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Lid worden van de ‘Vereniging Vrienden v/h 
Historisch Museum Den Briel’?

Kijk op de website van de vereniging:
http://web.inter.nl.net/users/F.Keller/Tromp.html

of neem contact op met het secretariaat:
Mevr. E.C. Laroy-Meeuse, tel. 0181-413635

e-mail: elslaroy@hetnet.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

De godin Flora, gezeten op een praalwagen en omringd door een
aantal nimfen, gereed om mee te doen aan een optocht door de stad; u
ziet het op de omslag van deze Brielse Mare. Veel oud-Briellenaren
zullen soortgelijke foto's of herinneringen hebbben aan de jaarlijks
terugkerende feesten. Vóór de oorlog was de Floralia een begrip in
Brielle. Jenneke Groeneveld schetst een beeld van deze Brielse
Floralia, die maar liefst ruim veertig edities beleefde. Na de oorlog
bestond de Floralia-vereniging niet meer.
Na de oorlog veranderde er meer. Zo verdween langzaam aan de
waardering voor militaire objecten en daarmee voor het kanon van
het oorlogsschip de Brederode. Het werd overgebracht naar de hal
van een school. Dat het hierbij om een geschenk van Denemarken
aan ons land ging en dat het de herinnering levend moest houden aan
het maritieme verleden van de stad, speelde een geringe rol. In een
uitgebreid artikel passeert een en ander de revue. 
Er is meer 'onwetendheid'; de Beeldenstorm van 1566 is bij iedereen
bekend, maar dat die ook in Brielle gewoed heeft, is dat niet. De heer
Moll zet de Beeldenstorm in Brielle voor eens en altijd uiteen. 
In 1920 deed Johan Been zijn beklag bij de gemeente. Hij sprak over
de 'stille kracht' van het archief; niemand leek te beseffen welk een
werk hijzelf verzette en welk een rijkdom het archief vormde. Maar
het was ook een stille klacht, omdat Been meende recht te hebben op
meer waardering. De heer Van den Berg plaatst het schrijven van
Been in zijn context en stelt er zijn vragen bij.
Vier historische bijdragen die licht werpen op het Brielse verleden. 
Namens de redactie veel leesplezier gewenst.

Aart van der Houwen
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Verenigingsnieuws

Bestuurswisseling
Zoals ook al in de voorjaarsvergadering aangekondigd ziet Wijnand
van der Velden, onze penningmeester, geen kans meer zijn werk met
de bestuursfunctie bij de 'Vrienden' te combineren. Ondertussen
heeft het bestuur ons lid Jos van der Enden, Voorstraat 150, Brielle,
bereid gevonden zich als bestuurslid beschikbaar te stellen. Wanneer
de ledenvergadering met deze voordracht van het bestuur akkoord
gaat, is het de bedoeling dat Jos tot penningmeester wordt benoemd. 
Het bestuur dankt Wijnand voor het werk dat hij in de afgelopen vijf
jaar voor de vereniging heeft verricht. 

Kassa!
We blijven deze keer met geld bezig. Het volgende doet zich voor:
het museum is bezig financieel/organisatorisch wat puntjes op de i te
zetten. Dit houdt onder meer in, dat er bij de receptie een 'echte'
kassa komt, waarbij alle bezoekers (dus ook de niet-betalende
bezoekers) geregistreerd worden. Alleen zo kan aan de huidige eisen
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Jos van der Enden, het nieuwe kandidaat-
bestuurslid.



van de accountancy worden voldaan. Voor de 'Vrienden' zou de
introductie van een kassa geen consequenties moeten hebben. We
kennen twee soorten lidmaatschap, te weten het persoonlijk lidmaat-
schap en het familielidmaatschap. Al eerder was gebleken, dat het
'familielidmaatschap' moeilijk te controleren valt; aan een DNA-test
ter controle van de familiebanden zijn we (gelukkig) nog niet aan
toe. In overleg met het museum werd al enkele jaren geleden een
pragmatische oplossing overeengekomen die inhoudt, dat voor het
'familielidmaatschap' gratis toegang wordt verleend voor gelijktijdig
bezoek van ten hoogste 4 personen. Daarbij wordt dus niet naar de
familiebanden gevraagd. Het 'persoonlijk' lidmaatschap lijkt
duidelijk: iemand meldt zich aan als lid, betaalt de (lagere)
contributie voor het persoonlijk lidmaatschap en heeft voor zich zelf
gratis toegang tot het museum. Gebleken is ondertussen, dat ook wel
eens voor een tweede persoon 'gratis' toegang gewenst/
verwacht/geëist wordt. Bij dezen dus een oproep aan onze leden met
een persoonlijk lidmaatschap om de dames aan de balie niet (meer)
met zo’n wens voor het blok te zetten. Komt men als persoonlijk lid
met een partner, dan dient voor deze gewoon betaald te worden.
Overigens heeft het museum zich bereid verklaard om in
voorkomende gevallen ook de keuze aan te bieden alsnog gezinslid
te worden. Wanneer men ter plaatse de aanmelding tekent, wordt
deze door het museum aan de secretaris toegezonden en wordt het
lidmaatschap (tegen bijbetaling) omgezet. Het is overigens wel de
bedoeling de tekst op de lidmaatschapskaarten van het komende jaar
dienovereenkomstig aan te passen. 

FK
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Museumnieuws

Twee keer per jaar het museumnieuws schrijven voor de Brielse
Mare houdt meestal zowel een terug- als een vooruitblik in. Met de
terugblik kun je bovendien aangeven of je hebt gedaan wat je
beloofd hebt en zo niet, uitleggen waarom niet.
Welnu, de collectieregistratie die begin dit jaar voortvarend ter hand
werd genomen, loopt als een trein. Daarnaast heeft het college van
b.&w. begin september het krediet ad € 15.000,- vrijgegeven voor de
uitbreiding van de klimaatbeheersingsapparatuur. Het educatieve
aanbod is inmiddels flink uitgebreid en omvat vier nieuwe
speurtochten, afgestemd op verschillende leeftijden. In oktober zal
de geautomatiseerde kassa in gebruik worden genomen. Alle
bezoekerssoorten en winkelartikelen zullen met een simpele
aanraking van het scherm voor altijd electronisch bewaard blijven.
Het tijdperk van turven en handmatig tellen is dan voor het museum
definitief voorbij. 

Onlangs is de Uitgangspunten-
notitie museumbeleidsplan 2007-
2011, met inachtneming van
een aantal opmerkingen van de
museumcommissie, door het
college vastgesteld. Nu kan
verder worden  gegaan met de
invulling van het museum-
beleidsplan 2007-2011. De kaders
en doelstellingen die in het beleids-
plan worden neergelegd (en door
het college en gemeenteraad
dienen te worden vastgesteld)

De nieuwe kassa van het museum.



vormen voor de komende beleidsplanperiode het uitgangspunt voor
alle museale activiteiten. Een paar zaken vergen wat langer tijd dan
aanvankelijk gehoopt, maar zullen naar verwachting in 2007 worden
gerealiseerd: de uitbreiding van de beveiliging (overigens gedeelte-
lijk gerealiseerd door het extra toezicht) en de verbouwing van de
tentoonstellingszaal.
Waar veel mensen op dit moment hard aan werken is de herinrich-
ting van het thema archeologie op de begane grond van het museum.
Tot stand gebracht tijdens de herinrichting van 1996 is deze afdeling
inmiddels toe aan een wat meer eigentijdse, prikkelende presentatie
waarbij vooral de vertaalslag naar het voortgezet onderwijs de
aandacht krijgt. In het projectplan wordt het doel van de herinrich-
ting van de vaste presentatie archeologie als volgt omschreven: in
eerste instantie de inwoners van de gemeente Brielle, met name
jongeren en onderwijsgroepen, en daarnaast andere publieksgroepen 
inzicht geven in het archeologisch onderzoek dat de gemeente
Brielle laat verrichten, laten kennismaken met de Brielse bodem-
vondsten door presentatie ervan, en (een beter) inzicht geven in de
geschiedenis van de eigen stad.
Behalve de onderwijsgroepen van de gemeente Brielle en de
inwoners van Brielle in het algemeen zijn de doelgroepen achtereen-
volgens de onderwijsgroepen op Voorne-Putten, in archeologie
geïnteresseerden en toeristen. In de uitvoering van het project wordt
uiteraard nauw samengewerkt met het Bureau Oudheidkundig
Onderzoek Rotterdam (BOOR) dat als archeologisch adviseur over
de meeste kennis van het archeologisch erfgoed van Brielle beschikt.
BOOR zal als beheerder van de bodemvondsten ook als bruikleen-
gever optreden. De aansluiting met (de brugklassen) van het
voortgezet onderwijs is een belangrijk speerpunt binnen het project.
Daarom is een klankbordgroep samengesteld, bestaande uit drie
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docenten geschiedenis, drie leerlingen en een jonge amateur-
archeoloog. De jongeren hebben tevens inspraak in de presentatie
van het geheel. Aan de hand van in Brielle gedane vondsten zal een
beeld worden gegeven van de geschiedenis van Brielle vanaf de
prehistorie tot en met Brielle als laat-middeleeuwse stad. Een
spectaculaire, niet eerder getoonde bodemvondst zal langdurig voor
de presentatie worden uitgeleend! In samenwerking met het
Regionale Platform Cultuureducatie wordt een educatief programma
voor het onderwijs ontwikkeld. Dat programma zal meerdere jaren
gebruikt worden. De herinrichting van het thema archeologie sluit
aan bij het in de nota Kunst en Cultuur geuite belang dat de
gemeente hecht aan de presentatie van het archeologisch onderzoek
in Brielle en het daarbij structureel betrekken van de Brielse
onderwijsinstellingen. De uitvoering is een van de taken van de
archeologische begeleidingscommissie Brielle, bestaande uit
vertegenwoordigers van het museum, het streekarchief VPR en het
BOOR, een amateurarcheoloog en een ambtelijk secretaris. 

