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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,- p.p.
Scholen vanaf 10 personen € 0,50 p.p.
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

4



Van de redactie

De trouwe lezers van de 'Brielse Mare' weten, dat dit stukje
normaliter door de hoofdredacteur geschreven wordt. Deze keer is
dit anders en is de tekst van iemand met 'twee petten op'; als gewoon
redactielid en tevens als voorzitter van de 'Vrienden'. De achter-
grond: de hoofdredacteur drs. Aart A. van der Houwen heeft na tien
jaar trouwe dienst geconcludeerd dat ook hij (te) veel petten op heeft
en dat het tijd werd om daar verandering in te brengen. Dit heeft tot
gevolg dat het bestuur thans naarstig op zoek is naar een nieuwe
hoofdredacteur.
Als bestuur en (wat mij persoonlijk betreft) als redactiecollega,
hebben we uiteraard begrip voor Aarts  beslissing, maar we
betreuren zijn afscheid wel. 
Toen ik tien jaar geleden als kersverse voorzitter ook voor de taak
stond om een nieuwe redactie te zoeken, was het aan Aart te danken
dat de continuïteit van de verschijning van de Mare gewaarborgd
kon worden. Voornamelijk dankzij hem is de 'Brielse Mare'
geworden, zoals ze vandaag is. Van 48 pagina's in 1999, zitten we
inmiddels standaard op een omvang van 64 pagina's en vaak moeten
we nog woekeren met de ruimte om alle artikelen te kunnen
plaatsen. Ik neem aan dat ik niet alleen namens redactie en bestuur
spreek, maar ook namens de lezers van de Mare, wanneer ik Aart
van harte bedank voor de prettige samenwerking en voor het vele
werk dat hij in de afgelopen tien jaar voor de vereniging heeft
verricht. 

Felix Keller
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Verenigingsnieuws

Jaarverslag ‘Vrienden’ 2006
In het jaar 2006 werden zoals gebruikelijk drie lezingen georgani-

seerd. In april sprak de heer D. Vuik over onderwaterarcheologie in
het Oostvoornse meer. Er was grote belangstelling voor de lezing; de
raadzaal was tot de laatste stoel bezet. In oktober werd in samen-
werking met de Stichting Streekhistorie Voorne-Putten en Rozen-
burg en de Bibliotheek een lezing georganiseerd over de 1 april-
herdenking in 1872. Prof.dr. Marlite Halbertsma, als kunstsociologe
verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam hield een boeiend
betoog over de politieke en confessionele perikelen in de jaren
zeventig van de 19e eeuw. In november vertoonde het Streekarchief
gedigitaliseerde films uit de jaren vijftig en zeventig van de 20e
eeuw. Gezien de verwachte grote opkomst werd voor de vergadering
uitgeweken naar de kantine van de praktijkschool 'De Schakel' in het
voormalige waterschapshuis. Het bleek een wijs besluit te zijn, de
zaal was afgeladen. Naar aanleiding van suggesties in de voorjaars-
vergadering werd voor het eerst de lezing voor de pauze en de leden-
vergadering na de pauze gehouden. Voor gasten en introducés wordt
de drempel op deze manier kennelijk lager. Het lijkt dus verstandig
in de toekomst aan deze formule vast te houden. 
In de najaarsvergadering is J.C. (Jos) van den Enden gekozen als
bestuurslid. Hij volgt Wijnand van der Velden als penningmeester
op. Wijnand moest vanwege tijdgebrek zijn functie ter beschikking
stellen. 
In het kader van het 50-jarig bestaan van de vereniging in 2008 werd
op voorstel van de conservator mevrouw M. Holtrop besloten in het
najaar van 2008 een tentoonstelling van bruiklenen van de 'Vrienden'
te organiseren. Tevens werd besloten het museum zo mogelijk een
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museaal object cadeau te doen. Dit laatste uiteraard onder voor-
behoud dat een voor het museum interessant voorwerp op de markt
verkrijgbaar is. Een eerste poging daartoe heeft helaas niet tot
resultaat geleid. Op een veiling werd een schilderij van J.C. Schotel
aangeboden met de titel 'Vissersschepen op woelig water voor de
Zuid Hollandse kust' met op de achtergrond Brielle en de Stenen
Baak, maar de uiteindelijke prijs van dit doek ging het door het
bestuur beschikbaar gestelde budget te boven. 
Het bestuur vergaderde 2006 vijf keer. Twee bestuursleden vertegen-
woordigen de 'Vrienden' in de gemeentelijke Museumcommissie. De
'Brielse Mare' verscheen zoals gebruikelijk twee keer. De vereniging
heeft ongeveer 330 leden.

F.K.
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Het schilderij ‘Vissersschepen op woelig water voor de Zuid
Hollandse kust’ van J.C. Schotel dat we helaas niet hebben
kunnen bemachtigen.
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Museumnieuws

Ten tijde van dit schrijven zijn we in afwachting van Valentijnsdag:
een vanuit Amerika overgewaaid fenomeen. Eind jaren tachtig ‘deed
men’ in Nederland alleen aan kaarten en rozen; nu wordt er veel
meer werk van gemaakt. Begin februari 2006 besloot het museum-
team dat we in 2007 iets met Valentijn en een avondopenstelling
zouden doen. We zochten samenwerking met 't Kont van 't Paard,
bedachten een programma en schreven verschillende van onze
publieksgroepen persoonlijk aan. Dat werkte, want op Valentijns-
avond zullen we ruim 90 bezoekers ontvangen. Wat we heel erg leuk
vinden -en om te onthouden- is dat zoveel Vrienden zich hebben
aangemeld.
De belangstelling voor het Valentijnsprogramma is uiteraard goed
voor het bezoekersaantal en het museum heeft bezoekers nodig. In
2006 liep het bezoekersaantal van het museum terug van 6464 in
2005 tot 4685; het bezoek aan De Stenen Baak zakte van 4553 in
2005 naar 3684 in 2006. De oorzaken van de terugloop zijn goed
verklaarbaar, maar voor 2007 zien we het aantal graag weer stijgen.
Immers, of je nu een tentoonstelling maakt voor 1000 bezoekers of
voor 10.000 bezoekers: de hoeveelheid werk is hetzelfde. Dus zien we
liever dat de museale activiteiten door zoveel mogelijk mensen
worden geconsumeerd. De vooruitzichten zijn gunstig. Onlangs is
het portrettenproject weer gestart; tien groepen 6 van het primair
onderwijs doen daar aan mee. Het project ‘Op 1 april verloor Alva
zijn bril’ -in samenwerking met de Culturele Commissie Primair
Onderwijs ontwikkeld door student Chloë Pothof- brengt het
museum elf groepen 7 van het primair onderwijs. De tentoonstelling
Baanbrekende Brielse Vrouwen zal een heel nieuwe publieksgroep
aanspreken en ook van de Middelhoektentoonstelling verwachten



we veel. Eind maart start in het museum deel 1 van deze tentoon-
stelling; medio juli zal in de Sint-Catharijnekerk deel 2, georgani-
seerd door de Stichting Brielle Stad van Kunst en Cultuur, van start
gaan. In de periode dat museum en Catharijnekerk Middelhoek
beide tonen, zijn de openingstijden op elkaar aangepast en wordt
gewerkt met gecombineerde toegangskaarten. Zowel de Catharijne-
kerk als het museum verwacht een overloop van elkaars bezoekers.
De vertraagde herinrichting van de afdeling archeologie (Brielle:
van prehistorie tot middeleeuwse stad) komt medio mei gereed en en
vanaf september aanstaande dragen we aan de hand van vele niet
eerder getoonde bodemvondsten de kennis over de geschiedenis van
Brielle over aan de eerstejaars leerlingen van het voortgezet
onderwijs in Brielle.

Ook wat de versterking
van de collectie
betreft, is het jaar 2007
voor het museum goed
begonnen. Nadat het
museum in 2006, dank-
zij de bereidwillige
medewerking van het
Streekarchief, het portret
van August Eduard
Roest van Limburg
(1853-1928), geschil-
derd door E.J. Ligtelijn,
had weten te verwerven,
schonk mevrouw
Emilie Hélène Elisa-
beth Roest van Limburg
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E.J. Ligetelijn: portret van August Eduared Roest
van Limburg (1853 - 1928).



het museum begin dit jaar een groot aantal objecten die getuigen van
de geschiedenis van de familie Roest van Limburg en de gelijk-
namige vicarie. De goederen van de vicarie Roest van Limburg
bestonden onder meer uit een aantal landerijen op Voorne-Putten die
zijn verbonden aan zes vicarieën op altaren in de Sint-Catharijne-
kerk. De schenking van mevrouw Roest van Limburg bestaat onder
meer uit: een kinderuniform met bijbehorend sabel, geschilderde
portretten, portretten in pastel, twee spaarpotten met oude munten,
(livrei)knopen, een zeepdoos en een kam- of tandenborsteldoos van
zilver en voorzien van de initialen RVL, verschillende medailles en
penningen.
Wat het museum tot slot als nieuws wil melden is de verwerving van
het boek Voorne-Putten, geschreven door Peter Don . Dit dankzij de
annonce in de Brielse Mare van oktober 2006!

M.H.
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Archiefnieuws

Het Streekarchief beheert een grote collectie prenten die een beeld
geeft van ons gebied. In december 2005 werd aan deze collectie een
zestal schetsen toegevoegd van de 19e-eeuwse kunstenaar Greive.
Hij maakte de schetsen toen hij negentien jaar oud was.

Greive in Brielle
Johan Conrad Greive (1837-1891) was een Amsterdamse schilder
met een voorliefde voor rivier-, zee- en vooral stadsgezichten. Om
inspiratie op te doen maakte Greive regelmatig reizen. In de zomer
van 1856 maakte hij een tocht te water, waarbij hij schetsen maakte
van het veerhoofd in Moerdijk (11 juli) en een steiger te Rotterdam
(18 juli). Vanuit Rotterdam zette hij zijn reis voort over de Maas. Op
vrijdag 8 augustus tekende hij het havenhoofd van Vlaardingen, om
vervolgens naar Brielle te varen, waar hij een week zou verblijven.
De volgende dag maakte hij een schets van het Brielse veerhoofd. 

11

J.C. Greive, schets van het Brielse veerhoofd 1856. (Streekarchief VPR).



