening op te heffen en de stuk-
ken op een moderne wijze te ordenen. De stukken worden gelicht en
vervolgens onder het eigen onderwerp beschreven. 

Bij het inventariseren van archieven is dit redelijk ongebruikelijk: de
oude ordening is min of meer heilig. Een reden om het toch te doen
is, naast het gebruiksgemak, vooral de in het verleden niet
consequent doorgevoerde ordening en de zaaksgewijse vorming van
dossiers

A.A.v.d.H.
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Kruijp in je moer, jouw blixemskind!, gespannen
verhoudingen in 1770

drs.A.A. van der Houwen

Brielle was eeuwenlang een garnizoenstad. De gelegerde militairen
waren niet alleen in militair opzicht een noodzaak, hun aanwezigheid
was vooral voor de middenstand van grote economische betekenis. 

Dit was de reden waarom het stadsbestuur bij het vertrek van een
garnizoen steevast een verzoek tot de Staten van Holland richtte om
zo snel mogelijk van een volgend garnizoen te worden voorzien, en
indien mogelijk, van een grotere omvang dan het vorige. Tijdens
afwezigheid van het garnizoen nam de Brielse schutterij veel taken
over, zoals de wacht aan de poorten en het handhaven van de orde,
dus in dat opzicht konden de gelegerde soldaten worden gemist.
Maar veel belangrijker was het vertier van het aanwezige garnizoen:
verhuur van woonruimte, omzet in de kroegen, afzet van allerlei
goederen, het betekende gewoonweg lucratieve inkomsten. 
Wie denkt dat de soldaten daarom met égards behandeld werden
komt bedrogen uit; het was niet altijd koek en ei tussen de Briellenaren
en de militairen. Soms liepen de spanningen hoog op en volgden
incidenten elkaar in rap tempo op, zoals gedurende de winter van
1769-70, ten tijde van het Regiment Mariniers nr.19 (ofwel Douglas,
naar de gelijknamige commandant). In korte tijd kwamen tot
viermaal toe klachten bij de burgemeesters binnen.

Lacchen en uitjouwen
De eerste rel ontstond in december 1769. Dr. Maximiliaan
Franciscus Overgoor (1741-1774) liep op de wallen nabij de
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Zuidpoort op kraaien te schieten waarop hij door de sergeant van de
wacht werd aangesproken. Deze verbood hem op de wallen te
schieten, maar Overgoor reageerde respectloos ‘met lacchen en
uitjouwen’. De militair dreigde hem te zullen arresteren. Overgoor
was niet onder de indruk van het dreigement en vertrouwde op zijn
aanzien als gewezen schepen en op de status van zijn vader, die als
plaats-majoor van Brielle een tussenpersoon was tussen het
garnizoen en het stadsbestuur. 
Daarmee overspeelde Overgoor zijn hand. Toen de sergeant hem
diezelfde middag opnieuw schietend op de wallen aantrof, stuurde
hij onmiddellijk een korporaal en vier soldaten op hem af en weldra
zat de oud magistraat in arrest in de Zuidpoort. De pijn duurde
slechts kort: toen zijn vader, de major de la place, ervan hoorde, wist
deze de garnizoenscommandant ertoe te bewegen de jonge Overgoor
in vrijheid te stellen.
Maar daarmee was het verhaal nog niet ten einde. De dokter eiste
genoegdoening. De militaire wacht had volgens hem geen recht
gehad om hem het schieten op de wallen te verbieden. Het stads-
bestuur was het daarmee eens. Over het optreden van Overgoor was
het weliswaar niet te spreken, zijn gedrag gaf blijk van ‘eene geheele
ignorantie van een gequalificeerd en publiq verbod’ en dit mocht niet
ongestraft blijven, maar de militairen hadden hierbij een grens over-
schreden. Het gaf geen pas om een burger op deze wijze te beledigen
‘als is het brengen in militair arrest’. 
De burgemeesters gingen persoonlijk verhaal halen bij de garni-
zoenscommandant. De overste Louis Henri Fourgeoud (1717-1779),
een Zwitser van geboorte en een door de wol geverfde militair, was
er de man niet naar om zich snel te laten imponeren. In de geschiede-
nis van de mariniers schijnt hij een zeer bijzonder figuur te zijn
geweest. De historicus Bosscher typeert hem als ‘een dappere
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krijgsman en '(a) strict disciplinarian' (…) tevens een humaan mens,
die zich tegenover degenen die hij moest bestrijden opvallend mild
toonde’ (1). In 1763-1766 had hij als majoor zijn sporen verdiend in
het neerslaan van een slavenopstand in Berbice (Brits Guyana).
Gedurende de volgende jaren was hij garnizoenscommandant, in
afwachting van een nieuwe opdracht.

Hij stelde tegenover de klachten, in alle eerbied en achting, dat zijn
sergeant niets te verwijten viel. Het stadsbestuur had zelf enige jaren
eerder verordonneerd dat er binnen de stad niet geschoten mocht
worden. Het garnizoen had mede tot taak om de stedelijke keuren te
doen naleven. Bovendien werd hij gesteund door artikel 44 van de
militaire orders van de kapitein-generaal, de Prins van Oranje, dat
schieten op de wallen verbood. 
Ook de burgemeesters hielden hun rug recht: militaire orders waren
hier niet aan de orde omdat de wallen onder het gezag van het stads-
bestuur en niet onder de militaire commandant vielen. De comman-
dant moest toch het verschil kennen tussen een gewone kleine
frontierstad en garnizoensplaatsen in het algemeen, en de frontier-
steden ‘stem in Staat hebbende’, oftewel zitting in de Staten van
Holland. 
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Hiermee kwam het gesprek op het feitelijke punt van discussie: het
was een zaak van competentie. Brielle was een souvereine stad en
het stadsbestuur was daar heer en meester. Het opperbevel berustte
dan ook niet bij de militaire commandant, maar bij de burge-
meesters. Dat werd bijvoorbeeld duidelijk bij de ontvangst van een
nieuw garnizoen. Alvorens de stad binnen te trekken moest door de
commandant en alle officieren, onderofficieren en soldaten de eed
worden afgelegd in handen van de regerende burgemeester en in
aanwezigheid van de magistraat. Het bleek ook uit het feit dat de
sleutels van de stadspoorten en havenbomen 's nachts bij de
burgemeesters werden bewaard en dat deze dagelijks het parool of
wachtwoord afgaven. De grenzen van de competentie waren soms
moeilijk te trekken en zullen zeker voor de burgerij en de gewone
soldaat wellicht onduidelijk geweest zijn. 
De burgemeesters hadden het laatste woord. Het was een kleine
moeite geweest voor de sergeant om aan de magistraat door te geven
dat er iemand liep te schieten. Het moest in de toekomst voorkomen
worden dat een burger, en zeker iemand die in het verleden in de
magistraat zitting had gehad, soortgelijk arrest zou krijgen. 

Wat wil die donderse kaerel
Een tweede 'aanvaring' tussen militairen en in dit geval boeren, vond
plaats op 26 februari 1770. Op de maandagse marktdag was er veel
volk van buiten in de stad. Omstreeks elf uur was het ook druk voor
het stadhuis. Het stond vol mannen die de daar aangeplakte
publicaties stonden te lezen, toen majoor De Monchy het stadhuis
wilde binnengaan. De voor het stadhuis opgestelde schildwacht zag
hem aankomen, sprong in de houding en zette zijn wapen, een
snaphaan, 'uit', dus met de kolf op de grond. Daarbij stootte hij tegen
Leendert Nieuwland (1726-1808), een boer uit Rockanje, die door
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het gedrang te dicht bij de schildwacht stond. Nieuwland en enkele
boeren begonnen de schildwacht uit te schelden als ‘kruijp in je
moer, jouw blixemskind’ en probeerden hem zijn geweer af te
nemen. Zelfs riepen zij hem toe hem in de haven te zullen gooien,
‘of anders hem buyten krijgende den hals (te) breken’. 
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voor de verbouwing van
1792.