MH
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Te koop gevraagd
Het Historisch Museum Den Briel vraagt te koop het boek:
‘Voorne-Putten, DE NEDERLANDSE MONUMENTEN
VAN GESCHIEDENIS EN KUNST’, door Peter Don. 
Aanbiedingen gaarne aan Marijke Holtrop, tel. 0181-475560 of
0622719359 of info@historischmuseumdenbriel.nl



Archiefnieuws

De waarde van archiefstukken
Documenten en zeker officiële documenten worden in veel gevallen
opgemaakt en bewaard om juridische redenen. Men kan er rechts-
kracht aan ontlenen. In de regel verliezen zij na verloop van tijd hun
juridische waarde. Een paspoort en een rijbewijs verlopen en moeten
worden vervangen. Aan sommige documenten kan echter ook na
lange tijd nog steeds rechtskracht worden onleend. Een voorbeeld
daarvan is een overeenkomst tussen Brielle en Nieuwe Gote uit
1567.
Op 25 maart van dat jaar werd tussen het stadsbestuur van Brielle en
het ambachtsbestuur van Nieuwe Gote een overeenkomst gesloten
over het onderhoud van de Zuidspui, de Kulk en sluizen (de huidige
Spui). Grofweg kwam deze erop neer dat Brielle tweederde en de
polder eenderde van de kosten van onderhoud zou dragen. Op 4 april
1787 en 28 juni 1821 is deze overeenkomst aangevuld en tot 1979
vonden de afrekeningen plaats op basis van de genoemde
verdeelsleutel. 
De akte van 1567, een charter met zegels, werd (uiteraard) in
tweevoud opgemaakt. Het exemplaar van de stad Brielle is vrijwel
ongeschonden bewaard gebleven, dat van Nieuwe Gote ging echter
verloren. Slechts een afschrift uit 1617 bleef bewaard. In 1818
besloot het polderbestuur het belangrijke document, dat toen reeds in
een slechte staat verkeerde, te deponeren bij notaris H.M. van Andel
in Brielle. Blijkbaar had het bestuur meer vertrouwen in een notaris
dan in zijn eigen secretaris. Recentelijk werd dit geschrift bij de
bewerking van de notariële archieven aangetroffen, gerestaureerd en
weer toegevoegd aan het oorspronkelijke ambachtsarchief van
Nieuwe Gote.

11



De bewuste overeenkomst heeft ook betrekking op de Slijkheul, de
heul of brug over het Spui, die de Johan H. Beenlaan verbindt met de
Hossenbosdijk. De gedenksteen in deze heul met het opschrift
'Renovatum anno 1998', herinnert aan de laatste restauratie. Het
gemeentebestuur van Briele verzocht destijds het waterschap De
Brielse Dijkring, de rechtsopvolger van het polderbestuur, in de
herstelkosten ad 750.000 gulden bij te dragen op grond van de
bestaande overeenkomst. Daar had het waterschap geen oren naar.
Men was van mening alleen waterstaatkundige belangen te moeten
behartigen en was niet gevoelig voor de door Brielle aangevoerde
landschappelijke en cultuurhistorische belangen van de Slijkheul.
De altijd goed samenwerkende overheden hadden plotseling een heus
geschil. Beide partijen namen advocaten en andere deskundigen in de
arm. Uiteindelijk kon het waterschap echter toch niet om de oude
overeenkomst heen. De Brielse Dijkring moest over de brug komen.
Weliswaar niet voor de volle 33%, maar met naar verluidt 100.000
gulden toch wel een heel eind.

LWH
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De slijkheul (links) en de
inscriptie over de renovatie
(boven).



Het bloemrijke verleden van de Brielse Floraliavereniging

Jenneke Groeneveld

Wat er nog gebleven is, zijn de bloemenperken op het Asylplein.
Verder zijn alle tastbare herinneringen aan de eens zo geliefde
Brielse Floralia-vereniging, waarvan de officiële naam luidt:
'Floralia, Vereeniging tot Volksbeschaving door het kweeken van
planten', verdwenen. 
Bijna iedere Briellenaar die een eeuw geleden in het najaar school-
kinderen met bloempotjes zag zeulen, wist: het is weer zover, daar
gaan de Floralia-kinderen op weg naar de tuinder om hun bloem-
bollen op te halen voor de aankomende voorjaarstentoonstelling.
Vrijwel alle schoolkinderen, van alle rangen en standen, waren lid
van de Floralia-vereniging. Deze vereniging was zo geliefd bij de
Briellenaren, dat zij in 1935 haar veertigjarig jubileum, heeft kunnen
vieren. Brielle was overigens niet de enige plaats waar een Floralia-
vereniging bestond. Integendeel, in heel Nederland waren deze
verenigingen te vinden. Sommige bestonden zelfs al zo lang, dat
toen men er één in 1895 in Brielle oprichtte, zij hun 25-jarig bestaan
al gevierd hadden of reeds opgeheven waren. 

Floralia in Nederland 
De eerste keer dat er in de plaatselijke krant het 'Weekblad' een
stukje voorkwam over een Floraliatentoonstelling was in 1872. Het
betrof een verslag van een bloemententoonstelling in Rotterdam.
Ondanks het feit dat er zeer lovend en enthousiast over de expositie
geschreven werd, hoorde men in Brielle niet het geluid, ook zo'n
vereniging te willen oprichten. Ook toen er drie jaar later, in 1875,
opnieuw een verslag verscheen van de Floralia-tentoonstelling te
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Rotterdam, pakte men de stille wenk van de schrijver, Leendert
Goudswaard, hulponderwijzer te Brielle, tot het oprichten van een
plaatselijke Floraliavereniging, niet op. Toch bestond er in het laatste
kwart van de negentiende eeuw overal in Nederland’ een tendens tot
het oprichten van verenigingen. De grote stimulator achter deze
verenigingen was de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. Men kan
veilig stellen dat er in die periode op het gebied van volksopvoeding
in Nederland en dus ook in Brielle weinig tot stand is gebracht
zonder directe of indirecte aanmoediging van het 'Nut'. Zoals
bijvoorbeeld de Vereniging voor Volksvoordrachten of Vereniging
voor Volksvermaak, maar ook debatverenigingen, leesgezelschap-
pen, bibliotheken, spaarbanken, zangverenigingen of gymnastiek-
verenigingen en nog vele andere verenigingen meer. De Floralia-
vereniging was ook een van die verenigingen die haar bestaan mede
dankte aan het 'Nut'. 
Rond 1880 waren de Floralia-verenigingen vooral in de grote steden
te vinden. Pas toen in 1879 door het Nut een subsidie voor het
oprichten van een Floralia-vereniging aan de kleinere departementen
(afdelingen van het Nut) werd verleend, begonnen er ook verenigin-
gen te verschijnen op het platteland. In 1907 had de bloemen- en
plantenvereniging zich in Nederland zelfs zo ver ontwikkeld dat J.K.
Budde, hoofd van de Utrechtse hortus, in zijn brochure ‘Floralia-
vereenigingen en handleiding voor het kweeken van Floralia-
planten’ de opmerking maakte: 'We leven wel in een tijd der
Floralia-feesten, want komt men hier of komt men daar, steeds ziet
men exposities van Floralia-vereenigingen' (1). 

Een Floralia-vereniging voor Brielle
Toen men in 1894 besloot ook in Brielle een Floralia-vereniging op
te richten, ging men daarbij niet over één nacht ijs. Een paar Brielse
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heren die tot de plaatselijke
notabelen behoorden,
staken de koppen bij elkaar.
Ze wilden een Floralia-
vereniging die zich in de
eerste plaats richtte op de
schoolkinderen. De op te
richten vereniging zou op
eigen kracht moeten
kunnen functioneren, met
eigen statuten en gewoon-
ten. Dit laatste wil zeggen,
zonder tussenkomst en finan-
ciële bijdrage van het 'Nut'.
Maar voordat de beijveraars
tot een definitieve oprichting
overgingen, wilden ze eerst
eens testen of een Floralia-
vereniging wel kans van
slagen had. Dus moest er
een proef-tentoonstelling
komen. In het najaar van
1894 was het zover. De
jongens en meisjes
mochten met een schoon-
geschuurd potje naar de

tuin van de voorzitter van de vereniging, notaris L.P. van den Blink,
komen. Daar kreeg ieder kind zes tulpenbollen, één hyacint en wat
tuinaarde, met de opdracht het resultaat in het voorjaar op een
tentoonstelling te laten zien. De voorjaarstentoonstelling werd een
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Advertentie in de Brielse Courant van
30 augustus 1896.



succes  en voorspelde een goede toekomst voor een Floralia
bloemenvereniging. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de officiële
oprichting van de Brielse Floralia al spoedig een feit was. De notaris
werd voorzitter. Artikel 1 van het kersverse Reglement luidde: ‘De
Vereeniging 'Floralia' stelt zich ten doel: de liefde tot het kweeken
van bloemen en planten in het huisgezin te bevorderen en als gevolg
daarvan het ontsieren en beschadigen van het plantsoen langs den
openbaren weg tegen te gaan.’
Misschien hoopte het bestuur dat met dit voorschrift de waarschu-
wingsbordjes die de gemeenteraad onlangs in de Plantage had laten
aanbrengen, weer spoedig overbodig zouden worden. 
De Brielse Floralia nam met dit artikel 1 ten opzichte van andere
Floralia-verenigingen in Nederland een eigen standpunt in. Waar alle
andere Floralia-verenigingen er naar streefden hun leden door het
verstrekken en kweken van planten goede eigenschappen aan te
leren, probeerde de Brielse vereniging door het verstrekken en
kweken van planten de jeugd slechte eigenschappen af te leren.

Groei en bloei van de vereniging
In het voor- en najaar mochten alle schoolkinderen die lid van
Floralia waren, voor een zacht prijsje bollen, zaad, stekjes en plant-
jes aanvragen. Die konden dan in klassenverband bij de 'Floralia'-
tuinier Van der Burg afgehaald worden. Mededelingen over afhaal-
tijden en de instructies over het opkweken van het plantje, stekje of
bolletje, konden de kinderen in de krant lezen. Ook op school
besteedden de onderwijzers die het educatieve aspect van het kweken
toejuichten, aandacht aan het Floralia-gebeuren. De kinderen die
thuis geen tuin hadden, mochten met hun bloempotjes naar de eigen
tuin van Floralia. Die tuin lag in het centrum van de stad achter het
Asylplein. De periode die lag tussen het in ontvangst nemen en het
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enige maanden later weer afstaan van het plantje, was een tijd vol
spanning voor heel het gezin. Want niet alleen zou het plantje
tentoongesteld worden, maar er kon ook nog een prijs mee
gewonnen worden. En juist dat competitieve element maakte het zo
spannend. Om te voorkomen dat de jaarlijkse exposities op elkaar
gingen lijken, zorgde men ervoor dat er regelmatig van locatie werd
gewisseld. 
Moesten de kinderen het in het voorjaar met bollen doen, voor de
zomerexpositie was het assortiment ruimer. Nu eens was het zomer-
thema rozen, dan weer waren het dahlia's die gekweekt moesten
worden. Soms ook werd er gekozen voor een bepaalde kleur. Zo
verzocht Floralia haar leden in 1923 met het oog op het aankomende
25-jarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina: 'Dit jaar
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Het voltallige bestuur laat zich fotograferen bij de tentoonstelling in het gymlokaal
aan de Geuzenstraat in 1905. Geheel links Floralia-tuinier Jac. van der Burg.