De zondag gebruikte hij voor een reisje naar de duinen van Oost-
voorne, waar hij een duin- en zeegezicht tekende. Maandag maakte
hij opnieuw een tweetal schetsen van het Brielse veerhoofd. Het ene
gezien vanaf het water, het andere vanaf het land. Op de laatste is op
de achtergrond het veerhuis van Rozenburg en de kerktoren van
Maassluis te zien. Op dinsdag ging hij, ongetwijfeld per koets, naar
Hellevoetsluis, waar hij een schets van de haven maakte. Hiermee
had hij blijkbaar voldoende schetsen van veerhoofden, want de twee
schetsen die daarna gemaakt zijn betreffen de Catharijnekerk,
gedateerd 13 augustus, en het Brigittepoortje, gedateerd 15 augustus.
Daarna reisde Greive weer terug naar Amsterdam. 

Greive en Springer 
Greive was een leerling van Cornelis Springer (1817-1891). Deze
had Brielle in het verleden al eens bezocht - 1855 had hij nog een
schilderij van het Brigittepoortje gemaakt - en had Greive misschien
ook wel geadviseerd om een kijkje te gaan nemen. 
Greive zal met enthousiasme over zijn reis gesproken hebben met
zijn leermeester en hem opnieuw geïnteresseerd hebben voor
Brielle. In de zomer van 1857 ondernam Springer namelijk zelf een
reisje naar Brielle. En ook hij maakte schetsen (op 21-23 juli) van de
Catharijnekerk en van het Brigittepoortje. Enkele van deze schetsen
behoren eveneens tot de collectie van het Streekarchief.

A.A.v.d.H.
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Van nieuwe psalmboeken en een plattegrond van de kerk

drs. E. Lassing-van Gameren

In zijn vorig jaar verschenen roman 'Het psalmenoproer' verhaalt
Maarten 't Hart over de onlusten die plaatsvonden in Maassluis in
1776. De invoering van een nieuwe psalmberijming in de
gereformeerde kerk, op gezag van de Staten-Generaal, werd nog
morrend aanvaard. Het gedwongen overgaan op de nieuwe 'korte
zangwijze’ was voor velen in Maassluis echt onaanvaardbaar. Al dan
niet in combinatie met andere, smeulende bronnen van onvrede,
kwam het in het bewuste dorp tot ernstige onlusten. Ook elders in
Holland en Zeeland ging de invoering van de nieuwe psalmen of de
nieuwe manier van zingen gepaard met verzet onder het kerkvolk.
We vroegen ons af of er in de Brielse archieven iets terug te vinden
was over deze kwestie. Maassluis was vlakbij, een vonkje kon zo
overspringen.

Kerkenraad, classis en Kluit
In de notulen van de kerkenraadsvergaderingen wordt echter met
geen woord gerept over het afscheid van de psalmberijming van
Datheen, die toch ruim tweehonderd jaar in gebruik was geweest.
Ook opmerkingen over de manier waarop gezongen werd, lang en
gedragen of ritmisch, zijn nergens te vinden. De verslagen van de
classis Brielle - de afgevaardigden van de kerken van Voorne-Putten,
Rozenburg en Goeree-Overflakkee kwamen vier maal per jaar bij
elkaar om alle mogelijke zaken te besrpeken - zijn uitermate kort
van stof betreffende de nieuwe psalmen en beperken zich tot een
formele, positieve verklaring: ‘De classis verblijd zig in de
publicatie van hun Ed. Gr. Mogenden van den 1 October 1773 te
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verneemen, dat dit zoo gewenschte werk onder den zegen van God
eindelijk voltrokken is, en ziet met verlange den tijd tegemoet, dat
de gansche kerk van Nederland int verbeterd psalmgezang den God
van Nederland met verwijde harten en juichende stemmen groot
maken zal’.(1) Het stadsbestuur had in oktober 1773 al een
’authentique exemplaar’ van het nieuwe psalmboek gekregen,
gestuurd door de Staten van Holland, maar deed daar niet meer mee
dan het laten inbinden in een ‘nette, ribbe band’.(2)

Tot een ander bewijs van het feit
dat deze van hogerhand opgelegde
verandering in Brielle en 
omstreken waarschijnlijk weinig
discussie, of erger, heeft los-
gemaakt, komen we bij het raad-
plegen van de jaarboeken van Jan
Kluit. Kluit was toch altijd wel
gespitst op het noteren van opval-
lende en voor de streek belang-
rijke zaken. Maar ook hij
verbruikt weinig inkt aan de
nieuwe psalmberijming. Wel doet
hij, met zijn gevoel voor detail,
verslag van de eerste zondag
waarop in de Catharijnekerk de
vertrouwde woorden werden
vervangen door een 'modernere'
tekst: ‘de nieuw berijmde
psalmen … zijn alhier op den 31
Augustus dezes jaers [1774] in
de Grote kerk voor de eerste-
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De ‘nette ribbe band’ waarin het
‘authentique exemplaar’ van het nieuwe
psalmboek werd ingebonden . (Collectie
Streekarchief VPR, Brielle).



maal gezongen, bij welke gelegenheid des morgens waneer het
avondmaal bediend wierdt door dom. Van de Kasteele, daer aan
gedagt wierdt, met korte woorden uit Jezaia 12, het 2. lit van het 2.
vers. Doch des nademiddags predikte dom. Brouwer daer op
bepaeldelijk uit Collossenze 3 het laaste gedeelte van het 16. vers:
Leert ende vermaant malkanderen met psalmen en lofsangen, ende
geestelijke liederen, singende den Heere met aengenaemheid in uw
harte. Dom. Brouwer merkte in deze predikatie aan, dat juist in deze
stad op de zinode alhier in den jare 1759 is gehouden, door de leeden
der selver vergadering is voorgedragen, en ook bij de meerderheid
geconcludeert, om aan haar Ed. Groot Mog. bij requeste versoeken
dat er eene nieuwe psalmberijming in plaatze van die van Datheen in
't licht mogte worden gebragt …’.(3) Brielle had erom gevraagd, dus
mag nu ook niet klagen, kan de redenering geweest zijn.

Kerkmeesters
We nemen aan dat de datum van invoering, in Brielle dus op 31
augustus 1774, ruim van te voren is aangekondigd, zodat de
kerkgangers de tijd kregen om een nieuw psalmboek aan te schaffen.
Bijbels en psalmboekjes vormden het meest verspreide drukwerk in de
Republiek. De aanschaf ervan moet voor velen niet onoverkomelijk
geweest zijn, ook al omdat de boekjes in vele maten en prijsklassen
te vinden waren. In een prijslijst van de Amsterdamse drukker
Brandt en Co. worden prijzen genoemd variërend van acht stuivers
voor een klein, ongebonden, psalmboek tot een octavo-formaat in
band, met grote spatie, voor twee gulden en zes stuivers.
Voor die prijs konden de kerkmeesters echter niets geschikts vinden.
De gevolgen van het besluit der Staten-Generaal uit 1773 zijn voor
Brielle namelijk wel terug te vinden de administratie van de
kerkmeesters. Dit college, benoemd door de magistraat, en ook qua
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personele bezetting sterk verstrengeld met het stadsbestuur, had de
zorg voor kerkgebouw en alles wat zich daarin bevond. Daartoe
behoorden ook de bijbels en psalmboeken op de preekstoel,
voorzangerslessenaar, kerkenraads- en kerkmeesterbanken. Ook die
moesten in 1774 op orde zijn. Dit was overigens niet alleen in
Brielle zo. In de kerkrekeningen van verschillende dorpen is een
post te vinden met betrekking tot de aanschaf van nieuwe bijbels, of
katernen met de nieuwe psalmen, die dan bij de bestaande bijbels
ingebonden konden worden.

Voor de boekhandel en binderij van de weduwe Verhell en zoon,
gevestigd in de Voorstraat 18 te Brielle, moet het een drukke tijd
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Staten van Holland heeft ontvangen. (Collectie Streekarchief VPR, Brielle).



geweest zijn. De bestellingen kwamen onder andere uit Nieuw-
Helvoet (4) (voor f 85:15:0), Hellevoetsluis (5) (2 psalmbundels, voor
predikant en voorlezer, en 7 nieuwe om in te binden in de
magistraatsboeken) en Geervliet (6) (een bedrag van f 54:12:- voor het
inbinden bij de bijbels van de magistraat en kerkenraad en twee
nieuwe boeken voor predikant en voorlezer). Ook een kleine kerk als
Oudenhoorn besteedde ruim f 86 bij de firma Verhell. (7) Het bijbinden
van een psalmendeel in een oude bijbel was niet altijd een optie
omdat de band al meer vernieuwd was en bij weer losmaken en
binden het boekblad te ver afgesneden zou moeten worden. Dit
laatste kregen de kerkmeesters van Ooltgensplaat op Flakkee te
horen. Zij trokken toen ruimhartig de beurs en bestelden voor de
banken van magistraat en kerkenraad gelijk maar 20 nieuwe kerk-
bijbels in leren banden, op de snee gemarmerd en met opdruk, in
gouden letters, van de dorpsnaam. Deze kerkboeken moesten bijna
acht gulden per stuk kosten. Wel hoopte men daarna de oude bijbels
nog te kunnen verkopen! (8)

Het is begrijpelijk dat de kerk in Brielle nog meer boeken moest
vervangen of aanpassen. Maar kennelijk kwamen de gevolgen
hiervan toch op een verkeerd moment of als een verrassing voor het
college van kerkmeesters. Hun notulen zijn meestal kort van stof,
maar de vergadering van februari 1775 is uitgebreid vastgelegd; dit
was de vergadering waarin de voorzitter moest mededelen dat het
tekort op de rekening over 1774 behoorlijk opgelopen was, en dat
daarbij ook nog kwam ‘een onbetaalde reeckening van juffr. Verhell
en zoon over leveren van de nieuwe gerijmde psalmen ter somme van
f 291’! (9) Jammer genoeg zijn de rekeningen van de kerkmeesters (die
overigens terug te vinden zijn in het stadsarchief, als gevolg van de
verstrengeling van stads- en kerkbestuur) niet compleet bewaard
gebleven, zodat we niet weten wat de stadsdrukker en boekverkoper
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De ‘Gravenkaart’ vervaardigd in 1775 door architect Johannes van Westenhout.
(Collectie Streekarchief VPR, Brielle). 