Lodewijk Smidt, de geplaagde schildwacht, liet dat niet op zich zit-
ten en gaf hier en daar een stoot met zijn wapen. Hij werd bijgestaan
door een tweetal vaandrigs, die tenslotte de officier van de wacht
alarmeerden. 
Deze werd evenmin ontzien. ‘Wat wil die donderse kaerel hebben’,
werd er geroepen toen hij poolshoogte kwam nemen. Hoewel de
schildwacht ‘toonde hoeseer hij van de boere omringd wierd’, wilde
de officier geen olie op het vuur gooien. Nadat hij zich ervan
overtuigd had dat de schildwacht de situatie meester was, gaf hij dan
ook kortweg opdracht om zijn plicht te doen en ging hij weer terug
naar de Hoofdwacht. 
De volgende dag echter deed Nieuwland die zelf schepen was van
Sint Annapolder, zijn beklag bij de burgemeesters. Het stadsbestuur
verzocht daarop secretaris Hogerwaard om zich bij Fourgeoud te
vervoegen en om opheldering te vragen. 
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Opnieuw nam Fourgeoud het voor zijn mannen op. Hij liet zich goed
informeren door de twee vaandrigs en onderschreef de mening van
de officier van de wacht dat het optreden van de boeren ‘seer
nadeelig voor des lands dienst, en krenkende het carracter van een
officier’ was. Hiermee kon het stadsbestuur het doen. 

Als een hondsvot geagt
De volgende dagen nam de gevoeligheid bij de militairen verder toe
en vond een nieuw pijnpunt in de kerk plaats. Toen burgers en
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Kapitein van het regiment Fourgeoud

In 1771 vertrok het Regiment Mariniers
Douglas naar Bergen-op-Zoom. Een jaar
later kreeg Fourgeoud zijn verlangde
opdracht: hij werd bevorderd tot kolonel
en kreeg een eigen regiment: het
Regiment Mariniers nr.21 (genaamd
Fourgeoud). Aan het hoofd van dit
Regiment herstelde hij in 1773-1776 de
rust in Suriname, waar plantages
voortdurend werden overvallen. Reeds 56
jaar oud, ging hij vooraan wanneer de
mariniers de moerassen en het oerwoud
in trokken. Dit zal ongetwijfeld zijn
reputatie hebben gevestigd. Terug in de
Republiek was hij tot zijn overlijden in
1779 garnizoenscommandant in 's
Hertogenbosch.



militairen op zondag 4 maart zich voor de middagdienst in de
Jacobskerk verzamelden, ging het onbedoeld fout.
Op de bewuste dag zat secretaris Carel Willem Hogerwaard (1736-
1797) in de bank die bestemd was voor de jongste leden (in dienst-
jaren) van de vroedschap. Omdat hij zag dat er zeven heren in de
bank zaten en er slechts twee of drie bijbels lagen, riep hij de stoven-
jongen bij zich. ‘Gij moet hier bijbels besorgen’, zei hij hem. 
De jongen stapte direct naar de schepenbank, waar, zoals de naam al
aangeeft, enkele schepenen en enkele vaandrigs die in rang gelijk
waren aan de schepenen, zaten. Daar lagen meerdere bijbels. Hij
pakte er een en bracht deze in de jongste vroedschapsbank. Hiermee
was het kwaad geschied. De bewuste bijbel had open gelegen voor
de vaandrig Van Guerike en die voelde zich zwaar beledigd. De
volgende dag kwam er dan ook een korporaal in vol ornaat, met
patroontas en rotting, de secretarie van het stadhuis binnenstappen
die het verzoek overbracht dat Van Guerike de secretaris wilde
spreken. Hogerwaard was op dat moment niet aanwezig maar de
klerk Bridé maakte een afspraak voor diezelfde middag. 
Dat was niet nodig. Toen Hogerwaard die middag van tafel kwam en
van zijn huis aan het Maarland Nz 38 langs het Slagveld naar het
stadhuis liep, een route die hij vaak nam, was Van Guerike daar juist
bezig soldaten te exerceren. Toen hij de secretaris zag nam hij hem
ter zijde. ‘Mijnheer Hogerwaard’, sprak hij op indringende fluister-
toon, ‘ik heb belet bij u laten vragen want moet uw absoluut spreken
en vragen waarom dat gij mij gisteravond in de kerk soo een
brutaliteit hebt aangedaan met de jonge te ordonneren van den bijbel
voor mij leggende toe te slaan en weg te nemen.’ Terwijl
Hogerwaard hem ongetwijfeld verbaasd aan zal hebben gekeken,
voegde hij er bitter aan toe: ‘Ik dien dat de weten, kunnende van u
sulx niet verwagten, maer het is om mij daarover te revengere
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(verdedigen), want een officier word hier maar als een hondsvot
geagt!’.
De secretaris antwoordde dat hij daar niets vanaf wist. Hij had de
jongen slechts om een bijbel gevraagd. En over het aanzien: hij wist
niet beter dan dat de stafofficieren hier gezien waren. Verder wilde
Hogerwaard er ‘als agtende sijn caracter dat hij de eer heeft te
bekleeden’ op straat niet verder op ingaan en hij zette zijn wandeling
voort. Op het stadhuis aangekomen achtte hij het geraden om van het
gebeurde een kort verslag op te maken.

Blixemskind resoneert gij?
Bijna twee maanden later, op zondag 29 april vond de vierde, en
voor dit verhaal laatste, onenigheid plaats tussen burgers en
militairen.
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Omstreeks acht uur 's avonds stonden enkele burgers in de Visch-
straat voor de ramen van de Hoofdwacht te dringen om een glimp op
te vangen van wat er binnen gebeurde. Daar kregen namelijk enkele
mariniers lijfstraffen opgelegd. Kapitein Boonacker, die de wacht
hield, stoorde zich aan de burgers en riep een sergeant bij zich. De
burgers hoorden hem zeggen ‘jaagt dat volk weg’, maar voelden
daar niets voor. De schoenmaker Johannes Boender (1738-1790)
riep wat iedereen dacht: ‘ik sta op des Heeren straaten’. Dat was
tegen het zere been van kapitein De Salve; ‘blixemskind, resoneert
gij?’ beet hij hem toe en hij gaf de sergeant opdracht om hem te
slaan, waarop de Boender antwoordde dat hij dat kon doen, als hij
dacht daartoe recht te hebben. Dit leverde hem een klap op met de
rotting.
Hiermee waren de kapiteins ongetwijfeld buiten hun boekje gegaan.
En de beste verdediging was in deze de aanval. De volgende dag
deed een adjudant uit naam van de commandant zijn beklag dat
Boender de hoofdwacht had willen binnendringen en molesteren
toen daar enkele militairen gestraft werden. Hij overlegde hierbij een
door negen officieren ondertekende verklaring.
Toen de burgemeesters Boender streng wilden onderhouden, bleek
deze echter een totaal andere versie van het verhaal te vertellen en
over voldoende getuigen te beschikken om zijn gelijk te bevestigen.
De burgemeesters hechtten voldoende geloof aan wat Boender c.s.
vertelden om ervan overtuigd te raken dat de aanklacht van de
militairen slechts was ‘om daardoor het gedrag van een off twee van
hunne medeofficieren, dat sig vrij sterk had toegedragen, te
bedekken’. Maar met deze kennis konden zij niets uitrichten.
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Ten slotte
Dit was slechts een greep uit ongetwijfeld vele tientallen wrijvingen
en ongeregeldheden die tussen de bevolking en het garnizoen van
Brielle zullen hebben plaatsgevonden. In veel gevallen werkten
stadsbestuur en garnizoenscommandant voldoende samen om tot een
oplossing te komen, soms ook stonden beide tegenover elkaar of
machteloos. De vier besproken ruzies bleven onopgelost. Het stads-
bestuur maakte er ten slotte een dossiertje van en besloot om het
probleem neer te leggen bij de stadhouder (tevens kapitein-
generaal), in een poging soortgelijke ongeregeldheden in de toe-
komst te voorkomen. 