bloemen te doen kweken in oranje, rood, wit en blauw in vier potten
per kind'. Het bedrag dat betaald moest worden was voor de kosten-
loze school zes, voor de burgerscholen vijftien en voor de leden
twintig centen.
Om de tentoonstelling tot een succes te maken, woekerde de
bloemist-tuinier Van der Burg elk jaar opnieuw met zijn talenten. In
de expositieruimte legde hij een natuurgetrouwe tuin aan. Kruiwa-
gen na kruiwagen vol aarde werd er leeggestort, hij plaatste er
tuinbeelden, maakte loopbruggetjes over vijvers en zorgde, in een
tijd dat er in Brielle nog geen leidingwater en elektriciteit was, voor
opspuitend water in een fontein. De foto op de voorgaande pagina
geeft ons een indruk hoe zo'n tentoonstellingstuin eruit gezien moet
hebben. Op de foto ook het Floralia-schild met het door iedere
Briellenaar gekende devies:

Den Briel is niet 'de Bloemenstad'
Maar wat Natuur voor haar vergat,

Dat heeft, na een volhardend streven,
FLORALIA aan haar gegeven

Om de opening van de jaarlijkse tentoonstelling extra cachet te
verlenen werd een plaatselijke autoriteit uitgenodigd, zoals de
burgemeester, een wethouder of een bankdirecteur. Behalve de
schoolkinderen-leden, van wie het aantal door de jaren heen  tussen
de 220 tot 350 schommelde, de gewone leden en de donateurs, was
de tentoonstelling tegen betaling ook voor de ouders en overig
publiek toegankelijk. De exposities duurden twee tot drie dagen en
werden opgeluisterd met achtergrondmuziek door één van de de
plaatselijke muziekverenigingen. De exposities waren zo geliefd dat
ze soms meer dan duizend belangstellenden trokken. Dat is veel,
gelet op het feit dat Brielle toen nog geen vierduizend inwoners telde.
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De prijzen en de feesten
De prijsuitreiking was altijd weer het belangrijkste moment, zowel
voor de kinderen als voor de andere inzenders. Onder 'andere
inzenders’ verstaan we hier de leden, oud-leden en niet-leden die
voor aanvullend groen zorgden. De jury bestond uit de 'Dames-
notabelen' en de prijzen waren meer dan de moeite waard, vooral in
de eerste jaren, toen de kinderen een gouden ringetje, zilveren
kettinkje, armbandje, of een geldprijs in de vorm van een spaarbank-
boekje konden winnen. De welwillende notaris Van den Blink, lange

tijd voorzitter van de ver-
eniging, gaf de kinderen
in zijn toespraakje bij de
prijsuitreiking op een
vertederende manier
altijd weer een stukje
levenswijsheid mee:
‘weest als de bloemen
oprecht en eerlijk, maar
vooral wendt u altijd als
zij, tot het zonnelicht.’
Het eerste grote feest dat
de Floralia-vereniging
vierde, was op 7 septem-
ber 1898, ter gelegen-
heid van de inhuldiging
van Wilhelmina als
Koningin. De Floralia-
kinderen waren nauw
betrokken bij het feest en
het hoogtepunt van die
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Met dank aan mijn tante Marie Groeneveld-
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dag was het met veel ceremonieel planten van een boom in de
Plantage. Deze boom, de Wilhelmina-linde, kreeg een symbolische
waarde. Jaarlijks op Koninginnedag marcheerden de kinderen met
de muziek voorop heen om hulde te brengen aan de jarige koningin.
Het vieren van Koninginnedag was nieuw en werd vanaf 1898 een
nationale feestdag. Vóór 1898 vierde men Prinsessedag. Die vierin-
gen beperkten zich tot het uitsteken van de vlag, een parade van de
in Brielle gelegerde militairen en 's avonds een concert in de Catha-
rijnekerk. De Floralia-vereniging zag hier een taak voor zich wegge-
legd en trok geleidelijk aan de organisatie van de Oranje-vieringen naar
zich toe. Het jaarlijkse Floralia-zomerfeest, het Floralia-lustrumfeest en
de Oranjefeesten, werden van toen af aan op Koninginnedag gevierd.
Een gemiddeld gedenkfeest ging als volgt: 's morgens om 7 uur een
reveille die vanaf de Brielse Dom geblazen werd, daarna het carillon-
spel met toepasselijke Oranje- en Floralialiedjes, bezoek aan de Wilhel-
mina-linde waar een toespraak gehouden werd en dan het bloemencor-
so, de kinderspelen, de Floralia-tentoonstelling, de prijsuitreiking en 's
avonds een concert op de Markt. 
De Floralia-liedjes waren van de hand van Johan Been, de Brielse
onderwijzer-jeugdboekenschrijver, zijn collega-onderwijzer Jan de
Klerk zette ze op muziek. Natuurlijk kwam er een verslag in de
krant. Het interessante van de krantenverslagen van een vereniging
die minstens veertig jaar bestaan heeft, is het veranderende
tijdsbeeld dat men er in terugziet. Zo lezen we onder meer, hoe de
Floralia-kinderen die hun jaarlijks bezoek aan de Wilhelmina-linde
brachten, opgeschrikt werden door een nieuw geluid: de fluit van de
stoomtram die in 1906 zijn intrede deed; en hoe de kinderen in 1920
tijdens een goochelvoorstelling naar buiten renden om naar twee
vliegtuigen boven Brielle te kijken. In 1926 was er een bijzondere
attractie: een gondelvaart met wel driehonderd elektrische lampen.
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De nadagen van de vereniging 
De mobilisatiejaren 1914-1918, maakten een eind aan de regelmaat
van de feesten. In 1920, na alle geleden ontberingen, werd het 25-
jarig jubileumfeest van de Floralia-vereniging nog uitbundig
gevierd. Bij het volgende lustrumfeest 1895-1925 bleek dat de Briel-
se Floralia-vereniging deel uitmaakte van het programma van de
nieuw opgerichte Brielse Oranjevereniging. De volksopvoeding
moest oog gaan krijgen voor de commercie. De Oranjevereniging
was opgericht door winkeliers, diende de middenstand en stak dat
niet onder stoelen en banken: 'Den Briel trekt altijd bezoekers als er
iets is te doen en daar kunnen al licht de winkeliers weer van
profiteren'. Ook het financieren van de Oranjefeesten pakten zij
anders aan. Zo lezen we in het Weekblad dat een verzoek om
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Floralia 1905. De praalwagens staan opgesteld op het Asylplein. Op de voorgrond
rechts de Bloemenfee, die de eerste prijs won.
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subsidie bij de gemeente werd ingewilligd. Aan Floralia's dubbel-
leven, om zowel Floralia-vereniging als Oranjevereniging te willen
zijn, is hiermee een einde gekomen. Nog eenmaal gaat de officiële
Oranjevereniging naar de Wilhelmina-linde, maar een volgend jaar
besluit het bestuur zich van deze gewoonte te ontdoen. Een bezoek aan
de boom vergt te veel tijd en dat gaat ten koste van de kinderspelen,
aldus de zakelijk ingestelde Oranjevereniging van het jaar 1925.

De zomertentoonstellingen en lustrumfeesten van de Floralia gingen
van toen af aan deel uitmaken van de door de Oranjevereniging

De Floralia-tentoonstelling werd soms ook, zoals hierboven, gehouden in een zaal
van hotel De Nymph aan de Voorstraat 45.



georganiseerde feesten. De voorjaarstentoonstelling echter werd nog
vele jaren door Floralia zelf georganiseerd. Ook de bijzondere band
die er tussen de Floraliavereniging, haar leden en de plaatselijke
krant het ‘Weekblad’ bestond, veranderde rond 1932 van karakter.
Van abonnementsblad werd het Weekblad een advertentieblad. Dit
betekende voor Floralia dat er niet meer zoals voorheen zonder meer
(gratis) berichtjes werden opgenomen. In het Weekblad van 1935
lezen we nog over de 40-jarige viering van Floralia en in het najaar
van hetzelfde jaar moest de krant helaas berichten dat er niemand op
de najaarsvergadering van Floralia was komen opdagen, de animo
voor Floralia lijkt ook daarna ver te zoeken. Hoe lang de vereniging
nog na 1935 is doorgegaan, kon bij gebrek aan een eigen Floralia-
archief niet achterhaald worden. 
De Wilhelmina-linde in de Plantage is geveld. Wat bleef zijn de in
1902 door Floralia geschonken bloemperken op het Asylplein en de
mooie herinneringen aan Floralia die 'ouden van dagen' met zich
meedragen en waarvan enkele 'kiekjes' nog getuigen.

Over de auteur:
Mw. J.T. Groeneveld, studeerde M.O. Engels aan de Hogeschool
Rotterdam en Nederlandse taal en letterkunde aan de Radboud
Universiteit Nijmegen.

Noten:
1) op citaat, John Helsloot, Floralia in Nederland in het laatste kwart van de 

negentiende eeuw (Amsterdam, uitgave P.J. Meertensinstituut 1990), p. 17
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Het kanon zoals het momenteel opgesteld staat in de hal van het Maerlant
College, locatie Burg. H. van Sleenstraat 4, Brielle.



Het kanon van de Brederode: een Deens geschenk in
een Brielse school

drs. A. A. van der Houwen 

In de hal van het Maerlant College aan de Burgemeester H. van
Sleenstraat staat een eeuwenoud kanon opgesteld. Van nabij is de
ouderdom er duidelijk van af te lezen. Het kanon heeft 250 jaar op
de zeebodem gelegen, tussen de wrakstukken van het Nederlandse
oorlogsschip de Brederode, dat in 1658 zonk in de Sont, de zeeëngte
tussen Denemarken en Zweden. De tand des tijds en de uitwerking
van het zeewater zijn goed zichtbaar. Oorspronkelijk woog het
ijzeren stuk geschut 2.000 kilo, door corrosie weegt het momenteel
niet meer dan 1.875 kilo. 
Het kanon werd in 1909 geborgen en door de Deense regering aan
ons land geschonken. Vervolgens werd het op verzoek van Brielle
aan deze stad in bruikleen gegeven ‘om aldaar te worden tentoon-
gesteld’. Het kanon herinnert aan de Brielse zeehelden Maarten
Harpertsz Tromp (1598-1653) en Witte Cornelisz de With (1599-
1658), maar is misschien nog wel meer een tastbare herinnering aan
het schip de Brederode, waarop beiden overwinningen behaalden,
maar waarop zij ook beiden sneuvelden.