Verhell precies geleverd heeft. Maar vergelijking van de rekeningen
laat wel zien dat het genoemde bedrag een grote uitgavenpost was,
bijna net zo hoog als uit de uitgaven voor timmerman en metselaar,
een jaarlijks terugkerende post op de rekening. Daarbij kwam ook
nog dat de inkomsten van de kerk al vanaf 1770 een dalende lijn
vertoonden. (10) Over 1774 dreigde een tekort van bijna 800 gulden.
Kortom, er moest gezocht worden naar een middel om deze lijn om te
buigen.

Prijzen en plaatsen van de graven in de
Catharijnekerk
Het overleg in het college van kerkmeesters
zal waarschijnlijk niet zo lang geduurd
hebben, want waar konden meer of andere
inkomsten gehaald worden dan uit het
stoelengeld, het op verzoek luiden der klok of
de grafrechten? Dit keer werden de stoelen en
klokken buiten schot gelaten en boog men
zich over een aanpassing van de prijzen der
graven. De vloer van de Catharijnekerk bood
ruimte voor zo'n 440 graven. Wie in de kerk
begraven wilde worden, kon bij leven een
plaats aanwijzen en een grafruimte kopen. De

kerkmeesters klaagden dat van deze mogelijkheid niet zoveel
gebruik gemaakt werd; het was voor de inkomsten van de kerk
voordeliger als men bij voorbaat een graf kocht. Immers, ook het
onderhoud, het overboeken op een ander familielid en noodzakelijke
ophogingen van de kerkvloer konden verhaald worden op de eigenaren
van een graf. Maar in 1774 waren van de beschikbare plaatsen
slechts 140 verkocht. De kerkmeesters bedachten een andere
strategie: de prijzen van een enkel of dubbel graf werden verlaagd,
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Detail van de graven-
tekening: wapen van de
familie Melvill. 
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tot resp. 20 en 40 gulden. De prijzen voor het begraven in een graf
van de kerk werden verhoogd. Zo hoopte men de animo voor een
eigen graf én de inkomsten te vergroten. Op korte termijn kreeg de
rekening van de kerk hier geen positief saldo van. Het tekort over
1775 was overigens aanzienlijk minder dan dat van het jaar
daarvoor. Dit was wel te danken aan een betaling van grafrechten,
maar op een andere manier: de nazaten van burgemeester De la
Bassecour betaalden een bedrag van f 600 als afkoopsom voor alle
kosten aan het familiegraf, voor een periode van 150 jaar. Ze konden
toen nog niet weten dat begraven in de kerk geen lang leven meer
beschoren was.
Mogelijk was de verandering in de grafprijzen ook de aanleiding om
orde op zaken te stellen in de boekhouding der graven. Immers, in
1775 werd ook opdracht gegeven aan Johannes van Westerhout om
de vloer van de kerk, met de daarin gelegen graven en de banken
daarboven, in kaart te brengen. Hieraan hebben we de mooie
tekening op perkament te danken, die, na aanvankelijk bij de oudste
kerkmeester thuis in een lijst gehangen te hebben, nu zonder de
zwarte lijst met gouden biesje in het streekarchief bewaard wordt. (11)

De invoering van de nieuwe psalmberijming heeft in Brielle,
voorzover we nu nog kunnen nagaan, geen grote beroering
teweeggebracht, hoogstens een kleine rimpeling bij de kerk-
bestuurders die de rekening gepresenteerd kregen. Maar de historici
van nu kregen dankzij de kostbare psalmboeken wel de beschikking
over een interessant archiefstuk.

Over de auteur
Drs. E. Lassing-van Gameren studeerde Geschiedenis te Utrecht; zij
woont in Oude Tonge en is medewerkster van het Streekarchief VPR.



Noten:

1 Archief classis Brielle van de Hervormde Kerk, inv.nr. E10, 
juni 1774.

2 Archief van de stad Brielle 1572-1811, inv.nr. 535 (resoluties van
de magistraat), f. 277v.

3 Collectie Kluit, inv.nr. 7, p. 1662.
4 Archief Herv. Gemeente Nieuw-Helvoet, inv.nr. 902.
5 Archief Herv. Gemeente Hellevoetsluis, inv.nr. 565.
6 Archief Herv. Gemeente Geervliet, inv.nr. 394.
7 Archief Herv. Gemeente Oudenhoorn, inv.nr. 84.
8 Archief van het ambacht Sint Adolphsland, inv.nr. 634 (Streek-

archief Goeree-Overflakkee)
9 Archief Herv. Gemeente Brielle, inv.nr. 1149.
10 Archief van de stad Brielle 1572-1811, inv.nr. 966 (borderellen 

op de jaarrekeningen van de Sint Catharijnekerk, 1767-1785.
11 Archief Herv. Gemeente Brielle, inv.nr. 2041.
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De familie Van der Reijden in de tuin van ‘De Nymph’, juni 1929. Rechts staand de
schrijfster Miny, verder van links naar rechts: vader Piet, broer Hans, tante Marie,
zus Elly en moeder Ali.
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‘Ik droomde van Den Briel’, herinnneringen aan de Nymph

Mevrouw W.C. de Ruiter - van der Reijden †

Op 29 juni 2004 overleed in Haarlem mevrouw De Ruiter, bijna 90
jaar oud. Zij heeft bijna haar hele leven bij en in Haarlem gewoond,
maar bij het ouder worden herinnerde zij zich steeds vaker  haar
jeugd in Brielle. Haar dochter heeft enkele van die herinneringen
uitgeschreven. 
Miny, of voluit Wilhelmina Constantia, werd geboren in Brielle op 23
november 1914 als oudste dochter van Pieter Adrianus Jacobus van
der Reijden en Alida Brummelkamp. Haar vader was, evenals diens
vader, hotelier van De Nymph. Het hotel aan de Voorstraat nam in
haar herinneringen dan ook een voorname plaats in. 

Dromen
Ik droomde van Den Briel; Jan van Drimmelen kwam een borrel
drinken. Hij was vrijgezel en zat bij de anderen in de grote zaal. Ik
zat aan de leestafel te lezen. Ik mocht als oudste langer opblijven.
Vader waarschuwde nooit dat ik naar bed moest, dat deed moeder
altijd. In de binnenkamer aten de reizigers 's morgens en vader en
moeder aten daar ook wel. Als ze 's avonds alleen waren, zaten zij
vaak in de voorkamer bij de kachel.

Herinneringen aan de Nymph
De Nymph, waar ik geboren ben, was vooral een hotel voor reizigers
ofwel vertegenwoordigers. Ze kwamen met de boot en dan op de
fiets. Een man kwam met een koffertje achterop de fiets om dingen
te verkopen op Voorne. Dirksen had een kledingmakerij in Den
Haag. Hij fietste met stalen het hele eiland rond. Hij plaatste
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bestellingen voor een pantalon of kostuum. Dan kwam hij later weer
terug om ze te brengen. In zo'n week fietste hij het hele eiland over.
Voor de reizigers was een leestafel in het hotel met allerlei tijd-
schriften; Het Leven, Panorama en De Wereldkroniek. 
In de zaal stond het buffet. Daar werd bier getapt en glaasjes
ingeschonken. Soms mocht ik er wel eens achter staan. Dat mocht
officieel niet. Daar moest ik glazen spoelen. Een enkele keer mocht
ik ook helpen in de keuken, bijvoorbeeld slaatjes opmaken.

Vannacht werd ik wakker en zag ik Moeder achter 't buffet. Ik zat te
lezen aan de leestafel. Ze was iets aan het inschenken. En ineens liep
ik de keuken uit door een smal gangetje. En ineens wist ik het weer:
hier kan ik naar de wc. Gek dat je zoiets 's nachts opeens weet. Een
heel degelijke wc, voor de gasten. Ik mocht er niet op.

De café-zaal in de Nymph, circa 1930. (Foto Streekarchief VPR, Brielle).



25

Bij de ingang aan de tuinkant waren ook toiletten; twee voor mannen
en twee voor vrouwen. Als de processie er was, werden die gebruikt.
En ik zag de serre, daar zat Moeder te naaien op een trap-naaimachine.
Ze had ook nog een andere. Soms kwam Maartje wel eens helpen
naaien. Bijvoorbeeld lakens verstellen. Lakens waren duur! Soms
gingen ze naar de fabriekswasserij, met de boot. Er hingen ook wel
lakens op zolder of in het washok. 
Boven was ook een wc. De gasten hadden geen wc op de kamer,
maar ergens op de gang.
Boven, aan het einde van een smal gangetje, sliep ik soms. Daar zat
ik lekker vrij. Mijn eigen kamer was naast de mangelzolder. 
We hadden vijf zolders. Om op mijn eigen zolder te komen, moest ik
een trapje op. Eerst was er nog een dienstbodenzolder, daar ging ik
de trap af en dan had je de afgesloten zolder, de zolder van tante
Marie (die inwoonde) en de schuine zolder. Trapje op en trapje af.
Op de schuine zolder stond allemaal rommel. Toen mijn moeder in
het hotel kwam, zei ze tegen oma: "die rommel kan je niet meer
gebruiken". Ze heeft de kamers gemoderniseerd en deed de lampet-
kannen weg. Die stonden op de schuine zolder. Daar lekte het als de
pieten. Die waskommen vingen het water op. 
De reizigers aten ook bij ons. Maar er waren ook mensen uit Den
Briel die elke dag bij ons kwamen eten. Vaak alleenstaanden.
Sommige gasten woonden zelfs bij ons en werkten in Den Briel,
zoals mijnheer Volkers en mijnheer Kroon. Die aten natuurlijk elke
dag bij ons. En op zondagmiddag kwamen de Briellenaren een
borreltje drinken. 
Oma Van der Reijden, die vroeger met haar man het hotel dreef voor
mijn vader dat deed, kwam later naast ons wonen. En haar klein-
kinderen (mijn neven en nichten) kwamen elk jaar logeren bij oma,
maar eigenlijk dus bij ons. Er waren altijd kinderen in de vakantie,
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Ook oma Brummelkamp kwam de hele zomer logeren. Haar man,
mijn opa die ik nooit gekend heb, was vroeg overleden. Zij logeerde
in een klein hotelkamertje. De neven en nichten op zolder of ook wel
in de kleine kamertjes boven de zaal.