(1) Ph.M. Bosscher, De Nederlandse Mariniers (Bussum 1962) p 66.

Over de auteur
drs. A.A. van der Houwen is adjuct-streekarchivaris van Voorne-
Putten en Rozenburg.
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Een kalenderblaadje van Johan Been: de tsunami van
1755 in Brielle

Jenneke Groeneveld

Als geen ander heeft Johan Been de geschiedenis van Brielle onder
de mensen gebracht. Hij deed dit op velerlei manieren. Een originele
vorm om de lokale intiemere geschiedenis onder de aandacht van
een breed publiek te brengen, is de op maat geschreven stukjes die
hij selecteerde voor zijn rubriek de ‘Brielsche Kalender’.

Het kalenderblaadje dat hiernaast staat afgedrukt, is afkomstig uit de
jaarkalender die Johan Been gedurende het jaar 1898 publiceerde in
het Weekblad voor Voorne, Putten, Overflakkee en Goedereede [1].
In die vorm zoals hier afgebeeld staat, bracht Been met een regel-
maat van twee afleveringen per week, telkens een ander opmerkelijk
historisch feit uit de Brielse geschiedenis onder de aandacht. Het
aardige van deze aanpak was dat hij de week en maanddatum van de
vermeldenswaardige gebeurtenis synchroon liet lopen met de actuele
datum. De bronnen waaruit archivaris Been zijn verhaaltjes kon
putten, lagen voor hem voor het opscheppen. Zo trof hij temidden
van het verzamelde historische materiaal een zogenaamd ego-
document aan van de hand van Jan Kluit, waarin deze verslag doet
van een waterbeweging in de Brielse binnenwateren.
Het verhaal over de waterbeweging dat Johan Been onder ogen
kreeg, sprak hem in die mate aan dat hij besloot er een kalender-
stukje aan te wijden. Wellicht zal dit onderwerp onze huidige tijd-
genoten in nog hogere mate aanspreken. Immers, nog niet zo lang
geleden hebben wij getuigen kunnen zijn, zij het dan indirect via
televisiebeelden, van de vloedgolf die zich eind december 2004 in de
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Indische Oceaan voordeed. Nu die beelden nog vers in ons geheugen
liggen en wij het woord 'tsunami' aan onze vocabulaire toegevoegd
hebben, leek het me interessant eens na te gaan hoe er in Nederland
in het midden van de 18de eeuw, op het verschijnsel 'water-
beweging', gereageerd werd. 

Waarnemingen in Brielle en Amsterdam
Jan Kluit, de man aan wie wij de overlevering van het verslag van de
waterbeweging in Brielle, te danken hebben, leefde van 1722 tot
1811. Hij was ontvanger van de belastingen en zodoende een
vooraanstaand man in de stad Hij heeft een serie van 21 jaar- en
andere historische boeken geschreven die nu keurig in het gelid
staan in het Streekarchief van Voorne Putten en Rozenburg. 
Zoals uit zijn aantekeningen blijkt, is Jan Kluit op die bewuste zater-
dagochtend op 1 november 1755 getuige geweest van een voor hem
mysterieuze waterbeweging. In zijn jaarboek schrijft hij korte tijd
later dat de 1ste november in Nederland een dag geweest is die 'om
zijn bijzondere omstandigheden en geluckige uitwerking nog lange
na selfs bij de nakomelingen sal gedagt worden'.
Bij het zien van het verticaal bewegende water had Jan Kluit zijn
ogen niet kunnen geloven. De waterbeweging duurde omtrent drie
minuten, en was zoo sterk 'dat het selve in dese drie minuten wel 10
à 12 maal drie voeten op en af liep, waar door een groot turf schip
van 800 ton 't welk op de Turfkaaij zoude gaan lossen; van sijne
touwen wiert gerukt en aan de overzijde van de haven met gewelt
tegen een daar leggent waterschip wiert geslagen (...)' Nu waren er,
zo betoogt Kluit, wel meer voorbeelden van waterbewegingen te
vinden, maar die waren tot nu toe altijd vergezeld gegaan van een
aardbeving en 'dese beweging was althans hier ter plaatse alleen in
het water' waargenomen (...)' 
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In Amsterdam schrijft op diezelfde dag Jacob Bicker Raye, van
beroep afslager van de vismarkt, in zijn dagboek dat er 'in de stadt en
op veele andere plaatsen (..) een soort van waaterschudding en ligte
aardbeving (was) geweest (..) Het was seer mooy en doodstil weer,
en de beweeging was op een moment so groot in 't waater, dat de
oorlogscheepen, die in het Admiralitijts dok lagen, met groot gewelt
tegens elkander aanstieten, en eenige los raakten en wegdreeven van
haar plaatse.(..) Op veele andere plaatsen, als in Den Haag, in
Zeelant, en selfs in Engelant, is het op dat selve uur, namentlijk 's
morgens om half elf uure, ook op die selve wyse gepasseert'. [2]

Het beeld dat Bicker hier
van de waterbeweging
schetst, komt wat betreft de
gevolgen in grote lijnen
overeen met wat we van de
Brielse Jan Kluit gehoord
hebben. Maar van een 'ligte
aardbeving' of zelfs van een
lichte trilling had men in
Brielle niets vernomen. De
aardtrilling die men in
Amsterdam had gevoeld,
verklaart dat Bicker ook nog
kon vermelden dat 'de
kroone in de Zuyder Kerk,
als meede in de Roomse Kerk
op de Jode Breestraat, als ook
die van de Joode Kerk, heen
en weer' geslingerd hadden.
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In Brielle was zo iets niet waargenomen want Jan Kluit had over het
gebeurde uitvoerig met zijn stadgenoten gesproken en hij had zelfs
'geen out bejaarde persoonen' kunnen vinden die ooit eerder een
waterbeweging als deze hadden meegemaakt. 
'Dat dese waterberoering als iets bijzonders moet worden aange-
merkt', vervolgt Jan Kluit zijn aantekeningen, 'blijkt daaruit omdat
tot heden (als reeds op het einde van het jaar zijnde) nog niemant
van de geslepenste vernuften zich vermetel genoeg hebben durven
agten hier na te raden off hunne sentimenten en gevoelens daarover
aan het publijck mede te deelen.' [3]

Over de oorzaak van de waterbeweging wordt druk gespeculeerd. 
In het katholieke Portugal werd de ramp geïnterpreteerd als een
bovennatuurlijke gebeurtenis: de ramp was het gevolg van het ingrij-
pen van God, die de inwoners van Lissabon wilde straffen voor hun
zonden. Daarom riep de kerk de overlevenden op boete te doen, te
bidden voor de vergeving van hun zonden en voortaan een
deugdzaam leven te leiden. Dit laatste hield voor de kerk ook in dat
niet mocht worden gespeculeerd over, laat staan onderzoek gedaan
naar mogelijk 'natuurlijke oorzaken' van de ramp. [4]

In Nederland daarentegen werd wel druk over de oorzaak van de
waterbeweging gespeculeerd en naar een verklaring gezocht. Al op
14 november verscheen er van de hand van de Lutherse predikant
J.G. Müller te Leeuwarden, een boekje genaamd Historische en
Natuur kundige Aanmerkingen over de zeldzame Aard en Water
Schuddinge, waarin de schrijver met behulp van historische en
natuurkundige aanmerkingen tot een mogelijke verklaring wilde
komen. In het derde hoofdstukje, Een onderzoek welke natuurlyke
oorzaken op zig zelve genomen, natuurlyk in staat zyn, Aard of
Waterbewegingen te verwekken, veronderstelt de auteur (simplis-
tisch weergegeven) dat het ingedrongen zeewater zich onder onze
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bodem vermengt met onderaardse, of 'ingezogenen' lucht. Die lucht
wil naar boven en wordt tegengehouden door de aardkorst. Zoekt de
lucht een uitweg via het water dan kan er een waterschudding
ontstaan. Als bewijs voor deze verklaring zou kunnen dienen: 'de
ongemene opdelvings kragt, die deze Water Schudding verzelde.
Schepen die op het droge en als in het Zand en Slyk ingezogen zaten,
ja zelfs Palen die in de grond geheit stonden wierden te Rotterdam
uitgerukt en vlot gemaakt. Verscheide sware balken al lang by
houtkopers vermist, werden zo te Dokkum als by de Lemmer zeer
onverwagts uit de grond voor den dag gebragt.'
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Het nieuws bereikt Nederland 
Wij, zo gewend aan snelle communicatie, kunnen ons moeilijk
voorstellen dat het tweeënhalve eeuw geleden bijna vier weken heeft
geduurd, voor het bericht uit Lissabon ons land bereikte.