De Brederode.
Het schip-van-oorlog de Brederode (1646-1658) was in zijn tijd een
beroemd schip; op veel schilderijen is het afgebeeld. De Brederode
behoorde tot de admiraliteit van de Maze en was gebouwd in
Rotterdam onder leiding van de beroemde scheepsbouwmeester Jan
Salomonsz. van den Tempel, die ook de Aemilia, het vlaggenschip
van Tromp, heeft gebouwd. Toen het schip in 1646 van stapel liep
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was het het grootste en sterkste oorlogsschip van de Republiek; het
voerde ruim vijftig stukken en had een bemanning van 270 koppen.
Het werd vernoemd naar Johan Wolfert van Brederode (1599-1655),
de Eerste Edele van Holland, en voorzitter van de Ridderschap en
zwager van stadhouder Prins Frederik Hendrik. Het schip zou een
roemrijke staat van dienst opbouwen. 

Witte Cornelisz de With
De vice-admiraal van de admiraliteit van de Maze, Witte de With,
was nauw betrokken bij de bouw van het schip. Het te bouwen schip
moest dan ook zijn eigen schip, de Maagd van Dordrecht, vervangen.
In april 1646 maakte De With met de Brederode de maidentrip.
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Het Admiraliteitshof van de Admiraliteit op de Maze aan het Haringvliet te
Rotterdam.



Gedurende vier maanden kruiste hij met het nieuwe schip in het
Kanaal, om daarna Duinkerke te blokkeren terwijl dat aan de land-
zijde door de Fransen werd belegerd. In oktober 1647 viel het
kapersnest in Franse handen en kon De With met zijn vloot terug-
keren. Bij het binnenbrengen in Hellevoetsluis is de Brederode,
zoals De With zijn superieuren schreef, ‘zeer ontramponeert
geworden’ doordat het galjoen bij een aanvaring werd beschadigd.

Brazilië
Na de val van Duinkerke werden alle grote oorlogschepen opgelegd,
behalve de Brederode. Het was het vlaggenschip van Witte de With,
toen hij eind 1647 met een vloot van twaalf oorlogsschepen, 28
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De zwaar beschadigde Brederode (links voor) in de haven van Hellevoetsluis.



transportschepen en 6.000 man koers zette naar Zuid-Amerika. Daar
werden de bezittingen van de W.I.C. op de kust van Brazilië
bedreigd door aanvallen van Portugezen en toenemende onrust
onder de bevolking. Dit 'Nieuw Holland' was voor de W.I.C. van
groot belang: het sloot de economische driehoek Europa-West-
Afrika-Brazilië. De Heeren Negentien hadden de Staten Generaal
dan ook om steun verzocht. 
De With kon echter weinig uithalen. Te land boekte de vijand succes
na succes, op zee ging zij de strijd uit de weg. Voor de driftige De
With waren het loodzware maanden. Zijn verstandhouding met de
Hoge Raad, het bestuurslichaam van Brazilië, daalde tot een diepte-
punt. Het liefst zocht De With de aanval; hij wilde de Portugese
vloot opzoeken en strijd leveren, maar de Hoge Raad, die verdedi-
ging belangrijker vond, gaf daarvoor geen toestemming. Bovendien
vreesde hij voor zijn schepen; deze leden sterk onder de tropische
omstandigheden; zij werden ‘extraordinaer van de wormen gegeten’.
Dit gaf voor hem de doorslag. Wanneer hij langer in Recife bleef, zo
vreesde de vice-admiraal, dan zou zijn vloot niet meer in staat zijn om
de overtocht naar de Republiek te maken. Tegen de uitdrukkelijke
wens van de Hoge Raad in, vingen de Brederode en de Gelderland
de thuisreis aan. Op 28 april 1650 gingen zij voor Hellevoetsluis
voor anker. 
Het eigenmachtig optreden van De With kreeg een staartje. Toen hij
twee dagen later verslag deed van zijn reis werd hij gevangen gezet.
Na een proces van vijf maanden, waarin zelfs de doodstraf werd
geëist, werd hij in vrijheid gesteld, op verbeurd verklaring van zijn
gage vanaf het moment dat hij Brazilië had verlaten, en tegen
betaling van de kosten van het proces. 
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Eerste Engelse Oorlog
De Brederode was in de tussentijd gegeven aan Maarten Harpertsz.
Tromp, wiens Aemilia in 1647 was verkocht. Tromp was erg in zijn
sas met de Brederode. Hij roemde het schip als ‘een van de beste
seylders van de vloote’. Die kwaliteiten zouden het schip goed van
pas komen. De jaren daarop raakte de Brederode regelmatig slaags
met de Engelse vloot. Het eerste incident vond plaats op 29 mei
1652 nabij Dover. Door een nog steeds onduidelijke oorzaak
beschoot Blake, de Engelse bevelhebber, de Brederode, toen het
schip langszij kwam en een sloep uitzette. Het schip liep daarbij
schade op en enkele matrozen raakten gewond. De verraste Tromp
reageerde aanvankelijk niet, om de zaak niet te laten escaleren. Niet-
temin ontaardde dit in een vijf uur durend gevecht. De Engelsen leg-
den later de schuld bij de Nederlanders en wezen erop dat de vlag
niet naar behoren zou zijn gestreken. Achteraf bezien was dit 'vlag-
incident' het begin van de Eerste Engelse Oorlog. 
Die oorlog verliep rampzalig. De Engelse vloot hield flink huis
onder de Nederlandse vissersvloot op de Noordzee. Tien van de
twaalf begeleidende oorlogschepen werden veroverd. Toen Tromp
met een vloot van 92 schepen en zeven branders, bemand met
11.000 zeelui en soldaten naar de Engelse vloot op zoek ging, werd
hij bij de Shetland-eilanden overvallen door een zware storm. Elf
oorlogsschepen gingen daarbij verloren. Dit kostte Tromp zijn
positie. In augustus werd hem het opperbevel afgenomen, dit werd
vervolgens opgedragen aan Witte de With.
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Oktober 1652: een zwarte bladzijde
Kort daarop was er voor de Brederode opnieuw een rol weggelegd,
ditmaal bepaald geen strijdlustige. In oktober 1652 kreeg De With
nabij Duins de Engelse vloot in het oog. Hoewel zijn vloot duidelijk
in de minderheid was, wilde hij met zijn schepen tot de aanval
overgaan. Bij het overgaan van zijn Princesse Louise naar de
Brederode, weigerde de bemanning hem echter aan boord te laten.
Zij zagen in hem de tegenstander van hun Bestevaer Tromp en meer
nog: zijn reputatie was hen bekend. Hij zou zich als een dolle hond
op de vijand werpen. De bemanning verklaarde ‘(wij) sullen niet
vechten naar behooren en souden liever een laech schut op hem
lossen’, indien De With de Brederode als vlaggenschip zou nemen.
Het optreden van de bemanning van de Brederode was tekenend

Een dubbelportret van de Brielse zeehelden Tromp (links) en De With.



voor de stemming binnen de vloot. De nieuwe Engelse vijand boezemde
velen ontzag in. Niettemin gaf de With bevel tot de aanval. 
Zoals van hem verwacht werd, wierp De With zich op 8 oktober aan
het hoofd van de vloot in de strijd, aan boord van een geleend V.O.C.
schip, waar hij een niet bekwame bemanning trof en hij naar eigen
zeggen ‘de ampten van capiteyn, luytenant, stierman, constapel,
constapelsmaets, jae tot provoost incluys (…) moest aenvatten.’ De
strijd duurde tot het donker werd. De moed van De With werkte niet
aanstekelijk, integendeel. Tijdens de krijgsraad aan het begin van de
tweede dag waren er meer en meer kapiteins onwillig om de
overmacht het hoofd te bieden. En hoe De With ook dreigde: ‘ik
verzeker het U, (er) is nog hout genoeg in het Vaderland om galgen
te maken’, het mocht niet baten. De Ruyter en Evertsen raadden hem
aan om vooral niet zelf de aanval te kiezen. Daar moest De With zich
bij neerleggen. Ook de Engelse admiraal Blake likte zijn wonden en
pas laat in de middag liet deze zich weer zien. 
Opnieuw was het De With die de spits vormde, en daarmee de vloot
kans gaf tot een gecontroleerde terugtocht. Tenslotte wist hij zijn
vloot zonder groot verlies thuis te brengen. De nederlaag in de
Tweedaagse Slag bij Duins of Kentish Knock, leidde tot het ontslag
van een aantal kapiteins die zich laf hadden gedragen en hun
schepen buiten de strijd hadden gehouden. De confrontaties met de
Engelsen maakten één ding duidelijk: de Engelse schepen en kanons
waren superieur aan die van de Republiek. Het zou een kwestie van
tijd zijn voor de Engelsen de volledige overhand zouden hebben.

De bezem in de mast
Kort daarop kon de Brederode zich van smet zuiveren. Tromp
keerde terug aan boord en aan het hoofd van de vloot. Hij kreeg
opdracht een koopvaardijvloot te begeleiden door het Kanaal naar

31



het zuiden. In het Kanaal trof Tromp een deel van de Engelse vloot
onder Blake. De Slag bij Dungeness, op 9 en 10 december 1652,
werd een grote Nederlandse zege. Na afloop zou - volgens een
Engelse legende - Tromp een bezem in de mast van de Brederode
hebben gehesen om aan te geven de zee te hebben schoongeveegd.
Of Tromp werkelijk zo opgetogen zal zijn geweest is zeer de vraag.
Zijn vloot en vooral zijn schip was zwaar gehavend. De enige reden
om het niet zelf tot zinken te brengen was dat de Brederode nog
steeds één van de beste zeilers was en, indien de onderste kanons
konden worden gebruikt, ook het meest verwoestende.
Dungeness bleek een Pyrrhus-overwinning. De Engelsen trokken
lering uit de nederlaag en zetten de volgende maanden alles op alles
om de vloot te herstellen: schepen werden gerepareerd, officieren
die niet voldeden werden ontslagen, nieuwe generals at sea aange-
steld, discipline aangescherpt en gages verhoogd. Toen Tromp eind
februari terugkeerde van zijn konvooireis wachtte een vloot hem op
aan de Engelse zuidkust. Drie dagen duurde de strijd, waarbij de
Engelsen zich niet bekommerden om de koopvaarders, maar zich
richtten op het vernietigen van de vloot. Daarin slaagden zij niet,
maar de vloot leed wel grote schade. 
De Brederode was zo zwaar gehavend dat het schip in Hellevoetsluis
grondig hersteld moest worden en niet kon uitvaren toen Tromp begin mei
opnieuw in zee stak. Op 3 juni voegde de Brederode zich bij de vloot en
nam Tromp aan boord. Het was de bedoeling geweest om de Theems te
blokkeren, maar de Engelse vloot was reeds naar buiten gekomen. Op 12
juni 1653 troffen beide vloten elkaar bij Nieuwpoort. Hoewel het aantal
schepen (elk 100) ongeveer gelijk was, gaf het zwaardere bronzen geschut
de Engelsen de overhand en Tromp en zijn officieren moesten hun
superieuren melden dat de Engelsen werkelijk de betere partij vormden
en er zonder aanpassingen geen sprake meer kon zijn van gelijke strijd.
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De krachtmeting met de Engelse vloot maakte nóg iets duidelijk. De
Engelsen hadden een nieuwe strijdmethode geïntroduceerd: het
liniegevecht. Daarbij voeren de schepen in linie achter elkaar en
gaven de vijand de volle laag. De mêlee, de oude manier van
vechten waarbij de vloten zich op elkaar storten en min of meer een
lijf aan lijf gevecht aangingen, behoorde tot het verleden. Dit
betekende dat de schepen groter moesten worden en de kanonnen
een groter bereik dienden te hebben. Voor een mêlee moesten
schepen snel en wendbaar zijn, voor een bombardement dienden zij
juist over veel vuurkracht te beschikken. 