Het hotel bestond uit
drie huizen; het huisje
van oma zat er aan
vast. Later hebben ze
boven de toneelzaal
kamers gebouwd, dat
waren de kleine
kamertjes. Dat waren
er een stuk of vijf. De
andere kamers waren
een soort apparte-
mentje met een
keukentje en een bad-
kamer met douche.
Sommige kamers waren
permanent verhuurd,
zoals kamer 7.
Onder de trap was een
stenen bak. Een kuip.
Die lag vol met ijs-
staven, want een koel-
kast was er nog niet. Op
die staven lag eten dat
bewaard moest worden.
Soms werden er nieuwe
ijsstaven gebracht.

Het vroegere hotel ‘De Nymph’, thans Voorstraat 45.
Het is duidelijk te zien dat het hotel uit drie huizen
bestaat. (Foto Streekarchief VPR, Brielle).
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Er was ook een grote kelder. Daarin zat van vroeger af een wel
(bron); die werd niet meer gebruikt. Soms ging hij spontaan weer
open en dan werd hij weer dichtgemetseld. In tijden van oorlog, heel
vroeger, hadden de mensen zelf drinkwater als er een beleg was.

Slagers
Er waren drie slagers in Den Briel. Tegenover ons was De Boer, de
koeienslager voor rundvlees. Als je doorliep kwam je bij Kruijne, de
varkensslager. Er was ook nog een paardenslager. Het meeste vlees
werd van tevoren besteld. Maar soms, als ik op zolder zat, riepen ze:
‘Miny, haal even twee biefstukjes’ of ‘Miny, ga even naar Kruijne’.
Als het van het hotel was, was er haast bij en dan ging je voor. De
andere mensen moesten wachten. Een specialiteit van Opa was
piepkuiken, dat waren jonge haantjes, maar niet zo heel erg piep. Die
kippen werden bij ons thuis gebracht. En zalm werd gebracht door
Vroomshoop. Dat was een zalmvisser die viste op de Brielse Maas
(die was toen nog open). Haha, als er nieuwe dienstmeisjes bij ons
kwamen werken, wilden ze dat alleen als ze niet alle dagen zalm
kregen te eten. Die was toen namelijk heel goedkoop.
In de keuken stond een kolenfornuis met twee ovens en daarnaast
een warm-houd-ding. Later, toen er gas kwam, kwam er een gas-
fornuis bij. De kamers waren niet verwarmd. In de voorzaal stond
een grote kachel. Ik weet ook nog dat er elektriciteit kwam in Den
Briel. En dan ook nog niet overal; de eilanden liepen achter bij de
grote steden. Den Briel had een eigen centrale, maar de elektriciteit
viel vaak uit. Met onweer was het mis. De reizigers kregen altijd een
kandelaar met kaars mee als ze naar bed gingen. Er was in de kamer
geen gas, dus ook geen gaslicht. Voor iedere kamer was er zo een
kandelaar. We hadden een nummerbord in de gang voor de kamers.
Als bijvoorbeeld kamer 2 belde, ging er een belletje. Vader
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verwisselde die altijd. In de zomer had het een ander melodietje dan
in de winter. 
Onder de filmzaal, achter de zaal op de begane grond, was het
washok. Daar stonden grote ketels die verwarmd konden worden.
Ook wringers om het water er uit te persen. Dat water werd via
gootjes afgevoerd. Achter het washok stond de tuinkamer met reserve
serviesgoed.

Achter in de tuin stond een schommel en ook een rekstok. Vlak bij
de poort. We hebben er vaak gespeeld. In de tuin stond ook een
pomp. Daar moest het water gehaald worden. Wij hadden zelf een
pomp. De pomp bij het Wellerondom was voor algemeen gebruik. In
1924 kwam er waterleiding. 
Er waren regelmatig bruiloften en partijen. Als er een groot diner
was (bijvoorbeeld de vrouw van de burgemeester met een diner in de

Tuin van hotel ‘De Nymph’, omstreeks 1930 (Foto Streekarchief VPR, Brielle).
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tuin), dan was het: ‘denk erom! We willen je niet zien, wegwezen!’
er waren een stuk of drie prieeltjes in de tuin. Achter in de tuin was
een veranda gebouwd. Later konden de reizigers daar hun auto onder
zetten. Daar stond in kasten het mooie servies. Als er processie was,
kregen de mensen gewone borden. In die kasten stond voor een
kapitaal! Toen het hotel verkocht werd, ging de volgende eigenaar er
al snel weer uit. Daarna is alles veranderd.

Buiten Brielle
De mensen van de jaarlijkse processie kwamen vanwege de Martelaren
van Gorcum. De kapel lag buiten Den Briel. Bij de kapel was een
put en het water uit die put was heilig. Er werden flessen gevuld met
heilig water. Ik ging daar geregeld heen met een vriendin. Onder het
altaartje lag een schedel (of stukken ervan). Het was in een zakje
genaaid. Wij gingen daar kijken. Eens kwam er een priester. ‘Meisje
dit is het Heilige der Heilige en je mag daar niet aankomen. Het is
een stuk schedel van één van de martelaren!’ In Den Briel werden
Heilige Bloedkoeken verkocht.
Als jong meisje moest ik per fiets asperges halen in Rockanje. Daar
woonde een dienstmeisje van ons. Daar zag ik voor het eerst iets als
'de aardappeleters' van Van Gogh. De familie zat aan tafel. Op die
tafel een pan met aardappelen met in het midden iets geels erin (vet
of zo). Ze prikten met hun vork in die pan. Daarom wilden ze zo
graag bij ons eten. In de keuken kregen ze 'gewoon' eten: aardappels,
vlees en groenten.

Herinneringen aan vader
Vader had de eerste radio in Den Briel. Een grote mahoniehouten
kast vol apparatuur. Spoelen en draden en condensators; dat was de
radio! Tussen de midag, als er leuke muziek was, liepen we er bij te
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dansen. Hij had een luidspreker in de achterkamer. Dan kwamer er
mensen luisteren. Het was een vrolijk mannetje. Hij was ook de
eerste op het eiland die films draaide. Het waren stomme films. Dan
kwam er iemand uit Rotterdam om de nieuwe film te brengen. En er
kwam ook een pianist mee, die de film van tevoren kon zien om te
weten wat hij moest spelen. Vaak kwamen ze samen op de fiets
vanaf de boot.
Later ging het hotel achteruit. De reizigers kregen auto's en ze
hoefden niet meer te overnachten. Vader heeft veel geijverd voor de
Groene Kruisweg van Rotterdam naar Oostvoorne. Het is wel zijn
ondergang geweest. Hij is er uitgegaan vlak voor de oorlog. Ze
hebben de zaak overgedaan en gingen wonen bij tante Sophie in
Zeist. 

Over de auteur
De dochter van mevrouw De Ruiter, mevrouw J.E. Vernout-de
Ruiter uit Apeldoorn, schreef de herinneringen van haar moeder uit.
De redactie heeft hieruit een selectie gemaakt.
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Esterenburg, boerderij van licht en schaduw.

J. Klok

Ooit konden welgestelde families zich de luxe veroorloven er een
buitenplaats in de lommerrijke dreven van Oostvoorne of Rockanje
op na te houden. Hier vertoefde op gezette tijden de landheer met
familie of jachtvrienden. Het kon een compleet landgoed met heren-
huis en ernaast gelegen boerderij zijn of alleen een boerderij (hofstede)
met een Heerenkamer. Een goed voorbeeld hiervan is de monumentale
boerderij Esterenburg te Vierpolders. 

De boerderij Esterenburg aan de Middelweg 5 in Vierpolders, gemeente Brielle
(Jan Zeelenberg, Boerderijen en hun bewoners van Voorne-Putten, Rozenburg en
de Welplaat. Oudenhoorn 2001).
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Oude koopakten spreken van een ‘woning bestaande in een heeren-
huys, bouwmanswoning, schuur, barg en boomgaerden staende en
gelegen onder de Vier Polders’. Wie de monumentale boerderij,
waarvan slechts de woning na de brand van 1931 bleef gespaard,
met de stenen inrijpalen, verscholen achter het groen van zware
kastanjebomen, aanschouwt, ondergaat het gevoel alsof eeuwen op je
neer zien. 

De boerderij ligt in de Kloosterhoek van de polder Oude Goote.
Deze polder zou bedijkt zijn in 1413; zij vormde het begin van de
drooglegging van de eens zo brede rivier de Goote. (1) Direct na de
inpoldering werden de drooggevallen gronden in cultuur gebracht en
hier en daar bezijden de dijk boerenbedrijven gestart. Zo zal kort na
1413 nabij de Spuidijk deze boerderij zijn gesticht. In de bekende

kaart van de polder Oude Goote met rechts boven de boerderij Esterenburg. De
weg boven de passer is de huidige Rijksstraatweg, met bij de T-splitsing café ‘De
vuile Vaetdoeck’.
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Atlas der Regulieren van Rugge van omstreeks 1660, wordt op de
plaats waar de Middelweg (toen Speckgeswegh genoemd) uitkomt
bij de Oude Dijk, een boerderij met twee hooibergen getekend met
vermelding ‘Cornelis Arijen Claesz. van Berckelswoninge’. (2) De
twee hooibergen geven aan dat wij hier te maken hebben met een
groot boerenbedrijf. De polderkaart van Vierpolders (1696) uit het
Kaartboek van Voorne vertoont op dezelfde plek een boerderij
zonder naamsvermelding. (3)

Cornelis Langereis
Degene die de stee als buitenplaats zal hebben ingericht is
waarschijnlijk mr. Cornelis Langereis (ca. 1675-1745), Raad en
oud-burgemeester van Brielle. De boedelbeschrijving van diens
nalatenschap op 26 maart 1745 vermeldt namelijk het bezit van ‘een
Heerenhuis, bouwmanswoning, schuur, barg en boomgaarden in de
Vierpolders’.(4) Uit deze beschrijving blijkt tevens dat bij deze
boerderij behoorde 167 gemeten en 235 roeden bouw- en weiland
gelegen in de Jan Huijgenhoek, de Kloosterhoek, de Veckhoek
(Riethoek), de Betjes Hil, de Nieuwe Goote en het Kleine Gootje.
Het betreft hier dus een uitgebreide boerenbehuizing. De heer
Langereis kwam uit Hoorn, hij trad op 19 juni 1705 in het huwelijk
met Barbara Catharina Leenmans. Hij werd op 22 april 1709 onder-
secretaris van Brielle en in 1713 pensionaris van de stad. Dit hield in
dat hij de Brielse afgevaardigden wekelijks in de Staten van Holland
in het Binnenhof te 's-Gravenhage vergezelde en hen zonodig
adviseerde. Hij had de beschikking over een eigen kamer in het
Brielse logement waar de gedeputeerden verbleven. In 1716 werd hij
lid van de Vroedschap. Als zodanig was hij dertien maal schepen, de
eerste keer in 1718, en viermaal burgemeester, het eerst in 1726. In
de jaren 1729-1732 was hij Raad in de Admiraliteit op de Maze. In
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1736 werd hij benoemd tot ontvanger van de verpondingen en een
jaar later tot Raad en Rentmeester generaal der domeinen in Voorne
en de Beijerlanden. Tevens was hij boekhouder/rentmeester van het
Merula weeshuis. In 1742/43 was hij ten slotte heemraad van Voorne (5).
Uit zijn levensbeschrijving valt op de benoeming tot Raad en
Rentmeester Generaal der Domeinen in Voorne en de Beijerlanden
in 1737. Om deze belangrijke functie te bekleden moest hij behoren
tot de ‘Breedste Geërfden’, grondbezitters met op zijn minst 100
gemeten (50 hectaren) land. Eerst dan was men gerechtigd de verga-
dering van de Staten van Voorne bij te wonen. Om hiervoor in aan-
merking te komen heeft hij wellicht in het zelfde jaar de Hofstede
met bijbehorende gronden gekocht. Waarschijnlijk heeft Langereis
kort na zijn benoeming de boerderij laten verbouwen. 