De eerste tijding van de aardbeving kwam bij de Staten Generaal pas
op 25 november binnen. Het bericht was op 20 november verzonden
door onze gezant in Parijs. De Haagsche Courant van 26 november
bevatte het eerst het schokkende nieuws. Naar verluidt, werd
zeventig procent van de stad Lissabon verwoest en het aantal slacht-
offers werd geschat tussen de 10.000 tot 60.000. De krant was
spoedig uitverkocht. Andere kranten namen het nieuws over en al

Het gebied dat
beïnvloedt werd door de
Tsunami, veroorzaakt
door de aardbeving van
Lissabon, 1 november
1755.
De verschillende
grijswaarden geven de
hoogte van de
Tslunamigolf aan.



snel wist iedereen dat de mysterieuze waterbeweging het gevolg was
geweest van een aardbeving. 
Tot de overlevenden behoorde onze gezant te Lissabon, Charles
Frederic Bosc de la Calmette en zijn gezin. Het bericht dat deze
gezant reeds op 4 november had verzonden, kwam pas op 5
december bij de Staten Generaal in Den Haag aan. 
In een van zijn latere brieven, berichtte Bosc de la Calmette dat hij
bij de Koning van Portugal een 'Compliment' was wezen afleggen,
bij welke gelegenheid hij als vertegenwoordiger van de Nederlandse
Staten Generaal 'haar' diensten aanbood. In hoeverre Nederland, in
navolging van de meeste andere Europese landen, dit aanbod is
nagekomen is onduidelijk. Herhaaldelijk heeft Bosc de la Calmette
de goede gaven van Portugals buurlanden ter sprake gebracht, maar
nergens blijkt uit de verdere correspondentie, dat de Staten Generaal
in enigerlei vorm hulp hebben aangeboden.'[4]. Wel werd aan onze
gezant onmiddellijk een krediet toegestaan 'om sigh daarmeede in de
droevige en groote ongeleegentheyd, waarin sich bevond, te konnen
redden'. Het duurde tot 1759 voor Bosc de la Calmette daarover kon
beschikken [5].

Aardbeving en inkeer
In het protestante Nederland reageerden de predikanten met tal van
'aardbevingspreken'. Daarbij gaf de kerkelijke richting van de
predikant de doorslag voor de religieuze verklaring van de catastrofe.
Bij de ene predikant lag het accent op uitverkoren zijn, bij de ander
op beproeving en weer anderen predikten over boete. 
De bovengenoemde Jan Bicker Raye houdt het bij uitverkoren zijn,
hij bedankt God voor zijn goedheid dat er geen ongelukken zijn
gebeurd. Jan Kluits verklaring houdt het midden tussen beproeving
en boete. Wanneer hij het verschrikkelijke nieuws over de
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aardbeving gehoord heeft, schrijft hij in zijn jaarboek dat: 'wij wel
dubbele reeden hebben om God te danken dat wij van deze straffe
als maar met den vinger zijn aangeroerd geworden.'
Om niet met deze ernstige woorden te eindigen tot besluit iets over
een totaal andere Brielse schok, een cultuurschok uit de tijd van Jan
Kluit (d.i. de pruikentijd). Het kalenderblaadje van 9 augustus 1798
luidt: Verzoek van den Franschen Commandant om een balzaal (bij
voorkeur de grote zaal van het stadhuis). 

Over de auteur:
Jenneke Groeneveld studeerde Nederlands aan de universiteit van
Nijmegen en werkt momenteel aan een boek over het schrijverschap
van Johan H. Been.

[1] Johan H. Been (1859-1930) was onderwijzer, archivaris, docent geschiedenis 
aan de avond-normaalschool en jeugdboekenschrijver.

[2] Jacob Bicker Raye, Notitie van het merkwaardigste meyn bekent, 1732-1772, 
(Amsterdam 1935), p. 238

[3] ibidem
[4] Herman Simissen, ‘Een aardschok in de filosofie’ In: Locus. Tijdschrift voor 

studenten en docenten cultuurwetenschappen aan de Open Universiteit nr. 13 
(2003), 17-19

[5] M. de Jong, ‘Hollandse reacties op de verwoesting van Lissabon in 1755’ in:  
Tijdschrift voor Geschiedenis 68 (1955) 193-204. Zie ook: J.C. Breen, 
‘Aardbevingen in 1755 en 1756’, in: Eigen Haard 31 (1905)
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De gevelsteen van het Catharina Gasthuis

Henk Vegter

Aan het Brielse Slagveld verwacht men niet direct een replica van
een 17e eeuwse gevelsteen. Op de plaats van het huidige Catharina
Gasthuis stond van 1896 tot circa 1970 de kalkfabriek en voordien
waren het vaak tuinen en boomgaarden.

Gevelstenen dienden vaak om huizen te onderscheiden van andere.
Ze gaven vaak een eigen merk aan het huis of gebouw. Wel, de
gevelsteen van het Catharina Gasthuis laat overduidelijk zien dat het
een gebouw was waar zieken werden verpleegd. Het is een
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kleurrijke steen, evenals die aan het huis Maarland Nz 43 (zie BM
okt 2003). Het origineel wordt bewaard in het Brielse museum. Daar
is de steen ingemetseld in een vrij donkere gang en is egaal van
kleur. Oorspronkelijk is de steen aangebracht aan de gevel van het
oude gasthuis aan het Zuideinde (huidige Nobelstraat) nabij de
vroegere Zuidpoort. De tekst op de steen luidt: 

Vertaald staat er: in het jaar 1293 door de heer H. van Cats gesticht,
daarna in twaalf jaar twee keer door brand geraseerd (verwoest). Het
gebouw zal wel van hout geweest zijn. De stichter was de heer
Hendrik van Cats, een priester uit het adellijke Zeeuwse geslacht
Van Cats. 

Vroeger was een gasthuis een
liefdadigheidsgesticht voor
oude lieden, een ziekenhuis en
een onderkomen waar zwervers
en reizigers konden overnach-
ten in de baaierd, een zaal waar
een vuur brandde. Brielle was
eind 13e eeuw een bloeiende
stad. Met een belangrijke haven
trok men veel passanten. Grote
steden als Middelburg en
Zierikzee hadden al eerder gast-
huizen. 
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Het Gasthuis aan de Nobelstraat, het
vroegere Zuideinde, 1893. De gevel-
steen is boven de ingangsdeur te
zien.



In 1914 werd een nieuw huis gebouwd op het Asylplein en de gevel-
steen ging mee. Het kreeg toen de naam Gast-, Proveniers-, en
Ziekenhuis. Proveniers waren mensen die zich voor een bepaald
bedrag inkochten in het huis. Zij werden dan voor de rest van hun
leven verzorgd. In onze tijd met een voortdurende inflatie is dat
onmogelijk. 
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Als u de foto uit ca 1910 goed bekijkt, ziet u recht boven de deur van het hoge
gebouw een zwarte streep: dat is de gevelsteen. U ziet links van het gebouw een
zwarte vlek: dat is de zijmuur van het vroegere taxibedrijf van De Baan. Tot 1861
stond tussen het Gasthuis en die zijmuur de Gasthuiskapel, na de sloop van de
kapel werd het een soort plantsoen, waar in 1923 het huis van L. Gazan
(tegenwoordig Van der Poel) werd gebouwd. Aan de overkant staat het hotel
Simons, nu opgenomen in de meubelzaak van de gebroeders Langeveld. Even
verder in de straat staat een melkventer met een grote metalen kan op zijn kar
melk te verkopen, ongetwijfeld van de melkfabriek 'De Eersteling'. Aan de overkant
staat voor 'de Baan' een rijtuig met paardentractie. 