De Brederode was één van de weinige schepen die aan de moderne
eisen voldeed, maar had in de strijd een groot aantal treffers moeten
incasseren, waaronder verscheidene schoten onder de waterlijn.
Pompend en met een kruitkamer die blank stond, keerde het schip
terug in het vaderland. Daar werd met verslagenheid gereageerd op
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het dramatische verloop van de oorlog. De zeehandel lag stil en
vervangende oorlogsschepen waren nauwelijks beschikbaar. Voor
het eerst in de geschiedenis blokkeerde een Engelse vloot de kusten
van Zeeland en Holland. 

Ter Heijde, de dood van Tromp
In augustus 1653 werd een poging ondernomen de blokkade te door-
breken. Op 8 augustus trof Tromp, op weg naar het noorden om De
With af te wachten, de Engelse vloot bij Wijk aan Zee. De volgende
dag slaagde Witte de With er in om zich met zijn schepen bij de
hoofdmacht te voegen. Op 10 augustus brandde de strijd los. Het zou
de laatste strijd worden voor Tromp. De strijd was zeer verbitterd, de
Brederode zocht voortdurend de aanval en viel het ene schip na het
andere aan. De vierde charge werd Tromp fataal, hij werd door een
musketkogel in de borst getroffen en stierf kort daarop in zijn hut. De
With nam de leiding over en wist de zwaar gehavende vloot in redelijke
orde naar Texel te loodsen. De Slag bij Ter Heijde was verloren, maar
had zijn doel bereikt: de Engelse vloot was zo zwaar gehavend, dat zij
de blokkade moest opgeven en zich terugtrok. Vredesbesprekingen
leidden in 1654 tot de Vrede van Westminster.
De volgende jaren was het relatief stil. Korte tijd was de Brederode
vlaggenschip van de nieuwe vlootvoogd luitenant-admiraal Jacob
van Wassenaar Obdam (1610-1665), totdat hij ‘de Eendracht’ kreeg,
het grotere schip kreeg dat voor Tromp was gebouwd. De Brederode
kwam weer onder bevel van Witte de With en diende als kruiser voor
de kust. 

De Oostzee
Onder De With voer de Brederode kort daarop naar Dantzig. Voor de
Republiek was de handel op de Oostzee van enorme betekenis. Het
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hout en graan dat men in de Oostzee kocht, vormden een onmisbare
schakel in de handelsketen die het land met Zuid-Europa verbond.
Het was de Republiek er alles aan gelegen om rust en evenwicht in
dit gebied te bewaren, zodat de 'moedernegotie', zoals de Oostzee-
handel werd genoemd, ongestoord kon doorgaan. 
In het midden van de 17e eeuw was dit moeizaam: Zweden was
onder leiding van Karel X Gustaaf (1622-1660, koning vanaf 1654)
aan een expansie bezig, waarbij de gehele Oostzeekust in Zweedse
handen of invloedsfeer kwam. In de Republiek werd dit alles met
bezorgdheid gevolgd. Toen de Zweden de stad Dantzig - wellicht de
belangrijkste handelsstad voor de Republiek in de Oostzee - be-
dreigde, greep de Republiek in en stuurde schepen. De vloot stond
onder bevel van Wassenaar Obdam. Ook de Brederode voer mee
naar Dantzig, waar het schip werkloos bleef liggen tot 6 oktober. De
aanwezigheid van de vloot was voldoende om de Zweedse koning
van een aanval op de stad te doen afzien. Op 6 november 1656 ging
de Brederode voor Hellevoetsluis voor anker.
Twee jaren later moest de Brederode opnieuw naar de Oostzee.
Karel X had een beleg geslagen voor Kopenhagen en dreigde
Denemarken binnen zijn invloedsfeer te krijgen. De Republiek
besloot in te grijpen en zond een vloot onder Wassenaar Obdam om
de Denen te ontzetten. 

De Slag in de Sont
In de vroege morgen van 8 november zeilde de Nederlandse vloot van
35 schepen met een noordenwind de Sont in. Daar wachtte de Zweedse
vloot van 45 oorlogsbodems onder Carl Gustaf Wrangel haar op. In het
nauwe vaarwater was weinig ruimte tot manoeuvreren en al spoedig
ontstond een mêlee. De With voerde de vloot aan, eerst stortte de
Brederode (59 kanons) zich, samen met de Eendracht (72 kns) van
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Wassenaar Obdam, op de Victoria (74 kns) van Wrangel. Daarbij
werd het Zweedse vlaggenschip zo gehavend dat het zich uit de
strijd moest terugtrekken. Vervolgens viel De With het vice-
admiraalschip de Draak (66 kns) aan, dat van verschillende kanten
hulp kreeg. Terwijl de Brederode verbeten vocht tegen vier schepen,
raakte het afgezonderd van de eigen vloot. Het verloop van de strijd
is later veelvuldig besproken: werd De With willens en wetens in de
steek gelaten of had hij zijn hand overspeeld? Feit is dat de
Brederode er alleen voor stond, zich aan de vijanden vastklampte en
warempel ook nog de hardste klappen uitdeelde. Maar toen sloeg het
noodlot toe: het schip liep aan de grond en kon zich niet langer
verweren. Toch was de strijd nog niet gestreden. De Zweden
moesten het schip in een man tegen man gevecht veroveren. Daarbij
werd De With dodelijk getroffen door een kogel. En nog weigerde
hij op te geven. Pas toen het schip averij maakte, verliet hij stervend
zijn schip om een kwartier later aan boord van de Draak te sterven.
Niet veel later kapseisde de Brederode en zonk. 
De Slag in de Sont werd een overwinning voor de Nederlanders,
Kopenhagen werd ontzet en de Zweedse vloot wered bij Landskrona
geblokkeerd. De strijd was hevig geweest en de prijs hoog. De
Republiek verloor in Witte de With een unieke zeeheld. Zijn lichaam
werd, op last van de Zweedse Koning gebalsemd en met alle militaire
égards behandeld, overgedragen aan de Nederlanders. Dubbelwit
kreeg een praalgraf in de Grote Kerk van Rotterdam. Het roemruchte
schip de Brederode zou nooit meer terugkeren. Het schip kreeg een
zeemansgraf in de Sont. Hoewel het schip in ondiep water zonk, kon
het niet gelicht worden. Wel slaagde in 1660 ene Trewleben er in om
met grijpers 26 stukken geschut en verschillende andere onderdelen
van het wrak te lichten. Daarna werd het schip met rust gelaten en
vergeten.
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De ontdekking van de Brederode
Bijna 250 jaar later, in 1909, zou het wrak van de Brederode worden
herontdekt. Daarbij werd onder meer een kanon geborgen. ‘For old
times sake’ besloot de Deense regering om het kanon ten geschenke
te geven aan Nederland. In augustus 1910 nam het Nederlandse
marineschip m.s. Evertsen het kanon aan boord en bracht het over
naar Amsterdam, waar het een plaatsje kreeg in het Rijksmuseum.
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Zeeslag in de Sont (detail), schilderij door Jan Aabrahamsz Beerstraten. De
Brederode kapseist en zinkt.