Een foto van vóór de grote brand in 1931 vertoont op de achtergevel
muurankers die het jaartal 1738 weergeven. We mogen Langereis
waarschijnlijk ook verantwoordelijk houden voor de naamgeving
van de Esterenburg. Dit zou kunnen slaan op het boek Esther in het

Esterenburg voor de brand in 1931. (Collectie vereniging Hendrick de Keyser)
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Oude Testament. Zij zou er als echtgenote van de Perzische koning
voor gezorgd hebben dat de joden, in plaats van te worden vernietigd,
als overwinnaars uit de strijd traden. Haar naam hangt weer samen
met de Mesopotamische godin van de vruchtbaarheid Ishtar.
Op zijn sterfbed kon genoemde heer terugzien op een
indrukwekkende staat van dienst. Zijn nalatenschap was evenzeer
indrukwekkend. Hij bewoonde het herenhuis Voorstraat 61, met een
koetshuis aan de achterzijde. De twee zuidelijk aangrenzende huizen
(nrs. 63 en 65) behoorden eveneens tot zijn bezit. Verder bezat hij een
pakhuis aan de haven, dat gebruikt werd tot berging van gestrande
goederen, en een tuin met tuinhuis. (6)

De boedelbeschrijving van 1745 geeft een duidelijk inzicht in het
vermogen van Langereis. Het begint met een ijzeren geldkist waarin
‘42 guines (engelse gouden munten), 7½ gouden ducatons à f15:15,
49 pistolen, 27 ducaten à f 5:5, elf zakken acht en twintigen, zes zak-
ken guldens, vijf zakken dubbeltjes, negen zakken halve guldens,
een zak met 262 rijksdaalders, een zak met 462 halve guldens, een
zak met 77 ducatons, een zak met 208 acht en twintigen, een zak met
212 à 20 stuivers per stuk, een zak dertien d'halven, een zak schellingen,
een zak ses thalven. Ten slotte nog een daalder en wat kleingeld.
Totaal een bedrag van f16.298:16:0, een fabelachtig vermogen aan
contanten.
Voorts een indrukwekkende lijst gouden en zilveren sieraden, een gro-
te hoeveelheid tafelzilver, linnengoed en tafellakens. Wij maken als
het ware een wandeling door het hele huis aan de hand van de notaris
met zijn klerk . Van de kelder via de gang langs de verschillende
vertrekken. Om via de trap de eerste verdieping en uiteindelijk op de
zolder te belanden. Wat heden ten dage op de grote Antiekbeurs ‘de
Pan’ in Amsterdam of de Antiekbeurs in Den Bosch wordt aange-
boden zou als het ware in het niet verzinken met deze inboedel.



36

Voor ons is interessant de beschrijving van het meubilair in de voor
de overledene gereserveerde vertrekken op Esterenburg: in de
kelderkamer (kamer boven de kelder, ook wel de Herenkamer) twee
bedden (matrassen), een hoofdpeluw en drie dekens, een kussen, een
rustbank, twee grote tafels, een theetafel, een schenktafeltje, een
spiegel in vergulde lijst, 'agt bruijne stoelen, twee leunstoelen, zes
oude roode kussens, twee groene dito, twee theeblaadjes, drie
kasten', van tin: drie assietten, een schenkbord, drie kommen,een
peperbos,een lampet en schotel, twee mostertpotten, van koper: een
vijssel, een koffiekan en een comfoort. 

Verder, in het beneden-
kamertje twee bedden, twee
peluwen, twee kussens, drie
dekens, een ledikant met
geel saij behangen, een oud
kasje, drie stoelen, eenig
aardewerk; in de keuken
'een theetafel, kistje, koper
keteltje, theerakje, eenige
aerde schotelen voor de
schoorsteen van niet veel
waerde, drie oude stoelen.
Tot gebruyk van den Boer
een koper furnuys, een kaern'.
Blijkens mededelingen van
timmerman Spaan liggen
’op de woningh eenige
planken en ladders, die
alleen tot gebruijk van den
huurder van de woning en

Interieur woonkamer voor de restauratie in
2006/2007 (Coll. vereniging Hendrick de
Keyser)



37

de landen zijn gelaten’. Het is duidelijk dat het voorste gedeelte van
de woning geheel voor ‘de familie’ was gereserveerd. 
De volgende eigenaar van de boerderij is zonder meer opmerkelijk
te noemen. Cornelis Langereis liet geen nabestaanden na. Hij stierf
kinderloos; zijn enige kind was hem in 1708 en zijn vrouw in 1734
voorgegaan. Bij zijn overlijden in maart 1745 bleek hij zijn
huishoudster Maria Michot, 'gesepareerde huisvrouw van Frans
Lomis' en waarschijnijk afkomstig uit Maastricht, tot universeel
erfgenaam te hebben benoemd. Maria was plotseling een zeer
vermogende vrouw, die zelf een dienstmeid in huis nam. Zij bleef
wonen in het huis aan de Voorstraat, dat zij in 1762 verkocht. Het is
niet bekend wanneer zij Esterenburg verkocht, maar vast staat dat de
boerderij voor 1757 in bezit is gekomen van Johan Aarnoud Gallas
(1688-1777), ‘luitenant-colonel en capitein van een compagnie
quardes te voet’ en lid van de vroedschap en oud-burgemeester van
Brielle. Gallas was een flamboyante persoonlijkheid, die links en
rechts land op Voorne aankocht. Kroon op dit ‘landverovertje’ was
de aankoop op 4 mei 1753 van de ‘hofstede en tuynmanshuis cum
annexis genaamd Stuyvesande’. De man heeft deze buitenplaats
royaal laten verbouwen en met landerijen uitgebreid. Naast
Stuyvsande bezat hij ook nog de boerderijen Poepenburg,
Kikkerenburg en Esterenburg. De laatste verhuurde hij in 1757 voor
zeven jaren aan Hendrik Keiser te Abbenbroek. In het contract werd
de bepaling opgenomen dat het herenhuis ter beschikking van de
verhuurder bleef. Ook elders belegde hij zijn geld: met enkele
anderen kocht hij de heerlijkheid Cromstrijen, waarvan hij van 1754
tot 1765 ambachtsheer was. Blijkbaar leefde hij op een te grote voet,
want hij was genoodzaakt om een lening van f 35.000,- bij de
Haagse advocaat Johannes Schopman te sluiten. Daarbij moest hij
een verklaring tekenen dat hij ‘zijn woning Esterenburg te
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Vierpolders met 172 gemeten land’ niet verder zou belasten. Helaas
heeft heer Gallas zich later zo in de schulden gestoken dat hij ten
slotte niet meer aan zijn financiële verplichtingen kon voldoen en
failliet werd verklaard.
Op 29 april 1761 vond de executoriale verkoop plaats van de buiten-
plaats Stuyvesande, groot 56 gemeten 154 roeden, de boerderij
Esterenburg met 169 gem. 232 roeden, de boerderij Kikkerenburg
met 72 gem. 63 roeden en de boerderij Poepenburg met 34 gem. 22
roeden. De totale opbrengst bedroeg f 33.250,-.
Stuyvesande werd gekocht door Jean Louis van Alderwerelt (1711-
1779), geboren te Amsterdam. Hij had reeds in 1737 de heerlijkheid
Heenvliet verworven om er zich als Heer van Heenvliet te vestigen (7).
Wie de boerderij Esterenburg toen heeft gekocht, kon niet worden
achterhaald, maar het zal zeer waarschijnlijk de voornoemde Alder-
werelt zijn. Op 2 juli 1779 verkopen diens erfgenamen, mr. Adriaen

Souls en Adriaan Louis van
Alderwerelt de bouwwoning,
bestaande uit een herenhuis,
bouwmanshuijs, keet etc.
genaamt Esterenburg, staande in
de Oude Goote op het quohier der
Huijsen getekend no 8 met de
navolgende 141 gemeten, alsmede
de boomgaard genaamd ‘de vuijle
vaetdoek’, aan Gabriel Leonard
van Oosten (1745-1819), stad-
houder van Brielle en Voorne.
Van Oosten was gehuwd met
Catharina Blankert en een
waardige representant van het

Jean Louis van Alderwerelt (1711-
1779) (Foto uit: G. ‘t Hart, Historische
beschrijving der vrije en hoge
heerlijkheid van Heenvliet,  1949, Den
Helder).
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Brielse patriciaat. In 1786 zou hij opgenomen worden in de
vroedschap. Zijn oudste dochter Maria trouwde met Daniel van
Slingeland uit Schoonhoven; zij erfde de boerderij met bijbehorende
landerijen (8).
Na haar dood komt Esterenburg met de landerijen in het bezit van
haar zwager Anthonie Hendrik van Kruyne (1785-1877), die in 1819
gehuwd was met Wilhelmina van Oosten (9). 
Ook de zeer welgestelde bierbrouwer Van Kruyne kon zich beroepen
op een indrukwekkende Brielse staat van dienst. Hij bezat veel
landerijen op Voorne waaronder het landgoed Kranenhout te

Oostvoorne. Hij speelde een
belangrijke rol in de Brielse
geschiedenis, zo wist hij in
1814 aan het hoofd van de
Brielse schutterij de Franse
commandant tot overgave te
dwingen. Na de verdrijving
van de Fransen was hij
jarenlang raadslid en
wethouder van Brielle. Ook
diende hij als kapitein van
de Brielse schutterij
gedurende de veldtocht naar
Brabant tijdens de Belgische
opstand in 1831. Van
Kruyne stierf kinderloos in
1878; zijn vrouw was hem al
voorgegaan. Hij liet een
indrukwekkend grondbezit
op Voorne na.