Beschrijving van de steen
We zullen nu de steen wat nauw-
keuriger bekijken. In 1982, tijdens
de nieuwbouw op het Slagveld, is
de originele steen minutieus
onderzocht door een deskundige
van de Rijksdienst voor de
Monumentenzorg. De gevelsteen
werd 'bekrabd' waarbij het oor-
spronkelijke kleurbeeld werd
terug gevonden. De replica is dan
ook beschilderd naar de uitkomsten
van dit onderzoek. Jammer genoeg
kan in dit blad geen kleuren-
afbeelding worden weergegeven
zodat een globale beschrijving
wordt gegeven. Op die van de
gasthuisbinnenmoeder in het
midden en de figuur links van haar
na, zijn de jassen roodbruin. De

schoenen zijn zwart en de hoeden bruin en zwart. De gezichten zijn
rozig-bruin evenals de handen. Op twee draagbaren worden de zie-
ken ontvangen door de eerder genoemde moeder. Dat duidt op de
functie van het ziekenhuis. De tweede figuur van rechtsboven draagt
volgens een deskundige van Monumentenzorg een pestkap. Hij is
een pestmeester. Anderen betwijfelen dat. Wel is zeker dat de zieken
op de draagbaar geen pest hebben. Die bracht je niet naar een
ziekenzaal in een gasthuis maar men isoleerde ze in een Pesthuis.
Ook Brielle had vroeger zo'n huis. Het stond op de plaats waar nu de
Nieuwe Poort, een school voor kinderen met leer- en opvoedings-
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Opening van het Catharina Gasthuis
door prinses Margriet, 1982. Midden:
burgemeester De Ronde.



moeilijkheden is gevestigd, op de hoek van de Trompstraat en
Brigitteweg. De gevelsteen geeft een boeiend tafereel uit de
zeventiende eeuw.

Bronnen: C.N.W.M. Glaudemans, Inventaris van het archief van het
St. Catharina Gasthuis (Brielle 1993); R. Crevecoeur, Onderzoek
naar de gevelsteen van het Catharina Gasthuis te Brielle (Zeist 1982)

Over de auteur:
Henk Vegter is oud-directeur van de mavo Bahûrim en oud-
wethouder van Brielle. Hij publiceert regelmatig over historische
onderwerpen.
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De Gevelsteen aan het Catharina Gasthuis, Maarland 37 Brielle (foto F. Keller).
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Het tentenkamp bij de Zuidpoort, ten behoeve van de landweeroefeningen, zomer
1906, opgesteld in het bastion waar nu het restaurant ‘Lotus’ gevestigd is.



De Landweeroefeningen van 1906 in Brielle

drs.B. Benschop

Gedurende de zomer van 1906 vormde Brielle en omgeving het
decor voor de herhalingsoefeningen van de Landweer. Vier
afdelingen kwamen opeenvolgend een week onder de wapenen om te
worden getraind in de krijgsverrichtingen en de weerbaarheid van
de oudgedienden weer op peil te krijgen. 

De aankomst
Met honderden tegelijk kwamen ze per veerboot in Brielle aan: de
Landweermannen. De meesten stonden onwennig op de kade,
gekleed in het grijslinnen uniform en niet in staat zich een zelf-
verzekerde houding te geven. Ze hadden hun rol als militair jaren
geleden al afgelegd en waren veranderd in loyale werknemers,
trouwe echtgenoten en zorgzame vaders. Kortom, het waren burgers
geworden die een nieuwe taak in de maatschappij vervulden. De
komende zes dagen werden ze weer onder het militaire gezag
geplaatst en tot gehoorzame soldaten gedrild. 
Van de vier groepen die gepland stonden om de opfriscursus in de
kleine vestingstad te doorlopen, arriveerde de eerste ploeg op
maandag 28 mei. De andere drie groepen kwamen op 18 en 25 juni
en 2 juli aan en zouden eveneens tot de aankomende zaterdag in
Brielle bivakkeren. 
Enkele manschappen uit de eerste lichting hadden de kans te baat
genomen om het soldateske leven in stijl te beginnen. In plaats van
de tijd bij het vertrekpunt in Vlaardingen te doden met mopperen op
het ongelegen moment van de oproeping en de lage vergoeding,
hadden ze hun toevlucht gezocht in het restauratiegedeelte van het
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nabijgelegen station. Enkele uren later maakten ze in beschonken
toestand kennis met de Geuzenstad. De officieren waren allerminst
ingenomen met de gesteldheid van hun troepen en zorgden ervoor
dat de Vlaardingse politie tijdens de volgende drie gelegenheden het
station had afgesloten. Bovendien werden de militairen extra strikt
gecontroleerd op meegenomen drank, waarbij tassen vol flessen
jenever in beslag werden genomen.
Eenmaal in Brielle aangekomen, werden de groepen van ruim
vierhonderd man opgedeeld in twee ploegen. De ene helft ging op
weg naar de sloepenloods. Dat gebouw was bedoeld om de
vaartuigen van de Torpedisten te onderhouden, maar werd ook
regelmatig gebruikt als feestzaal en was nu ingericht als kazerne. Rij
aan rij waren kribben opgesteld, eenvoudige ledikanten, waarboven
planken waren aangebracht om de uitrustingen op te kunnen leggen. 

Het tentenkamp was een stuk primitiever. Op het bastion
buiten de Zuidpoort waren veertien veldtenten geplaatst. De bedden
bestonden uit strozakken en de maaltijden werden bereid in de
keuken die in de wintermaanden door de Brielse spijscommissie
werd gebruikt. Op het menu stonden nieuwe aardappelen met
bloemkool en snijbonen. Op die manier kreeg iedere Landweerman
een slaap- en eetplek toegewezen en konden ze aan de oefeningen
beginnen. 

De Landweer
In de grondwet van 1814 werd bepaald dat Nederland over een leger
van beroepssoldaten moest beschikken. Ter aanvulling van het leger
werd de Nationale Militie in het leven geroepen, bestaande uit
vrijwilligers en lotelingen. De diensttijd in de Nationale Militie
duurde vijf, sinds 1899 zelfs acht jaar.
In de grondwet was bovendien vastgelegd dat er in alle plaatsen een
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schutterij werd opgericht, die in tijden van oorlog en gevaar het
vaderland diende te verdedigen. Alle mannen tussen 25 en 34 jaar
waren verplicht om hierin deel te nemen. In plaatsen van meer dan
2.500 inwoners werd de schutterij tevens gebruikt als ordehand-
haver, maar in kleinere plaatsen was de schutterij niet actief en
werden de mannen pas tijdens een mobilisatie opgeroepen.
Tegen het einde van de negentiende eeuw werd de schutterij niet
langer bruikbaar geacht. Het algemene beeld van de schutterij was
bepaald ongunstig: de oefeningen werden als stompzinnig
beschouwd en door omstanders belachelijk gemaakt en de ordeloos-
heid en het gebrek aan discipline maakten het vrijwel onmogelijk
om de schutters op te leiden tot bruikbare militairen. Daarom werd
aan een moderne opvolger gewerkt. Dit werd de Landweer, die met
de wet van 24 juni 1901 werd ingevoerd. 
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De Landweer bestond grotendeels uit miliciens die hun diensttijd in
de Nationale Militie hadden volbracht. Ze bleven nog zeven jaar
Landweerplichtig en vormden een reserve. 
De Landweer was opgedeeld in Afdelingen en Depots. De Afdelin-
gen waren bedoeld om het leger bij te staan en werden tijdens de
mobilisatie van 1914 ingezet voor bijvoorbeeld voor de kust- en
grensbewaking. De Depots vormden op hun beurt aanvullingen voor
de Afdelingen. Nederland was opgedeeld in 48 districten en Brielle
behoorde tot het 37e district, dat het grondgebied van Voorne-Putten,
Goeree-Overflakkee, de Hoekse Waard, IJsselmonde en een gedeelte
van de Alblasserwaard omvatte. Elk district zou op den duur één
bataljon Landweer-infanterie bestaande uit 925 man en een
compagnie Landweer-vestingartillerie bestaande uit 185 man
moeten leveren. In totaal bestonden de Afdelingen van de Landweer
uit 55.000 manschappen, die het vaste leger in tijden van oorlog
konden bijstaan. Het vergde uiteraard de nodige investeringen om de
Landweermannen in militair opzicht nuttig te houden. Daarom
werden ze gedurende de zeven jaar om de twee jaar opgeroepen voor
de herhalingsoefeningen.