Johannes Karel Overbeeke (1845-1939)
Aan het kanon is de naam van J.K. Overbeeke verbonden, hij haalde
het geschut naar Brielle. Maar als niet ene N.J. de Vloota uit Z. een
oproep had geplaatst in de beide Brielse kranten om actie te
ondernemen om het kanon naar Brielle te halen en het daar ‘op één
van Brielle's openbare pleinen’ tentoon te stellen, zou het kanon
waarschijnlijk nooit in Brielle zijn gekomen. Een eerder artikel over
het Deense geschenk had in de stad geen enkele reactie uitgelokt. De
Vloota werkte de Briellenaar echter op het gemoed. ‘Waar zou het
ooit beter plaats kunnen vinden, dan in de geboortestad van Witte de
With?’, luidde de vraag die de ons helaas verder onbekend gebleven
instigator stelde, ‘waar zou het beter in staat zijn de snaren van het
vaderlandsch gemoed te doen trillen, dan daar, waar Dubbel Wit
geboren werd en zijn eerste levensjaren doorbracht?’
De reacties liepen uiteen: de Brielse Courant temperde de geestdrift
door erop te wijzen dat het geen eenvoudige zaak zou zijn het kanon
in Brielle te plaatsen. De redactie stelde met spijt vast, dat er niet
eens een stedelijke oudheidkamer bestond. En hoe dat kwam, was
wel duidelijk, want ondanks het krediet dat de gemeenteraad
beschikbaar had gesteld, waren ‘De Briellenaars zelf (…) niet te
bewegen om door onderlinge samenwerking dat geringe verzamel-
plaatsje voor Brielsche antiquiteiten tot stand te brengen’. De Nieu-
we Brielsche Courant daarentegen reageerde enthousiast. De hoofd-
redacteur Overbeeke viel het voorstel volmondig bij: ‘werkelijk, het
idee (…) lacht ons zeer tegen’ schreef hij. Hij noemde zelfs al een
goede plaats voor het kanon: ‘op het Asylplein, vlak voor het stand-
beeld De Nymph zou het een eereplaats innemen’ en zegde dan ook
zijn medewerking toe: ‘wij willen gaarne medewerken om onzen
gemeenteraad te bewegen stappen te doen.’
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Overbeeke had recht van spreken. Hij was zelf raadslid en reeds een
week later bracht hij het voorstel in de gemeenteraad ter sprake. Zijn
pleidooi had succes en nog diezelfde avond werd besloten een rekest
op te stellen en werd Overbeeke gemachtigd dit namens de raad
persoonlijk te gaan aanbieden. De plannen bleven niet onopgemerkt;
kort daarop werd zelfs in de Nieuwe Groninger Courant over de
Brielse plannen gesproken. Met instemming schreef men ‘De Raad
van Den Briel vraagt nu voor Den Briel dat kanon op. Het moet op
een plein een herinnering zijn aan den grooten Briellenaar Tromp en
zal dan beter zijn bestemming vervullen dan slapend in eenig
museum.’
Het officiële verzoek moest toen nog ingediend worden, maar was
inmiddels wel gerijpt in het hoofd van Overbeeke: de Brederode was
vlaggenschip geweest van De With en Tromp, twee Brielse
admiraals. Dáárop moest de nadruk liggen, en op een verantwoorde
plaats. Ten slotte luidde het verzoek: ‘(dat) het dus voor deze
gemeente eene groote eer zou zijn, wanneer vorenbedoeld kanon
geplaatst kon worden op één der openbare pleinen te Brielle, of
indien het tegen den invloed van de buitenlucht beschermd moet worden, in
de Sint Catharijnekerk, vlak bij de plaats waar de beide ouders van den
zeeheld (De With, AAvdH) begraven liggen, in welke kerk hij zelf het ambt
van diaken bekleed heeft, en waar Maerten Harpertszoon Tromp gedoopt
werd’. Met dit verzoekschrift toog Overbeeke naar Den Haag om de zaak
persoonlijk te bepleiten.
Daarin had Overbeeke al evenzeer succes: het verzoekschrift werd positief
ontvangen en reeds op 26 oktober gaf, na machtiging van Koningin
Wilhelmina, de Minister van Binnenlandse zaken een verklaring van
bruikleen aan Brielle af voor het kanon ‘om aldaar te worden tentoon-
gesteld’.
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Naar Brielle
In de raadsvergadering van 9 november kwam het kanon ter sprake.
De voorzitter kon melden dat de inspanningen beloond waren. De
gemoedelijke sfeer leek even verstoord toen het raadslid Van der
Knoop vroeg of de ‘kleine kosten’, die er volgens de burgemeester
nog gemaakt moesten worden, toch niet te groot zouden zijn, omdat
dat voor de financiën een bezwaar zou kunnen worden. Overbeeke
voelde zich hier persoonlijk aangevallen en zei hierover dan ook
‘een weinig warm te worden.’ Hij herinnerde Van der Knoop eraan
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hoe en waar een oud affuit te bekomen was. Hij voegde er een schetsje bij.



dat de raad hem met algemene steun op pad had gestuurd om het
kanon te bemachtigen en nu hem dat gelukt was, ging ‘er een stem
op tegen de kosten!’. Hij vond het een schande; desnoods moest men
de kosten maar onder elkaar verdelen. Van der Knoop onthield zich
wijselijk van verder commentaar.
In de volgende maanden moest er veel georganiseerd worden,
waarbij de belangrijkste vraag was, hoe kon het kanon naar Brielle
worden overgebracht, het liefst met weinig kosten. Dit werd
mogelijk door de medewerking van majoor J.E. Fabius, de comman-
dant van het Korps Torpedisten. Deze stelde enkele van zijn schepen
ter beschikking, maar moest daarvoor op zijn beurt van hogerhand
toestemming ontvangen. 
Het zou nog enige maanden duren, maar op maandagmorgen 13
februari vertrok de stoomboot Den Briel met bestemming
Amsterdam, waar de volgende dag met behulp van militairen van de
Vestingartillerie, die over voldoende materiaal en manschappen
beschikten, om het aan boord zetten mogelijk te maken. De dinsdag
werd in beslag genomen om het kanon aan boord te nemen van een
barkas, die de Den Briel als sleep had meegenomen. 
Weer een dag later vertrok het schip met de sleep vanuit Amsterdam.
Via de binnenwateren bereikte de Den Briel 's avonds rond zeven
uur Brielle. De volgende dag werd het kanon opgeborgen in de
sloepenloods aan het Kostverloren waar het eens goed bekeken kon
worden. Het kanon bleek te hebben geleden door de eeuwen onder
water en leed nog steeds door de restanten van het zout. Door
inroesten vielen hele stukken van de opperhuid af en droop er
voortdurend roestwater uit. Navraag bij het Rijksmuseum leerde dat
het kanon verhit moest worden en vervolgens met olie gedrenkt. In
het Torpedomagazijn aan de Lijnbaan werd de volgende maanden
een affuit vervaardigd.
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De bruikleenovereenkomst van 1910.



Op 26 oktober 1911 kon het kanon naar de vestibule van het stadhuis
worden overgebracht. De Archiefcommissie werd belast met de
verdere zorg omtrent het geschut. De archivaris Joh.H. Been schreef
een begeleidende tekst die door Overbeeke's drukkerij werd gedrukt
en naast het kanon werd opgehangen. De volgende decennia was het
kanon niet meer weg te denken uit het stadhuis; het zag bezoeken
van het Koninklijk Huis, het binnentrekken van de Duitse bezetter
en de komst van de Canadezen en werd gezien door al die honderden
Briellenaren die wekelijks het stadhuis in- en uitliepen.
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Het kanon, kort na aankomst bij de Sloepenloods aan het Kostverloren.



Kanon vermist 
In de jaren vijftig ontstond er enige commotie rond het kanon. In
1954 was de Brederode voor een tweede keer ontdekt en weldra
deed het verhaal de ronde dat de Deense regering met plannen
speelde om het wrak te lichten, zoals kort daarvoor in Zweden de
Wasa was geborgen. In Nederland werd enthousiast gereageerd. In
Rotterdam hoopte men het schip een plaats te kunnen geven. 
Naar aanleiding daarvan wijdde De Blauwe Wimpel, het maandblad
voor scheepvaart en scheepsbouw, een themanummer aan de Slag in
de Sont en de ondergang van de Brederode. Vanzelfsprekend werd
ook gerept van het kanon dat aan Nederland was overgedragen. De
redactie had graag een foto willen plaatsen en had volgens eigen
zeggen alles in het werk gesteld om de verblijfplaats van het kanon
te achterhalen. Maar waar zij ook informeerde: het Scheepvaart-
museum in Amsterdam, het Rijks Museum, het Amsterdamse
Museum, het Maritiem Museum Prins Hendrik te Rotterdam of
's Rijkswerf te Willemsoord, nergens wist men te vertellen waar het
stuk geschut was gebleven. Gevreesd werd dat de Duitsers het kanon
in de oorlogsjaren hadden meegenomen. De redactie stond versteld
over het mysterie en schreef wrevelig dat dit ‘opnieuw een bewijs
(was), hoe slordig, hoe nonchalant … ja hoe harteloos er blijkbaar
soms wordt omgesprongen met zaken, die van het hoogste
historische belang zijn’. 
In Brielle stond men evenzeer versteld. Hoe kon het dat niemand
wist dat het kanon in de stad was? Verschillende Briellenaren namen
contact op met de redactie, zo ook burgemeester H. van Sleen en de
hoofdredacteur van de Nieuwe Brielse Courant, mevrouw J.C. van
der Knoop-Gebraad. De Blauwe Wimpel kon zijn lezers gerust
stellen. Het kanon stond inmiddels al 43 jaar veilig opgesteld in de
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hal van het Brielse stadhuis. Tussen de regels door vroegen zij zich
af of het onderzoek wel goed gedaan was. Immers kort geleden, in
1949, was in Brielle de 350e geboortedag van Witte de With
herdacht. En nog recenter, in 1953, was de sterfdag van Maarten
Harpertsz Tromp in Brielle herdacht. Bij beide gelegenheden waren
vele marine-autoriteiten en politieke figuren, onder wie de Minister
van Oorlog en Marine en de voorzitter van de Tweede Kamer aanwezig
geweest. Zouden zij zich niets meer van het kanon herinneren? 

Dat bleef niet onopgemerkt. In de zomer van 1955 wijdde het
Maritiem Museum ‘Prins Hendrik’ in Rotterdam een speciale
tentoonstelling aan het schip De Brederode. Voor die tentoonstelling
werd ook het 'Brielse' kanon tijdelijk naar Rotterdam overgebracht.
Nader onderzoek wees overigens uit dat het schip zelf te zeer
geleden had onder het kruiende ijs dat zich jaarlijks vanuit de
Oostzee door de Sont perst: feitelijk restten slechts de kiel en een
deel van de bodem.
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Het kanon, opgesteld in de hal van het voormalige stadhuis.



Ten slotte
Inmiddels is een halve eeuw verstreken. Tijden veranderen, evenals
de waardering van objecten. Ten tijde van de recente verbouwing
van de hal van het stadhuis tot VVV-vestiging annex museum-
entree, werd het stuk geschut verwijderd. Momenteel staat het
opgesteld in de hal van het Maerlantcollege aan de Burgemeester
H. van Sleenstraat.

Over de auteur:
Drs. A.A. van der Houwen is als adjunct-streekarchivaris werkzaam
op het Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg.
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De beeldenstorm in Den Briel

C. Moll

Lopende over de rommelmarkt van Zuidland viel mijn oog op een
boekje waarop geschreven stond ‘Brielle’. Het bleek een uitgave te
zijn van het bisdom Haarlem ‘Haarlemsche bijdragen’ van 1938.
Nieuwsgierig geworden bladerde ik erin en vond tot mijn verbazing
een goed gedocumenteerd verslag van de beeldenstorm welke in
Den Briel plaatsvond op 26 augustus 1566, zeer kort dus na de
beeldenstorm op 10 augustus in het St.Laurentiusklooster in het nu
Franse Steenvoorde, die als de eerste beeldenstorm wordt gezien. Ik
was de mening toegedaan dat in Den Briel pas na 1 april 1572 een
beeldenstorm had plaats gevonden. Door navraag bij anderen kwam
ik er achter dat deze gebeurtenis een bij weinigen bekend deel van
de Brielse historie is. De Brielse archivarissen natuurlijk
uitgezonderd. Dat Johan Been er van geweten heeft, bewijst zijn
opmerking in het verhaal ‘De Paascheieren van Jochum Pietersz.’
Overleg met onze huidige archivaris Aart van der Houwen, leverde
het boekje ‘De Beeldenstorm’ van dr. J. Scheerder op. Ook op inter-
net is veel over dit onderwerp te vinden.