Anthonie Hendrik van Kruyne. (J. Klok,
Brielle, stad in de Landen van Voorne, Alphen
aan den Rijn, 1980)
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Bij de openbare verkoping van Esterenburg wordt het geheel voor
f 106.437,85 gekocht door de heer Meerburg te Arnhem, voor diens
dochter de weduwe Johanna Catharina Loopuyt-Meerburg. (10) In
1929 ging de boerderij bij vererving over op Charles Maria Boonen.

De originele aantekeningen in het veilingboekje met de vermelding van koper en
veilingbedrag. (Coll. Streekarchief VPR, Brielle).
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Pachters
Eertijds was het gebruikelijk dat pachtboerderijen decennialang
beheerd werden door eenzelfde familie. Sprekend voorbeeld hiervan
is de familie Scheijgrond. Van 1813 tot 1931 was die naam aan
Esterenburg verbonden. Willem Scheijgrond (1787-1867) was de
eerste pachter van zijn familie. Uit zijn jaren op Esterenburg is een
trieste anecdote bekend. Op zondag 31 januari 1819 trof hij in het hooi
van de til het stoffelijk overschot aan van een man. Het verkeerde in
een verre staat van ontbinding. Er werd aangifte gedaan door de
Brielse arts dr. Arend Bisdom en de chirurgijn Louwrens Baerveld
bij de schout van Vierpolders mr. H. van Andel, die een proces-
verbaal heeft opgesteld. 
Van 1826 tot 1834 bedroeg de pacht voor de bouwmanswoning
(gedeeltelijk) met ruim 64 hectaren wei/bouwland f 2.250,- per jaar.
In 1834 werd de pacht weer voor zeven jaar verlengd à f 2.300,- per
jaar met 64 hectaren en vermeerderd met 17 hectaren te
Nieuwenhoorn. 

Na de dood van de toen inmiddels hoog-
bejaarde Willem Scheijgrond nam diens
zoon Bouwen (1839-1894), getrouwd met
Neeltje van den Ban, de pacht over. In zijn
tijd, namelijk in 1889, vond een verbouing
plaats aan de Esterenburg. Zeer
waarschijnlijk zal toen de oorspronkelijke
tuitgevel veranderd zijn tot de huidige
klokgevel. (11)

Bouwen werd weer opgevolgd door klein-
zoon Hendrik Scheijgrond (1872-1927). In
deze periode werd het rustige bestaan op
en rondom de hoeve in de jaren 1914-1918

Hendrik Scheijgrond,
pachter op Esterenburg.
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verstoord door de aanwezigheid van een compagnie Infanterie,
gelegerd in een grote houten barak nabij de boerderij ter verdediging
van het nabij gelegen fort Penserdijk. Hendrik was getrouwd met
Anna van der Lugt Melsert (1847-1933); zij zette na zijn overlijden
het bedrijf voort met haar jeugdige zoon Willem Martinus. Het lag in
de bedoeling dat hij het bedrijf zou overnemen, maar het mocht niet
zo zijn. Willem overleed op de jeugdige leeftijd van 21 jaar op 15
april 1931. (12)

Mogelijk zal de ongeneeslijke ziekte van de beoogde toekomstige
pachter, de eigenaar van Esterenburg bewogen hebben de boerderij,
zo onlosmakelijk met het geslacht Scheijgrond verbonden, te
verkopen. Het is heel merkwaardig dat juist op de sterfdag van
Willem Scheijgrond Esterenburg met de bijbehorende gronden onder
de hamer werd gebracht. 
Bij de verkoop viel het eeuwenoude bezit uiteen. Op de verkoopceel
passeren nog eenmaal de vele landerijen die ooit hoorden bij
Esterenburg. De landerijen werden door diverse boeren en grond-
eigenaren gekocht. De boerderij en enkele hectaren land werd
afgemijnd door Leendert Luijendijk. (13) Luijendijk, een koopman te
Rozenburg, verkocht Esterenburg direct door aan Simon Dekker, een
boerenzoon afkomstig uit Strijen. (14) Aan de eeuwenoude traditie
‘verpachter-pachter’ werd hiermee eveneens een halt geroepen. Van
nu af aan was Simon Dekker heer en meester. Met deze bezits-
overname van Esterenburg zou het leven op Esterenburg een geheel
andere wending nemen. En niet allen dat: een half jaar later legde
een brand de grote boerenschuur in de as. Gelukkig bleef de woning
gespaard. Er tegenaan werd een kleinere schuur gebouwd. Maar de
eens zo kapitale stee was van haar oorspronkelijke statie beroofd. 
Ofschoon de tand des tijds vele sporen heeft achtergelaten kan deze
hoeve qua architectuur beschouwd worden als een van de meest
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belangwekkende boerderijen in de regio. De voorgevel straalt nog
steeds de statie uit van een glorieus verleden. De vertrekken links en
rechts van de voordeur vormden eens het domein van de landheer.
De oorspronkelijke indeling is weinig veranderd. De twee boven-
verdiepingen beslaan één grote zolderruimte, waar in het najaar
onder meer het graan door het luik in het midden van de voorgevel
naar boven werd gebracht. 

Bij de koop was de heer Dekker reeds weduwnaar met zeven kinderen.
Met enkelen is hij het bedrijf gestart. Na zijn overlijden namen de
zonen Kees en Teun en dochter Sientje het bedrijf over. Later kwam
de gepensioneerde Bas er bij. De ‘Dekkertjes’ stonden bekend als
echte veeboeren. Zij wisten een bijzonder ras te fokken. Na een fel

Esterenburg: overloop, thans ingericht met slaapkamers; vroeger onderdeel van
de zolderruimte. Het verhoogde gedeelte links is het plafond van de opkamer
(Foto F. Keller, maart 2007)
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gevoerde strijd mocht het hen echter niet lukken om de stier in het
stamboek onder te brengen. Hun laatste jaren vertoonden een triest
verloop. Ten slotte bleven Sientje en Teun over op stee. 
Wat zich in de loop van al die jaren achter de muren heeft afgespeeld,
zou een interessante boerenroman opleveren. Maar wel een zonder
‘happy end’. De familie Dekker vormde een gesloten gemeenschap.
Slechts enkelen genoten de eer haar vertrouwen te winnen. Tot deze
intimi behoorde mr Elbert van Soest, zoon van een arts en geboren te
Rockanje. Hij werd als het ware gegrepen door de statie van de
hoeve, kwam in contact met Sientje en wist haar vertrouwen te

Gezicht vanuit de heren- of
opkamer naar de (lager
gelegen) keuken. 
Op de voorgrond is een
stukje van de vloer van de
opkamer te zien. Deze is
‘gemarmerd’ door kinderen
met blote voeten over de nog
natte verf te laten lopen. 
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winnen. Toen zij niet meer in staat bleek de boerderij langer te
besturen, werd Van Soest door de kantonrechter tot bewindvoerder
benoemd. Teun was inmiddels naar het verzorgingshuis ‘De
Rozenhoek’ in Nieuwenhoorn verhuisd. 

Uit vrees dat na de dood van de laatste Dekker de boerderij in handen
zou vallen van een projectontwikkelaar, heeft Van Soest contact
opgnomen met de Vereniging 'Hendrick de Keyser', een vereniging
tot behoud van architectonisch of historisch waardevolle huizen in
Nederland. Deze vereniging verwezenlijkt dit doel door het kopen
van monumenten, die na restauratie worden verhuurd. Zij richt zich
weliswaar vooral op stedelijke bebouwing, maar ook de Esterenburg
voldoet aan de strenge criteria van de vereniging. Het is een sprekend
voorbeeld van de architectuur en wooncultuur van ons eiland. 

Wapenbord afkomstig uit de boerderij
Esterenburg. Helaas is de relatie tussen
het wapenbord en de boerderij niet
bekend. (Collectie Historisch Museum
Den Briel, inv. nr. 3455; foto F. Keller)
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De vereniging toonde zich bereid tot aankoop van de boerderij en
enkele hectaren weiland. De onderhandelingen vergden veel tijd en
het geduld van Van Soest werd danig op de proef gesteld. De
gezondheid van Teun ging bovendien snel achteruit. Bij zijn overlijden
zou er een nieuwe situatie ontstaan en de vereniging mogelijk niet
meer in de gelegenheid worden gesteld de boerderij te verwerven.

Uiteindelijk werd tot aankoop overgegaan. De overdracht vond plaats
ten overstaan van notaris Buijtink te Brielle op woensdagmiddag 3
juli 2002. Een uur later blies Teun zijn laatste adem uit. 
Op de overlijdenskaart van Teun stond: ‘Hij is een weg ingegaan, die
hij alleen ten eind moet gaan’, een tekst die tot veel nadenken stemt.
Schrijver dezes was aanwezig bij het  condoleancebezoek op

Esterenburg, voorgevel voor de renovatie van 2006/2007. (Collectie vereniging
Hendrick de Keyser).
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maandagavond 8 juli 2002. Slechts de buren en enige intimi vonden
elkaar in de oude zo vertrouwde keuken. Gastheer was de heer Van
Soest. Het was een bijzonder samenzijn. Voor schrijver dezes te
meer, omdat hij eraan werd herinnerd dat zijn grootmoeder Susanna
van der Linde - Scheijgrond (1851-1927) op deze boerderij het
levenslicht aanschouwde. Op woensdag 9 juli 2002 werd het
stoffelijk overschot van Teunis vervoerd naar de Openbare begraaf-
plaats van Strijen, zijn geboortedorp. 
Enkele dagen later vond de overhandiging van de huissleutel plaats
door de heer Van Soest, namens de familie Dekker, aan vertegen-
woordigers van Hendrick de Keyser. Hiermee kwam een eind aan
het werk van Van Soest, die zich er lange tijd intensief mee bezig
heeft gehouden. Van Soest overleed korte tijd later en heeft de
restauratie van de Esterenburg helaas niet kunnen volgen. Die is
inmiddels vergevorderd. Binnenkort zal de Esterenburg weer iets
uitstralen van haar oude glorie. Hoewel de boerderij zonder de
imposante schuur, nooit meer de oude luister zal herwinnen, zorgen de
bomen nog immer voor een prachtig decor van licht en schaduw. 