De oefeningen
Het merendeel van de oefeningen werd op het terrein rond de Stenen
Baak gehouden. Hier lag de schietbaan die in het voorjaar van 1906
volledig was vernieuwd. Het was aan iedereen toegestaan kosteloos
van deze baan gebruik te maken, ook burgers werden door de
regering gestimuleerd om zich te bekwamen in de sport, in de hoop
dat het Nederlandse volk weerbaarder werd. Deze weken werd de
schietschijf echter vooral beschoten door de Landweermannen. De
afstand van 100 meter wisten ze veelal nog te overbruggen, maar
tijdens de oefeningen op 300 meter vlogen de kogels over de schijf

42



heen of boorden zich in het zand en verwaaide er een stofwolk als
bewijs van de misser. 
De mannen moesten met polsstokken sloten oversteken en er werd
met houten palen en touwwerk getracht een brugconstructie te
maken. De verslagen melden dat de bruggen vrijwel meteen in
elkaar zakten zodra een slachtoffer de degelijkheid ervan moest
uitproberen. Er werd geëxerceerd, ook werden diverse marsen
gelopen. Toen het bataljon van het 36e district flink op weg was en
nabij Oostvoorne werd overvallen door een stortbui, trakteerde de
officier zijn 130 mannen in hotel Ons Genoegen op een glas bier. Er
stonden ook enkele theoretische lessen op het programma: hoe te
handelen met een spion, hoe zendt men een patrouille uit en hoe
moeten veldversterkingen worden opgesteld?
Een andere dag werd aandacht besteed aan het zich bekwamen in
patrouilleren of het verrichten van velddienstoefeningen. Dan
verborgen de mannen zich langs de Rijksstraatweg tussen het hoge
gras om behoedzaam de vijand te besluipen. Maar meer dan eens
werden de troepen uit onverwachte hoek door een vijandelijk
bestorming verrast en werd er onder grote hilariteit in de lucht
geschoten. De boeren op de Straatweg probeerden intussen hun
geschrokken paarden in bedwang te houden en foeterden de Land-
weermannen uit, die lachend met hun bajonet op de vesting
afstormen en onder luidruchtig gejoel Brielle innamen. Na hun
dienst konden ze zich ontspannen op hun strobedden of bij de
watertonnen het stof van hun lichaam afwassen. Ze aten nog een
'mikkie met worst belegd' en stortten zich op de koffiekan om een
bakkie te bemachtigen.
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De avonduren
Tegen de avond waren de mannen vaak weer helemaal uitgerust,
trokken de stad in en zorgden voor een gezellige drukte waar de
Brielse middenstand van profiteerde. Vooral de winkels waar worst,
brood en briefkaarten verkrijgbaar waren, deden goede zaken.
Tijdens de avonduren werd er ook veel geklaagd: de herhalingsweek
leverde maar een karige vergoeding op en de mannen vreesden
hierdoor hun gezin onvoldoende te kunnen onderhouden en
misschien zelfs tegen het einde van de maand geconfronteerd te
worden met een tekort om de maandhuur te betalen. Sommigen
hadden de angst dat ze hun baan door de week afwezigheid zelfs
zouden kwijtraken.

Ook het gebrek aan een kantine was een algemeen gehoorde klacht.
Het Christelijk Jongelingenverbond had weliswaar haar verenigings-
gebouw aan de Geuzenstraat ter beschikking gesteld, maar
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katholieken, israëlieten en vrijzinnigen wilden hier geen gebruik van
maken. De groep die het zich kon permitteren ging naar de kroeg,
maar de minder bemiddelden moesten zich maar zien te vermaken in
de sloepenloods of in het tentenkamp. 

Het afscheid
Op zaterdagmiddag werd afscheid genomen van de honderden Land-
weermannen. Per veerboot reisden ze terug naar Vlaardingen. Op 23
juni sprak de korporaal W. Sterk een kort woord namens de
vertrekkende mannen: ‘Toen wij maandag uit onze verschillende
woonplaatsen naar Den Briel kwamen, waren we met een groote
verscheidenheid van gevoelens bezield. Ik zou niet durven zeggen,
dat het allemaal lustgevoelens waren. Integendeel, we waren om
begrijpelijke redenen geenszins in een prettige stemming. Wel waren
we eenigszins bekend met de werkzaamheden die ons bij de
compagnie wachtten, maar het was juist tegen die werkzaamheden,
dat we zozeer opzagen. De eerste dag viel ons dan ook werkelijk
zwaar.’ Maar terwijl de dagen passeerden, was zeker vooruitgang
geboekt. Het Weekblad meldde: ‘Wat zijn die landweermannen in
dat zestal dagen veranderd! Dat marcheerde met veerkrachtigen pas,
het uniform was niet lelijk meer, de houding was flink en manlijk en
wat zeker niet onopgemerkt kon blijven, wat zagen ze er lichamelijk
goed uit. Dat laatste had 'm de gezonde Brielsche lucht gedaan, de
ruimte, de frischheid, het voortdurend verblijf in de open lucht, en
niet in het minst de beweging en de verstandig geleide oefeningen.’

Tijdens de zomermaanden waren de vaardigheden van bijna
2000 Landweermannen weer opgehaald. Critici waren echter
ontevreden over het verloop van de oefeningen: het gebrek aan
respect en orde deden het vermoeden rijzen dat de Landweer
spoedig het noodlot van de Schutterij zou volgen. Slechte
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voorbereidingen hadden serieus oefenen in de weg gestaan en het
was nog maar de vraag wat de dienstplichtigen zouden onthouden
van de theoretische lessen en praktijkoefeningen. In ieder geval
werd de hoop gekoesterd dat heimwee naar vrouw en kinderen het
besef had doen toenemen dat ze in geval van mobilisatie en oorlog
zouden vechten voor de personen die hen dierbaar waren. En in
Brielle? Daar keerde de rust weer terug. 

Over de auteur
drs. Bob Benschop is als archivaris werkzaam in het Streekarchief
Voorne-Putten en Rozenburg. 
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Vier letters kostten Zwartewaalse schoolmeester zijn
baan

Nico de Vries

Hoe grote, landelijke ontwikkelingen doorklinken in kleine dorpen
demonstreert de machtswisseling door de Patriotten. Kleinschalig
verzet door individuele dorpelingen werd zwaar opgevat.