Aanleiding
De voornaamste reden van de Beeldenstorm moet gezocht worden in
het verschil van inzicht in het geloof. In de 16e eeuw werd de Bijbel
in zekere zin 'herontdekt' en met die nieuwe inzichten ontstond er
kritiek op veel zaken binnen de kerk. Velen begonnen aanstoot te
nemen aan de beelden in de kerk. Stond er niet geschreven: ‘Gij zult
u geen gesneden beeld noch eenige gelijkenis maken van hetgeen
dat boven in den hemel is, noch van hetgeen dat onder de aarde is,
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enz.’?. Boog men niet voor afgodsbeelden? En, vroeg men zich af,
moest men wel tot Heiligen en Maria bidden, terwijl Christus toch
zei dat Hijzelf de weg was? De weg tot God lag juist open, dankzij
Christus' lijden. 
Eeuwenlang hadden beelden een plaats gehad in de kerk, ook in de
Sint Catharijnekerk. Met de komst van de leer van Luther en Calvijn
kwam daaraan een einde, de Calvinisten wonnen steeds meer terrein
in de lage landen. Filips II wilde de verspreiding van ketterse
gedachten met alle middelen tegen gaan. Hij steunde de kerk waar
mogelijk, denk hierbij aan de inquisitie die onder andere het leven
koste aan de in Brielle en omgeving zo bekende Angelus Merula
(1482-1557).
Maar er speelden nog meer zaken een rol. De landvoogdes
Margaretha van Parma ging steeds meer zaken buiten de edelen om
regelen. Het belastingstelsel werd ook te zwaar en onrechtvaardig
gevonden. Tel hierbij op de hongersnood die er ten gevolge van de
strenge winter van 1566 heerste in de Nederlanden. De hongerige
bevolking kon de grote rijkdom van de katholieke kerk niet meer
verkroppen. Alle ingrediënten bijeen voor een opstand.

Gebeurtenis
De opstand krijgt gestalte in de beeldenstormen. Zij waren van te
voren goed voorbereid. Bekend is dat de stormers ervoor betaald
werden en zoals in Den Briel bescherming van de overheid genoten.
Na de eerste beeldenstorm in Steenvoorde breidde het fenomeen
zich als een inktvlek naar het noorden uit. Ik wil hier nu specifiek
ingaan op de gebeurtenissen in Den Briel. Het hemd is ten slotte
nader dan de rok. In het Rijksarchief te Brussel bevindt zich, onder
de ‘Papiers d'État et de l'audience carton no 522’, een rapport van
mr. Jacob van der Mersche, Raad van het Hof van Holland,
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uitvloeisel van het onderzoek dat in augustus 1567 plaatsvond.
Hierin wordt uitvoerig verslag gedaan van de getuigenissen welke in
meerdere verhoren zijn afgelegd, onder anderen door de baljuw van
Heenvliet, Jan Robrecht, zijn broer Vincentszn. pastoor, en Jacob
Jacobszn. de koster van de Maerlandsche kerk. Belangrijk waren
ook de getuigenissen van Lieven van Arkel, commissaris van de
hertog van Alva, de baljuw van Den Briel en Voorne, Jonker Joost
van der Werve en de onderdeken van de Sint Catharijnekerk Jan Pot.
De getuigenissen van Pot worden in de katholieke archieven dan ook
veelvuldig aangehaald.
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De lijst van beschuldigden bevat veel notabelen en vrijwel de gehele
Brielse middenstand. 
De voorgeschiedenis begint al in 1527. Dit is na te gaan in enige
resoluties van het stadsbestuur waarin de slotenmaker Lambrecht
Lambrechtse, de messenmaker Cornelis Maertszn en de huisvrouw
Trijn Pieter Harrentvaers veroordeeld worden wegens ketterij (het
aanhangen van de nieuwe leer). Ook in 1528 en 1539 vinden er
zulke veroordelingen plaats. Bij meerdere van deze veroordelingen
staat vermeld dat deze mensen gezondigd hebben tegen de plakkaten
‘als geweest te hebben tot diverse stonden in 't zuyteintsche gasthuys
ende van de pastoer, Angelus Merula, gehoort te hebben in het
geheymelick zekere sermoenen enz’. 
In 1550 ontbiedt Jasper van Treslong, als baljuw van Den Briel, de
deken en de kanunniken van de stad om hen te verzoeken een
pastoor en kapelaan aan te stellen welke de oude leer zijn toegedaan.
De deken moet antwoorden dat hij niemand kan voordragen(1). 
Op geloofsgebied gistte het behoorlijk in ons Brieltje. De rector van
de Brielse school, mr. Dirck Cock, wordt er in die dagen van
beschuldigd dat hij de hem toevertrouwde jeugd onderwijst in de
nieuwe leer, terwijl de koster Jacob Jacobszn. bij begrafenissen
psalmen ‘op die nyeue maniere’ laat zingen. Beslissend voor het
ontstaan van de beeldenstorm is ongetwijfeld het optreden van
meester Andreas Corneliszn. geweest. Hij werkte samen met meester
Cock als onderrector van de St. Catharina-school in 1552. 
Hij preekte toen ook in de nieuwe leer in de St. Pieterskerk van het
Maerland. Na beloofde beterschap werd hij alsnog tot priester
gewijd maar bleef hij de nieuwe leer verkondigen. Dit resulteerde in
zijn afzetting door de bisschop. Op 25 augustus 1566 preekte hij,
met permissie van het stadsbestuur, op dusdanig vurige wijze dat de
volgende morgen een deel van de Brielse bevolking in de kerken en
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kloosters van de stad binnendrong en zo de eerste Brielse beelden-
storm ontketende. Dit onder bescherming van de schout Eeuwout
Corneliszn. Vele notabelen deden mee of stonden het oogluikend
toe. Uit opgetekende getuigenissen valt op te maken dat in het
Catharina-klooster en -kerk en vrijwel alle andere kloosters van de
stad de boeken verscheurd, de beelden en altaren vernield werden.
Zelfs het klooster en de kerk te Rugge moesten het ontgelden.
Wellicht is het zo dat de bij de opgraving, enige jaren geleden, van
de stadsmuur, gevonden boekbanden en het gebrandschilderd glas
afkomstig zijn uit 1566. Optreden door de baljuw jonkheer Joost van
der Werve tegen de stormers mocht niet baten. Ook het klooster en
de kerk te Rugge moesten het ontgelden.
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Gevolgen
De reactie van Filips II op de gebeurtenissen in de Nederlanden liet
niet lang op zich wachten. De ons zo bekende hertog van Alva
verving de landvoogdes Margaretha van Parma. Hij begon
onmiddellijk met het bestraffen van de beeldenstormers. Vervolgens
stelde hij de Raad van Beroerte in die de de graven van Egmond en
Hoorne in mei 1568 letterlijk de kop kostte. Brielse slachtoffers
waren onder anderen Johan Blois van Treslong (broer van de later
bekende watergeus Willem). Hij werd opgehangen te Brunet in
België, Commer Ewoutszn. werd in Delft om het leven gebracht evenals
Willem de Coninck te Brielle en Aert Heijnricxszn. te Schiedam.
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Een beeldenstorm weergegeven
door J. Buys, 1786.



De voornaamste vijand van Filips II, Willem van Oranje, kon bijtijds
naar Dillenburg uitwijken. Hij viel in 1568 Groningen binnen en
ontketende de slag bij Heiligerlee. Dit wordt gezien als het begin van
de 80 jarige oorlog.
Ondertussen woede de geloofsstrijd voort. Het bestuur van Den
Briel besloot de resoluties van 4 oktober 1567 van het Hof van
Holland strikt na te leven om de nieuwe leer de kop in te drukken.
Veel mocht dit, ondanks de confiscatie van goederen van 83
personen uit Den Briel en Heenvliet, niet baten(2). 
De bediening van het kerkelijk ambt was in die tijd dusdanig twijfel-
achtig dat de hertog van Alva er zijn zorg over uitsprak. Gevolg was dat
van 21 augustus tot 11 september 1571 de aartsbisschoppelijke
officiaal een kerkvisitatie hierover in Brielle en omgeving hield. De
uitkomst van deze visitatie was weinig vlijend voor de Brielse
geestelijkheid.
In de verschillende verslagen lezen we een aantal namen van
mensen die zich hebben schuldig gemaakt aan de Brielse beelden-
storm. Deze opsomming geeft een beeld van het brede draagvlak van
de nieuwe inzichten: schout Eeuwout Corneliszn., apotheker Willem
Willemszn., timmerman Gillis Jacobszn., rector Dirck Cock, bakker
Jan Commerszn., Pieter Michielszn., schepen Aert Danielszn., Jan
Lenertszn., vleeshouwer Huych Pieterszn., wever Andries,
herbergier Thoenes Gerritszn., de stadsklerken Jasper en Hendrik
Beauvoir, schepen mr. Willem Rutgerszn., lakenkoper Matheus
Andrieszn., korenkoper Lenert Andrieszn., Bouwen Janszn., barbier
mr. Frans, de schippers Matheus en Pieter Janszn. Roes, de koster
Jacob Jacobszn., Joris Mol, Adriaan Thaenshooft, Pieter
Pissebrouck, schoenlapper Lodewijk, bierdrager Willem de
Coninck, Grantmerrige Smit, Laure op 't bleyckvelt, kreupele Job,
schoenlapper Pierken, Conincken den rouper, Jan het kind ter bedde,
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scheel Gerritgen, Commer Renswoutszn., Meeus Willemszn. alias
heer van Wautich, smid Hendrik, schilder Sampson Janszn. en vele
anderen.
Ing. M. P. A. Wils vervolgt zijn verhaal in de ‘Haarlemse bijdragen’
met een zeer uitgebreide beschrijving van de gevolgen van de inval
van de Watergeuzen voor het katholieke geloof in Den Briel. De
nieuwe beeldenstorm na 1 april 1572 en erger gebeurtenissen zijn
voor dit verhaal over de eerste beeldenstorm niet relevant. Het is
interessant te weten dat jonkheer Joost van der Werve, de trouwe
katholieke baljuw van Den Briel, in de zeeslag van Hoorn met Bossu
gevangen genomen werd. Hij overleed in de gevangenis in 1574. 

Over de auteur:
Cor Moll is in 1966 in Brielle komen wonen. Voelde zich er direct
thuis. Is ca. 20 jaar gids in de Bedevaartskerk geweest. Verzamelt
boeken en ander werk van Johan Been.