Over de auteur:
J. Klok was tot eind 1989 stadsarchivaris en conservator van het
Trompmuseum, voor de ‘Vereniging Vrienden van het Historisch
Museum Den Briel’ natuurlijk vooral bekend als mede-oprichter en
secretaris. 

Noten:
1 Dr.J. Klok, Voorne en Putten (Utrecht 1939), pag 91.
2 Nationaal Archief, collectie Kaartboeken, VTH nr. U, Atlas der 

Regulieren van Rugge, 1660, fol.XX; Van Berckel kocht de land-
stee in 1649 van Huijbrecht Dirksz Romeijn.
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3 Kaartboek van Voorne, kaart VIII.
4 De plaats waar de boerderij is gesitueerd wordt op de eerder ver

melde polderkaart aangeduid met de percelen 1, 2 en 3 in de 
Kloosterhoek; dezelfde nummering komen wij in de boedelbe
schrijving tegen.

5 H. de Jager, De Brielsche Vroedschap in de jaren 1618-1794 
(Rijswijk 1904), pag. 79

6 SA VPR, Notarieel archief, nr. 1103, boedelbeschrijving van de 
nalatenschap van mr Cornelis Langereis, notaris Daniel 
Rolandus, 3.12.1745.

7 Zie de buitenplaats Stuyvesande, in: J. Klok Jzn, ‘De vroegere 
Buitenplaatsen op Westelijk Voorne’ (Oostvoorne 2001), pp 102-
115. 

8 SA VPR, archief gemeente Vierpolders, kadastrale legger, 
art. 81. 

9 kadastrale legger, art. 284.
10 SA VPR, collectie openbare verkopingen, 1878, Kadastrale 

legger Vierpolders art 545
11 Volgens mededeling van mevrouw Lugtenburg-van Dintel, 

kleindochter van de uitvoerder van het werk, Cornelis Snijders, 
aannemer te Pernis, tijdens een voordracht voor de plattelands
vrouwen in Nieuw Helvoet op 25 mei 1993. Tijdens de restauratie
is de verbouwing aan de gevel echter vroeger gedateerd; 
wellicht is er in 1889 sprake geweest van het vergroten van de 
ramen aan de voor- en linkergevel. 

12 J. Zeelenberg, Boerderijen enz, pag 491
13 Kadastrale legger, art. 1179 (5)
14 Kadastrale legger, art.1191
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Een onbekende opera over Den Briel

Jenneke Groeneveld

Inleiding
Liedjes, rijmpjes en gedichten die betrekking hebben op het veroveren
van Den Briel zijn er al eeuwen. De vroegste gedichtjes en liedjes
zijn bijna even oud als het feit zelf. Van alle versjes die vanaf 1572
over de inneming van Den Briel gemaakt zijn, werden het spot-
rijmpje 'Op 1 April, verloor Alva zijn Bril' en het liedje 'In naam van
Oranje, doe open de poort, de Watergeus ligt aan den wal' het meest
bekend. Tot nu toe zijn ze in bekendheid nog niet overtroffen. Ook
Johan Been, een dichter-schrijver van eigen bodem, heeft over dit
onderwerp niet iets geproduceerd waarmee hij buiten Brielle blijvende
bekendheid heeft verworven. Toch waren zijn gedichten en liedjes in
zijn tijd gewild. Grote namen uit de toneel- en muziekwereld, zoals
de acteur Louis Bouwmeester of de componist Bernard Zweers,
vroegen Been wel eens iets voor hen te schrijven. 
Ook heeft hij ooit een opera geschreven over de verovering van Den
Briel, genaamd 'De Watergeuzen'. Daarin vind je 'het lied van
Rochus Meeuwiszoon' waarmee hij, wanneer het lot hem
goedgunstiger was geweest, zijn naam in de wereld van de
muzikaal-dramatische kunst had kunnen vestigen. 
Hoe zat deze geschiedenis in elkaar? 

Een Nederlandstalig Operagezelschap 
In 1886 richtte J.G. de Groot, onderdirecteur van de Parkschouwburg
te Amsterdam, de 'Nederlandsche Opera' op. Daarvoor was moed
nodig geweest want de geschiedenis van de Nederlandse opera was
er een van opstaan en vallen. Vanaf 1772 was er geen nationaal
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operagezelschap in geslaagd voor langere tijd vaste voet te krijgen. 
De Groot echter liet zich niet beïnvloeden door de negatieve
ervaringen van eerdere Nederlandstalige operagezelschappen. Hij
voer zijn eigen koers en ging voortvarend te werk. Nog in oktober
van datzelfde jaar 1886 werd de in het Nederlands vertaalde opera
'Faust' met Nederlandse zangers uitgevoerd. Hierna verzette De
Groot de bakens nog wat rigoureuzer: nu streefde hij naar
oorspronkelijke opera's in het Nederlands. Aan het bezwaar dat men in
Nederland niet over goed opgeleide zangers kon beschikken, werd
tegemoet gekomen door de in 1890 te Amsterdam opgerichte Vereniging
tot bevordering van de Nederlandsche Muzikaal-dramatische Kunst,
waar zangers en zangeressen opgeleid en gevormd konden worden.
Ook componisten werden aangemoedigd opera's te maken, bij
voorkeur over een vaderlands onderwerp. Een van die componisten
die de handschoen oppakte, was Marius van 't Kruijs.

Vader en zoon Van 't Kruijs in Brielle
Toen Marius van 't Kruijs rond
1894 de Catharijnekerk bezocht,
was hij niet de eerste Van 't Kruijs
die interesse voor het orgel toonde.
Twintig jaar daarvoor had ook
zijn vader, Jan van 't Kruijs, het
orgel bespeeld. Van 't Kruijs junior
kwam naar de Catharijnekerk
omdat hij plezier beleefde aan het
zien en spelen op voor hem
vreemde orgels. Van 't Kruijs
senior had andere drijfveren. In
1865 solliciteerde hij naar de

De organist Jan van ‘t Kruijs.(Foto van
de auteur).
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vacature van de functie organist en klokkenist van de Catharijne-
kerk. Volgens de examinatoren, voor wie hij zijn proeve van
bekwaamheid moest afleggen, had hij met kop en schouders boven
de andere gegadigden uitgestoken. In weerwil daarvan echter
kwamen de kerkvoogden en het gemeentebestuur tot een andere
keuze. De heer J. van 't Kruijs had het nakijken en keerde terug naar
Oudewater waar hij behalve organist-klokkenist ook muziek-
onderwijzer en koordirigent was.
Twee jaar later, in februari 1867, horen we opnieuw van deze Van 't
Kruijs. In Caecilia, het muziektijdschrift van die dagen, komt een
berichtje voor waarin staat dat het vijfjarig zoontje van den heer J.
van 't Kruijs, muziekonderwijzer en organist te Oudewater, een
verdienstelijke uitvoering op de pianoforte heeft gegeven. 'Hij', zo
luidt de mededeling, 'voerde de stukken met zooveel juistheid,
aplomb en gevoel uit, dat men zich nauwelijks kon voorstellen, dat
een zoo jeugdig kind aan de piano zat. Men mag dan ook gerust
verwachten', vervolgt het berichtje, 'dat hij, bij voortdurende ijver en
studie, onder zoo bekwame leiding als die van zijn vader, eenmaal
een sieraad der muziekale wereld zal worden.' 
En inderdaad, de jonge Marius ontwikkelde zich tot een zeer
begaafd en 'allround' musicus. Al op 20-jarige leeftijd verliet hij,
hoogst eervol, de Koninklijke Muziekschool te Den Haag. In 1884
werd hij benoemd tot organist van de Laurenskerk en tot leraar aan
de muziekschool te Rotterdam. Het zal omstreeks 1894 geweest zijn
dat hij naar Brielle kwam om het orgel te bestuderen en er orgelcon-
certen te geven. Een ontmoeting met Johan Been, die het in die
dagen druk had met het wel en wee van de kerk, lag voor de hand.
Een kennismaking tussen de 35-jarige Been en de 33-jarige Van 't
Kruijs bleef dan ook niet uit. Wie van de twee het eerst het idee
geopperd heeft om gezamenlijk een opera te gaan maken, is niet
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bekend, maar dat Van 't Kruijs erover begon, lijkt het meest
aannemelijk. Hij had als componist van de 'De bloem van IJsland'
immers al een opera op zijn naam staan. Bovendien was hij bekend
met het feit dat er een grote behoefte was aan oorspronkelijke
opera's, dat wil zeggen aan opera's met muziek en tekst van
vaderlandse kunstenaars en bij voorkeur over een vaderlands
onderwerp. Van 't Kruijs en Been besloten zich gezamenlijk aan de
opera 'De Watergeuzen' te wagen. 

Johan Been schrijft het libretto
Het jaar 1894 is voor Johan Been in meer dan een opzicht belangrijk
geweest: hij kreeg naamsbekendheid buiten Brielle en leverde het
libretto voor een opera. Bekendheid buiten Brielle verwierf hij zich
met de brochure 'Een Baken in nood!'. Met deze tweeëndertig
pagina's tellende brochure wees hij op het dreigende verval van de
Brielse Toren en maakte duidelijk wat de toren, die uit 1482 stamt,
voor de geschiedenis van het vaderland heeft betekend. De
restauratieplannen van de toren zullen waarschijnlijk Van 't Kruijs'

Het titelblad van het
manuscript van de
opera ‘De
Watergeuzen’. (Coll.
Been, Streekarchief
VPR, Brielle).
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interesse geprikkeld hebben, want aan de binnenkant van deze toren
hing het bekende Kam-orgel, het orgel (waarvan hij de dispositien
nog niet had beschreven) en waarop ook zijn vader nog gespeeld
had. Vanaf die tijd bezocht Van 't Kruijs op eigen initiatief en soms
ook op verzoek de Brielse Dom om er een orgelconcert te geven. 

Een onderwerp voor de opera dat hen beiden aansprak, was snel
gevonden. Aangezien een opera met de titel 'Leidens ontzet' van de
componist C. van der Linde een jaar daarvoor in première was
gegaan en goed ontvangen, lag een opera over een ander ijkpunt uit
de Tachtigjarige Oorlog, 'De inname van Den Briel', dus voor de
hand. 