Schoolmeester Ary de Groot († 1813) was een doodgewone school-
meester. Hij leerde de Zwartewaalse kinderen schrijven, rekenen en
lezen. Na afloop van de avondschool liet hij eerst de 'knegtjes' naar
huis gaan; daarna liep hij met de meisjes het dorp in. Tijdens de
zondagse kerkdienst hield hij een oogje op de plaatselijke jeugd. De
kerkbezoekers verwachtten van schoolkinderen dat ze zich 'stil en
manierlijk' hielden.
In die tijd ging het vak van onderwijzer en koster samen. En dus
onderhield hij het uurwerk van de kerkklok, veegde hij de kerk
'beesemschoon', wiedde het onkruid uit het kerkenpad, sloot het hek
en zorgde voor de appel- en perenbomen in de boomgaard, die aan
de kerk toebehoorde.
Op gezette tijden luidde Ary de Groot, die sinds 1778 in Zwartewaal
woonde, de kerkklok. De schoolmeester stak zijn trouw aan het huis
van Oranje daarbij niet onder stoel en banken. Als een lid van de
prinselijke familie jarig was, trok hij wat langer en harder aan het
touw dan op andere dagen. Als er een Oranje op bezoek was in
Brielle of als er een vergadering plaatsvond dan droeg hij de oudste
kinderen op om de kleintjes te helpen; zelf liet hij de lessen voor wat
ze waren. 
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De predikant van Zwartewaal, die toezicht hield op het doen en laten
van De Groot, had geen moeite met die spaarzame uitstapjes. De
Oranje-vijandige patriotten wel; zij hielden het doen en laten van de
schoolmeester nauwlettend in de gaten. 

Nieuwe tijden
Na de de Hollandse 'Franse' revolutie in januari 1795 kwamen in
Brielle de patriotten op het kussen. In Zwartewaal bleef alles bij het
oude. Schout en schepenen onderschreven de 'Rechten van Mensch
en Burger' en de gerechtsbode, de tolgaarder, de veerschipper en de
predikant moesten voor de gemeentelijke bestuurders verschijnen
om onder ede hun trouw te zweren aan de 'Provizioneele Represen-
tanten der Provincie Holland'. Wie niet verscheen, was Ary de Groot. 
De onderwijzer die ook na de omwenteling de prins van Oranje
trouw bleef, besefte wel dat hij op zijn tellen moest passen. Maar
tussen de muren van het klaslokaal kon hij zijn oranjegezindheid
nog wel demonstreren wanneer hij de kinderen lessen in de 'schrijf-
konst' gaf. Bij herhaling liet hij hen in sierlijke krulletters op de leien
en in de schoolschriften de letters P.W.D.V. schrijven om de
leerlingen daarbij 'te onderrigten hoe zij haar pen in het schrijven
sullen moete houden om de letteren te maken.'
Kennelijk zag hij het risico van dit stille protest in, want van de ene
dag op de andere verbood hij ten slotte zijn pupillen nog langer de
letters P.W.D.V. neer te schrijven. Niet dat de leerlingen zich daar
wat van aantrokken. De eerste tijd kneep De Groot nog een oogje
dicht en genoot van dit heimelijke verzet tegen het nieuwe bewind.
Later verbood hij het nogmaals en nu met ernst, om de gevaarlijke
serie letters te schrijven. Te laat. 
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De Wet wordt verzet
De patriotten besloten de onschuldig ogende verzetsdaad aan te pak-
ken. Op dinsdag 11 september 1795 reden voor negen uur 's morgens
enkele rijtuigen het anders zo rustige dorp binnen en hielden halt
voor het Regthuis aan de Kaai. De leden van het ‘Committé van
Voorlichting des Regeering te Platte Lande’ stapten uit de ene koets.
Uit de tweede koets stapten vier commissarissen uit de ‘Provisionele
Raad der Gemeente Brielle’ onder leiding van de burger Hendrik
Kruijne (1734-1808), die geboren was in Zwartewaal. De bezoekers
kwamen niet geheel onverwacht. Een paar dagen eerder hadden zij
schout Joost van Sina (1764-1830) al opgedragen voor die ochtend
een vergadering van het ambachtsbestuur uit te schrijven.
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Al snel bleek het een onaangename dag te worden. Schout en
schepenen werden onmiddellijk uit hun functie ontheven en konden
gaan. De bode werd erop uitgestuurd om Jacob van der Sluijs op het
Regthuis te ontbieden. Direct daarop werd Van der Sluijs benoemd
tot schout en secretaris. Uit een door de Briellenaren meegenomen
lijst van Patriotsgezinde Zwartewalenaars verkoos Van der Sluijs
vervolgens de landbouwer Doen Rietdijk tot president-schepen en
Adrianus van Buuren, de veerschipper Jacob van Piershil, Jan den
Bakker, de smid Jan George Blind, Cornelis 't Gilde en Klaas
Mosterdijk als schepenen.
Nadat de vergadering was hervat, werd gevraagd of ook de predikant
en de schoolmeester de eed hadden afgelegd. Van der Sluijs liet
weten dat de predikant 'den Eet had afgelegt', maar de schoolmeester
niet.
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De Groot voor het comité
Weer werd de bode erop uitgestuurd. Ditmaal om Arij de Groot op te
halen. De schoolmeester zag de bui hangen en gaf aan de eed alsnog
af te willen leggen. ‘Nu niet nodig,’ besliste het Comité, omdat ‘hij
zig aan veele euveldaden, ja aan oproerigheden schuldig gemaakt
heeft.’ Daarop werd een schoolschrift voor de dag gehaald en aan de
schoolmeester voorgelegd.
‘Zegt mij eens wat die letteren beduiden, die daar geschreven staan’
luidde de vraag terwijl de schoolmeester de hem bekende letters
P.W.D.V. las. 
De Groot zocht een uitvlucht, zei het niet te weten en verklaarde
tenslotte, zo staat in de notulen van de vergadering geschreven:
‘P… W…. d.. Vijfde.’ Schout Jacob van der Sluijs durfde kennelijk
de gruwelijke woorden Prins Willem de Vijfde niet voluit te
schrijven.
Het zwakke verweer van Arij de Groot, dat hij het de kinderen nog
verboden had vond bij het gezelschap geen gehoor. Als de kinderen
niet naar de onderwijzer luisterden, zo oordeelden zij, dan was de
leerkracht ongeschikt. De Groot werd ontheven van zijn functie en
moest het 'schoolhuys' uit. Hij mocht wel in Zwartewaal blijven
wonen, waar men een baantje voor zocht: daags na het pijnlijke
bezoek was hij gemeentebode.

Bron: D.L. de Jong, ‘Zwartewaal en zijn schoolmeester in den Franschen
tijd’, in: Historia, 6 (1940), nummer 10

Over de auteur:
Nico de Vries is lid van de Historische Werkgroep Zwartewaal en lid
van de ‘Vrienden van het Historisch Museum Den Briel’.
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Herinneringen aan de keutjes- of varkensmarkt van
Brielle

N. Grabijn-van de Kolk en J. Lobs

Ooit was de Keutjesmarkt een begrip in Brielle en omgeving. Velen
bewaren daar levendige herinneringen aan. Zo ook Jan Lobs,
geboren in 1926, die het als jongen meemaakte.

In mijn jeugd, in de jaren dertig, kwamen de boeren uit de wijde
omgeving naar Brielle voor de varkensmarkt. De cafés en
restaurants deden dan goede zaken. Ik herinner mij dat in 'De Zalm'
het marktgeld betaald werd en verzekeringen werden afgesloten. Ik
was nog maar een schooljongen en kwam daar natuurlijk niet
binnen. Binnen kon je over de hoofden lopen: er stond een tafel
volgezet met ‘citroentjes met suiker’ - dat is jenever - voor 15 cent
per glasje. Op de markt stond altijd een koekkraam van Van
Adrighem. Daar kon je koekslaan voor een cent. Traditiegetrouw
kocht mijn vader daar een peperkoek of een zogenaamd 'Keesie'. Die
was plat en vierkant.

Spraakverwarring
De varkensmarkt werd gehouden op de eerste, tweede en derde
maandag van november. November is immers de slachtmaand, dan
werden de varkens geslacht en moest er weer een nieuw varkentje in
het hok komen. Zo'n big werd ‘keutje’ genoemd. Hieraan dankte de
markt de naam ‘keutjesmarkt’, hoewel het officieel natuurlijk altijd
de 'varkensmarkt' bleef. Eigenlijk was die naam misleidend, want er
werden eigenlijk meer koeien verhandeld dan varkens, daarom sprak
men ook wel van de Brielse najaarsveemarkt.
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De eigenlijke markt vond plaats op de Turfkade. Boeren uit de verre
omtrek kwamen naar Brielle om te handelen. Daar stonden de
koeien in lange rijen opgesteld. De verkoop ging met handjeklap van
25 of 30 gulden. Dat was een enorm bedrag als je nagaat dat het
uurloon van de arbeiders toen 22 à 25 cent was. Ook op de Markt
was veel te beleven; daar stond vaak een draaimolen. 