Noten:
(1) H. de Jager, De Brielse archieven blz. 126-127 
(2) Jacobus Marcus: Sententiën van de Hertog van Alva blz. 155
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Stille Kracht of Stille Klacht?

A. van den Berg

In een brief van 21 maart 1918 aan burgemeester en wethouders van
Brielle, overwon Johan Been, na reeds 23 jaar als gemeente-
archivaris te hebben gewerkt, zijn ‘schroom om tot U over
geldzaken te spreken.’ Na al die jaren bedroeg zijn jaarsalaris een
schamele 50 gulden, plus een toeslag van 25 gulden voor een klerk.

Over het laatste schrijft hij
‘dat ik jarenlang meer heb
moeten betalen aan mijn
hulp (…) dan mijn
honorarium (…) plus de
toelage voor den klerk
bedragen.’ Been werkte
dus min of meer gratis en
hij stelde in zijn brief dan
ook voor om zijn totale
salaris, inclusief de kosten
van de klerk, op 150
gulden te brengen.(1)

Wellicht tot zijn verras-
sing kreeg hij in juni
bericht dat de gemeente-
raad volledig akkoord
ging met zijn voorstel.
Wellicht zal de gedachte
‘had ik maar eerder mijn
schroom overwonnen en
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wat hoger ingezet’ door zijn hoofd zijn gegaan. Er waren financieel
nog betere tijden in zicht voor de archivaris. 
Volgens Koninklijk Besluit trad de Archiefwet van 1918 op 16
september 1919 in werking, waarbij de gemeente-archivaris werd
aangemerkt als een wetenschappelijk archiefambtenaar der tweede
klasse en hij dus geen deel meer uitmaakte van de secretarie-
ambtenaren, maar functioneerde als zelfstandig gemeente-
ambtenaar. Been maakte van die gelegenheid direct gebruik om in
een brief van 22 december 1919 de gemeenteraad te wijzen op de
gevolgen van de nieuwe wet. Hij liet niet na in te gaan op zijn
schamele beloning en legde een verband met de kort daarvoor
overleden gemeente-archivaris van Nijmegen. ‘Maar thans, nu de
verdienstelijke man overleden is, heeft het college van B & W zich
dadelijk beijverd, om de positie van zijn opvolger aangenamer te
maken. En ook de leden van den gemeenteraad hebben gewedijverd
in vriendelijke belangstelling en in zeldzame offervaardigheid: er
zijn zelfs stemmen opgegaan, om het traktement nog meer te
verhogen.’ Om de druk op de raad te vergroten voerde Been zichzelf
in de volgende alinea op als het volgende achivaris-slachtoffer van
een veronachtzamend college en raad, door te schrijven ‘dat het niet
tot de onwaarschijnlijkheden behoort, hoe namens het Gemeente-
bestuur van Brielle, bij ondergeteekende's begrafenis woorden van
waardeering worden gesproken, die echter door den overledene niet
meer op prijs gesteld zullen kunnen worden, en hij dus liever bij zijn
leven van die waardering eenige blijken zag.’ Verder wijst hij er de
raad nog op dat van hogerhand een wenk zou kunnen komen om ‘het
honorarium van den Gemeente-archivaris meer in overeenstemming
met het ambt te brengen.’ Als dat zou plaatsvinden was voor hem
‘het hartelijke eraf.’
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Speelde Been in bovenstaande brief in op de wettelijke voorschriften
en het sentiment, in een volgend schrijven, van 10 januari 1920, dat
minder direct was, wees hij op het feit dat zijn verdiensten niet voor het
voetlicht kwamen. Deze immateriële kant van zijn werk gaf hij weer in:

‘Proeve eener beknopte karakeristiek van het Brielsche Gemeente Archief.’
Het komt mij voor, dat de door Couperus als titel van een zijner
boeken gebruikte expressie ‘De Stille Kracht’, wel boven den ingang
van een Archief geplaatst mocht worden, inzonderheid boven het
Brielsche. Nu en dan gevoelt men de uitwerking ervan, en dan kijkt
men ervan op. Zoo getuigde in de 80e Assemblée Générale de la
Société de l'Histoire du Protestantisme Français, den 10en mei 1903
te Rouen gehouden, de voorzitter: ‘Tout récemment, Messieurs, on
vient de rétrouver, en Hollande, une vraie révélation sur ces temps
d'épreuve’.(2) Met die tijden van beproeving werden de voor
Frankrijk veelbewogen dagen na de herroeping van het Edict van
Nantes bedoeld (1685). De plaats, waar dit hoogst gewichtige stuk
ontdekt werd, was het Brielsche Archief. De naam van den eigenlijken
ontdekker werd niet genoemd; in plaats van hem trad (nu wijlen) mr.
Guyot, vice-president der Groningsche Rechtbank, aan wien hij die
gegevens verstrekt had. Was ook die ‘Stille Kracht’ niet werkzaam
geweest, bij de onderzoekingen van een drietal Duitsche geleerden,
respectievelijk over het Hanse-verbond, de Groote Visscherij en het
Zeewezen onder Tromp? Voor meer dan één dissertatie leverde het
Brielsche Archief meer of minder belangrijke medewerking.
Honderden brieven uit ons land en het buitenland, die alle bewaard
zijn gebleven, zullen bewijs kunnen leveren, hoe - ook buiten den
eigenlijken, zeer omvangrijken Archief-arbeid van registers
samenstellen op een respectabel aantal folianten - er hard gewerkt is
in de jaren, dat het Archief onder mijn leiding stond. 

57



Dat alles echter blijft voor de buitenwereld zoo goed als verborgen.
Welk Briellenaar, die de stad door de Langepoort uitgaat, weet, dat
hij den dam, daar een 15-tal jaren geleden gelegd, te danken heeft
aan de stille kracht van het Archief? Immers, toen in 1904 de brug
aldaar afgebroken werd, verluidde het, dat men niet meer van plan
was aldaar een verbinding tusschen stad en singel te herstellen?
Drie uitgangen heetten voldoende voor een stadje als den Briel,
langs dézen weg was weinig passage, desnoods kon de verbinding
op stadskosten door een bootje onderhouden worden. Welnu, in die
omstandigheden herinnerde zich het D.B., (Dagelijks Bestuur, red.)
dat er nog zoo iets als een Archief bestond, dat er mogelijk oude
contracten konden bestaan. Zoo is het ook geschied. De verbinding,
die aan den Staat duizenden gekost heeft, kwam tot stand. Heel
ingenomen schijnt het D.B. daar nu niet mee geweest te zijn, tenminste
de Archivaris heeft daar nooit een woord van waardeering van
mogen opvangen. 
Dat laatste was evenmin het geval bij een andere gelegenheid. De
Directeur der Stoombootmaatschappij besloot ten noorden van den
ingang der haven een aanlegsteiger te maken. Het Gemeentebestuur
weigerde hem dit, maar hoe stond het te kijken, toen hij, gesteund
door een officieele kaart, tot de meening was gekomenen, dat het
betrokken gedeelte tot Oud-Meeuwenoord behoorde. (volgt een
breedvoerige uiteenzetting van het conflict, met als conclusie dat de
Directie bakzeil haalde, AvdB). De Stille Kracht had gezegevierd.
Maar buiten het Stadhuis wist daar niemand iets van.
Ziedaar eenige staaltjes. Waartoe die nog te vermeerderen? Zij
spreken genoeg. En haast zou ik zeggen: wie heeft in de laatste
kwart-eeuw niet iets van de Kracht gevoeld, die zoo leukjes-weg uit
het Brielsche Gemeente-Archief over den Briel, over ons gansche
vaderland is gegaan? Eerst als die opgehouden heeft te werken, zal
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zij voelbaar worden, omdat men haar mist. Luid getuigen - zoals in 't
jaar 1913, toen grootsch en geweldig het prachtige Brielsche
verleden aan mijn stadgenooten voorbijging, gelijk wij hopen, dat
zulks op 1 april 1922 weer het geval moge zijn - ligt niet in den
bescheiden stijl van het Brielsche Archief.

Den Briel, 10 januari 1920

Alles bij elkaar lijkt Johan Been een behoorlijk offensief te hebben
ingezet om op dit strategisch goed gekozen moment een verbetering
van zijn positie te bereiken. Steeg in 1918 zijn salaris van 75 naar
150 gulden, in 1920 maakte hij de sprong tot 600 gulden per jaar.
Maar behalve financiële waardering voelt men ook in die brieven de
behoefte aan erkenning van de kwaliteit van zijn werk op het Brielse
Archief. Een kwaliteit die naar mijn overtuiging, ook in deze tijd van
‘Historische belangstelling’, veel minder wordt benut dan men over
het algemeen denkt. Als voorbeeld zou ik willen wijzen op het
recentelijk op de televisie uitgezonden programma over de inname
van Den Briel en de Martelaren van Gorcum. Een programma dat
men, om Been te citeren ‘later niet zonder enige ironie’ zal bekijken
en waarin, naar mijn idee, niet de kennis is gebruikt waarover de
medewerkers van het Brielse Archief beschikken. 

Over de auteur
De heer. A. van den Berg is als vrijwilliger werkzaam op het
Streekarchief.

Noten:
(1) ter vergelijking: een onderwijzer verdiende in die tijd ongeveer 1.000 gulden.
(2) vertaling: ‘zeer recent, mijne heren, heeft men in Holland een ware onthulling
gedaan omtrent deze tijden van beproeving.’
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Uit de Streek

Tentoonstellingen
'Alphons Löbker, zijn werk, zijn leven zijn tijd'
Historisch Museum Den Briel, medio november tot februari 2007.

'De familie Middelhoek' (werktitel), ism Stichting Brielle stad van
kunst en cultuur.
Historisch Museum Den Briel, maart tot en met september 2007.

Publicaties
Bob Benschop, Kees van Rixoort en Jur Snijders, De bomen zijn
weg, de sloten ook (Schiedam 2006) (uitgave gemeente Hellevoet-
sluis en gemeente Brielle).

Gemeente Brielle en Muurlink Design & Print, Gemeentelijke
monumenten (z.p. 2006) (uitgave gemeente Brielle).

Hans van Santen en Clara van Zoelen (red.), Het Kruininger Gors en
zijn bewoners tot 1953. Een gemeenschap tussen koepel Zeeburg en
het Stenen Baken (uitgave Historische Vereniging Westelijk Voorne,
Spijkenisse, 2006).

Henk Vegter, Rond de Sint-Catharijnekerk. Opstellen over het
Protestantisme in de 17de, 18de en 19de eeuw (uitgave Stichting
Streekhistorie Voorne-Putten en Rozenburg 2005).
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