De Sint Catharijne in 1905 met het Kam-orgel nog aan de zijde van de toren. (Foto
Wilh. F. Borstlap, coll. Streekarchief VPR, Brielle).
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Toen Been aan zijn opera begon, kon hij nog niet bogen op een
publicatie in boekvorm. Wel waren er al een paar feuilletons in
landelijk bekende tijdschriften opgenomen en had hij voor een
novelle in een krant een zilveren medaille gewonnen, maar
landelijke bekend was hij daarmee niet geworden. Evenmin had hij
op het gebied van poëzie en drama het niveau van plaatselijk
gelegenheidswerk nog nauwelijks overschreden. Een opera
schrijven met een talentvolle componist aan zijn zijde, was dus een
enorme uitdaging en wellicht een springplank naar een toekomst in
de kunstwereld met de grote 'K'. 

De historische bijzonderheden rondom de inname kende Been als
geen ander. En misschien was het daarom dat hij besloot het accent
niet op de inname van 1 april te leggen. Dat stond immers in elk
geschiedenisboek. De slag om Brielle op 5 april 1572 was heel wat
minder bekend, hoewel van groot belang. Op die dag immers hakte
Rochus Meeuwiszoon een sluisje open waardoor de polder blank

Een fragment uit het lied van Rochus Meeuwiszoon.
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kwam te staan en de Spaanse soldaten, bang voor water, zich terug
hadden moeten trekken. Deze glorieuze daad van Rochus Meeuwis-
zoon zou in de opera centraal komen te staan. Been schreef het
libretto in metrische verzen en verlevendigde het geheel met
fragmenten uit geestelijke liederen, een paar oud-Hollandse
volksliedjes en vaart makende roeiliedjes. 

De opera wordt voorgespeeld
In mei 1895 kon de componist Van 't Kruijs, het woord 'einde' zetten
onder de partituur die zonder de partijen 575 pagina's in oblong-
formaat telde. Nog dezelfde maand werd het zangspel voorgespeeld.
De opera werd goedgekeurd door twee orkestdirecteuren (onder wie
C. van der Linden). Zij beloofden de opera nog hetzelfde seizoen in
première te laten gaan. Door interne moeilijkheden en de ongunstige
financiële situatie kon er op dat moment van een opvoering geen
sprake zijn naar de mening van de Raad van beheer. Gelukkig bood
de Fransche opera in Den Haag uitkomst. Zij bood aan het zangstuk
van de Nederlandsche Opera-Vereeniging te willen overnemen, op
voorwaarde dat de tekst in het Frans vertaald zou worden. De pers
reageerde hierop verbouwereerd. Dwazer geval kon zij zich

Rochus Meeuwiszoon
hakt op 5 april 1572 het
sluisje open. (Briefkaart,
coll. Streekarchief VPR,
Brielle)
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nauwelijks indenken. Kwam het er niet op neer, dat in plaats van het
gretig aangrijpen van een Nederlandstalig werk hier van minachting
voor dit oervaderlands product getuigd werd? 
De Nieuwe Rotterdamsche Courant nam het voor de 'Watergeuzen'
op. In een artikel van F. Buitenrust Hettema, werden alle kwaliteiten
van de opera breed uitgemeten. Vooral op het feit dat het hier om een
vaderlandslievend product ging, werd de nadruk gelegd. 'En nu, zo
eindigde het krantenstuk, 'zou men dit Hollandsch Origineel in 't
Frans, en nog wel alleen in 't Fransch doen opvoeren. In die taal zou
klinken ons Wilhelmus? Wie ijvert mee om dit te voorkomen? Wie
doet het zijne om nog dit jaar het eigen Hollandsch te hooren in z'n
volle klank, in z'n volle uitwerking?' Deze oproep heeft niet mogen
baten: de opera verdween letterlijk en figuurlijk van het toneel. 

Het libretto
Op het moment dat er sprake was van een Franse vertaling, haastte
Been zich het 46 pagina's tellende libretto in het Elseviers
Geïllustreerd Maandschrift van juni 1896 te publiceren. Daarmee
werd de oorspronkelijke tekst vastgelegd. 
De operatekst verscheen in twee afleveringen en werd rijkelijk
geïllustreerd met onder andere tekeningen van Johan Braakensiek. 
Kon Been zich als librettist nog getroost voelen door een zekere
erkenning voor de tekst en een levenslange vriendschap met
Braakensiek, voor anderen moet de teleurstelling zeer groot geweest
zijn. De Nederlandsche Opera, in 1886 met zoveel zelfvertrouwen
door De Groot opgericht, werd na jaren tussen hoop en vrees te
hebben gezweefd in 1896 opgeheven. De verhouding tussen C. van
der Linden, de orkestdirecteur van Nederlandsche Opera en Van 't
Kruijs escaleerde. Been schreef aan een bekende: 'Van 't Kruijs is 'n
kwaaie korporaal; goeie hemel, hij is zoo lastig, en hij heeft dien
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armen Van der Linden op z'n tabberd gegeven, dat er de vlokken
afstoven'. Na dit debacle heeft Van 't Kruijs zich nooit meer aan een
opera gewaagd. Gelukkig heeft de samenwerking met Been, getuige
de liedjes en gedichten die hij door de jaren heen voor hem op
muziek zette, stand gehouden. 

Tekening van
Johan
Braakensiek bij
de opera ‘De
Watergeuzen’.
(Uit Elseviers
Geïllustreerd
Maandschrift,
6e jaargang;
coll. Been,
Streekarchief
VPR, Brielle).
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Het archiefleven van de opera 'De Watergeuzen'
Van 't Kruijs werd in 1897 benoemd tot dirigent van het Gronings
orkest De Harmonie. Tot harmonieus samenwerken kwam het daar
echter niet. Na een conflict met de bestuursleden van de vereniging
legde Van 't Kruijs zijn functies neer en vertrok in 1905 naar Den
Haag. Hier bracht hij vele jaren weliswaar ambteloos, maar gezien
de productie van 126 werken in druk zeker niet werkloos door. In
1911 besloot hij Nederland vanwege het hem benauwende muziek-
klimaat vaarwel te zeggen. 
Volgens een krantenberichtje in de Nieuwe Brielse Courant
vernietigde hij, voor zijn vertrek naar Montreux, het grootste gedeelte
van zijn manuscripten en 'daaronder bevond zich ook 'de partituur
eener Ned. Opera, ter opvoering aangenomen door de Ned. Opera-
vereeniging'.
Het vertrek en de vernietiging van de partituur zal Johan Been het
gevoel van een definitief afscheid van zijn opera en samenwerking
met de musicus gegeven hebben. In april 1918 echter ontving hij na
jaren weer een levensteken van Van 't Kruijs. Deze schreef hem: '(..)
gisteren speelde ik onze opera 'De Watergeuzen’, want al zijn alle
partijen vernietigd, de partituur heb ik nog behouden! En ik durf het
nu gerust zeggen: onze opera was een knap werk, voor Holland een
meesterwerk, en ik vergeef 't de lui nimmer dat, in plaats van met
open armen zoo'n werk te ontvangen, nijd, afgunst, kuiperij 't me
onmogelijk heeft gemaakt die opera opgevoerd te krijgen!- 't Is niet
voor niets dat ik Holland verlaten heb, want bij veel waardeering is
ook veel miskenning, laster. De intrige is mijn lot geweest.(..)'
In 1919 stierf Van 't Kruijs in een ziekenhuis te Lausanne. Hoe het
verder met de partituur gegaan is, is onduidelijk. Waarschijnlijk is
zijn werk geschonken aan of aangekocht door de violist en muziek-
verzamelaar Willem Noske (1918-1995) die zich op het verzamelen



van Nederlandse muziek uit vooral uit de periode 1850-1950 had
toegelegd. Rond 2005 kon iedere bezoeker van het Muziekarchief te
Den Haag deze collectie inzien, en, jawel, daarin bevond zich ook de
partituur van 'De Watergeuzen' in manuscriptvorm. 

Tot slot 
Bij alle liedjes, rijmpjes en gedichtjes over de
inneming van Den Briel kan nu ook een opera
gevoegd worden. Een succesnummer zal het
niet meer worden. Daarvoor zijn tekst en
muziek te gedateerd, maar met het liedje van
Rochus Meeuwiszoon is diens naam en daad
aan de vergetelheid ontrukt en dat was de
bedoeling van Johan Been toen hij het libretto
schreef.  

Over de auteur:
Mevrouw J.T. Groeneveld schreef een doctoraalscriptie over het
schrijverschap van Johan Been tot 1905. De periode 1905 tot 1930 is
in voorbereiding. Vanaf mei 2007 kan de website van Johan Been
bezocht worden.
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Rochus Meeuwiszoon, (Uit Elseviers geïllustreerd
maandschrift, 6e jaargang; coll. Been, Streekarchief VPR,
Brielle).



Uit de Streek

Tentoonstellingen
'De familie Middelhoek' (werktitel), i.s.m. Stichting Brielle stad van
kunst en cultuur. 
Historisch Museum Den Briel en de Sint-Catharijnekerk, maart tot
en met september.

'Het Kruiningergors door de eeuwen heen'
Oudheidkamer Oostvoorne, van mei tot en met oktober.

Publicaties
Bob Benschop, Zeehelden in Hellevoetsluis, Piet Hein, Maerten
Tromp en Michiel de Ruyter in de zeventiende-eeuwse admiraliteits-
haven (Zaltbommel 2007)

Carolien Klinkhamer, Dagboek van een stadsgids in Brielle (Brielle
2006)

Teun Otto, De muzikale ruwaerd. Geschiedenis van een muziekge-
zelschap (Stichting Streekhistorie VPR, Bernisse 2006)

Nico de Vries, Prikken, zeepsop en tinnen haringen: het gebruik van
aas in de beugvisserij (1600-1900), in: Netwerk, jaarboek visserij-
museum, 17 (2006), p. 7-19.
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Auteursinstructies
Historische artikelen over Brielle en de streek zijn welkom. Geadviseerd
wordt vooroverleg met de redactie. Contactadres: 
Mevrouw Els Laroy-Meeuse
Van Almondeweg 70, 3231 CS  BRIELLE
Tel.: 0181-413635. E-mail: elslaroy@hetnet.nl
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,– excl. BTW

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