De tweede maandag was gewoonlijk de drukste van de drie dagen.
Naast varkens werden ook koeien verkocht en stonden er kraampjes
opgesteld waar van alles en nog wat te koop werd aangeboden. De
marktkooplieden waren in veel gevallen joden. Ik herinner me nog
goed hoe ik als kleine jongen over de Turfkade zwierf tussen de
kramen van de kooplieden door. Op een keer was ik met Wim Mol
op weg naar school, toen we bleven staan bij een joodse koopman,
die zijn waren stond aan te prijzen. Ik weet niet meer wat het
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allemaal was, het zal wel gereedschap geweest zijn of huishoudelijke
spulletjes. In ieder geval lagen er ook messen, en daar had Wim wel
zin in. Wij stonden ademloos te kijken. ‘de laagste prijs’, riep de
koopman iedereen die het maar horen wilde toe, ‘het kan niet
goedkoper; straks geef ik het voor niks weg!’ Wij bleven staan en hij
herhaalde het nog eens en nog eens. Tenslotte werden we het
wachten moe en mijn maatje vroeg: ‘ach meneer, geef het nu vast,
straks zit ik op school’. Het gezicht van die man … ik zal het mijn
leven lang niet vergeten. 

De neergang van de keutjesmarkt.
De keutjesmarkt, zoals ik die mij nog herinner, was eigenlijk op zijn
retour. Zo sterk zelfs, dat in 1939 slechts dertien koeien, twee
kalveren en twee manden met biggen waren aangevoerd en dat
daarin ook nog eens weinig handel was. In de overlevering heeft de
aanleg van de Groene Kruisweg daarvan de schuld gekregen; na de
ingebruikname van deze weg (1934) zou de handel naar Rotterdam
zijn verplaatst. Dat is slechts voor een deel waar, want al veel eerder
was de neergang ingezet. In oude kranten die in het archief bewaard
worden, lezen we voortdurend dat het ‘vroeger beter was’. 
Ruim tien jaar eerder bijvoorbeeld, in 1926, waren er weliswaar veel
standwerkers en marktventers, maar was er weinig aanvoer van vee
en werd er in de krant met weemoed gesproken van 'de varkens-
markten van voorheen'. 'Voorheen' moet bovendien al redelijk lang
geleden zijn, want in 1919 was de markt al zo sterk verlopen dat,
volgens de krant, 'velen verkeeren in de meening dat onze van ouds
bekende tweede varkensmarkt niet meer zou bestaan'. 
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De hoogtijdagen van de markt.
Voor de eeuwwisseling was het beter gesteld met de markt. Zo was
1898 een goed jaar: op de eerste najaarsmarkt werden 110 koeien,
hokkelingen en kalveren en negen manden met biggen aangevoerd.
Op de tweede marktdag werden naast koeien maar liefst zestien
manden biggen aangevoerd. Door het mooie weer kwamen veel
dorpsbewoners naar de stad ‘en maakten dat den geheelen dag tot
laat in den nacht een groote drukte in de straten heerschte’. De
kermis werd druk bezocht en de koffiehuishouders hadden over
bezoek niet te klagen. 

Weer wat jaren eerder; in 1890 werden op de eerste najaarsveemarkt
46 koeien en kalveren en zeven manden met biggen aangevoerd.
Tijdens de tweede marktdag stond op de Markt een draaimolen en op
de Turfkade twee poffertjeskramen en werden er niet minder dan
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Koekkraam van J. van Adrighem, omstreeks 1900.
Hier kun je ook koek slaan. Het blok staat klaar.



107 koeien en kalveren
aangevoerd, twee paarden
en een mand met biggen.
Op de derde maandagse
markt werden 45 koeien
en zes manden met
biggen aangevoerd.
De koffiehuizen in de stad
boden tegen elkaar op:
een greep uit de Brielsche
Courant van dat jaar:
koffiehuis De Zalm biedt
uitstekende muziek met
medewerking van Henri
Wijlacker, Hollands
karakterkomiek, welke
nog nooit in den Briel is
werkzaam geweest; hotel
Van Reenen en hotel De
Nymph bieden ieder een
grand café concert,

matinée et soirée; café De Ster biedt muziek voor den dans en
verzekert dat alle ververschingen verkrijgbaar zijn; koffiehuis A.
Klok organiseert vanaf twaalf uur café-chantant, evenals het Zuid-
Hollandsch koffiehuis van A. Cohen op de Turfkade, dit laatste
geschiedt onder leiding van ene Jacobs, pianist; het koffiehuis
Concordia Felix van de dansonderwijzer Philipse in het Zuideinde of
Nobelstraat spant de kroon met een grand café chantant door een
varieté-gezelschap bestaande uit niet minder dan zeven dames en heren
onder leiding van De Leeuw, een in die tijd bekende karakterkomiek.

57

Mogelijkheden van vertier tijdens de
varkensmarkt.



58

Dit soort vertier maakte de varkensmarkt zo populair voor de Brielse
bevolking en de markt was zonder café chantant eigenlijk
ondenkbaar. Toch was men in 1873 genoodzaakt geweest om juist
dat te doen. Vanwege een dreigende cholera-epidemie besloot het
gemeentebestuur dat tijdens de varkensmarkt geen andere
vermakelijkheden mochten worden geboden. Maar liefst 32 nering-
doenden uit Brielle verzochten hiervan tevergeefs vrijstelling om
hun kramen en een carrousel neer te mogen zetten en langer te
mogen tappen. Ondanks het feit dat de markt dus veel bescheidener
was dan men gewend was, werd het toch gezellig; er werd tamelijk
veel hoornvee naar de markt gebracht en door het mooie weer
werden velen naar de stad gelokt. Tot laat in de avond waren de
koffiehuizen en straten gevuld. ‘Alleen de inwoners’, lezen we in
krant ‘schenen geen lust tot pretmaken te hebben, daar zij vroeger
dan andere jaren onzichtbaar waren’.
De geschiedenis van de Brielse keutjes- of varkensmarkt gaat verder
terug en hangt nauw samen met de rol die de stad vervulde in de
overwegend agrarische omgeving.

Over de auteurs
Jan Lobs is geboren en getogen in Brielle. Hij en Nelly Grabijn zijn
sinds jaren vrijwilligers van het gemeente- nu streekarchief.
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Uit de streek

Tentoonstellingen
'De mooiste plekjes van Brielle vereeuwigd in schilderijen, prenten
en tekeningen'
Historisch Museum Den Briel, tot en met 28 mei.

'Honderd jaar R.T.M. in Oostvoorne' (werktitel)
Oudheidkamer Oostvoorne, van mei tot en met oktober.

'Verdedigingswerken rond de haven van Hellevoetsluis'(werktitel)
Oudheidkamer Hellevoetsluis, Vestingstedenweekend 10-11 juni. 

Publicaties
Kornelis van Alkemade en mr. P. van der Schelling. Beschrijving
van de stad Briele en den lande van Voorne (facsimile-uitgave 2005)
N.B.: facsimile-uitgaven van dit boek uit 1729, aangevuld met een
ten geleide waarin J. Klok een beschrijving van de levens van de
schrijvers en het totstandkomen van het boek geeft, alsmede een
aantal prenten.

Marijke Holtrop, De mooiste plekjes van Brielle vereeuwigd in
schilderijen, prenten en tekeningen (catalogus bij gelijknamige
tentoonstelling Brielle 2005)

Felix van Hoorn, Het Hof van Putten en de Hoge Vierschaar
(Spijkenisse 2004)
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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. 0181-413635
e-mail: elslaroy@hetnet.nl

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 computerleesbare vorm, of ten minste
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






