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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 openstel-
ling als op zondag. 

Prijzen:     Kinderen t/m 4jaar gratis 
Kinderen 5 t/m 12 jaar € 1,- 
Iedereen ouder dan 12 jaar € 2,- 
Gezinskaart (gezin met 4 kinderen t/m 12 jaar) € 4,50 
Schoolgroepen per leerling € 0,50 *) 
Houders CJP 50% korting 

Groepen (meer dan 10 personen) € 1,- pp 
Gratis toegang voor leden Ver. Vrienden HMDB, MJK, Ver. Rembr., begeleiders 
schoolgroepen, begeleiders rolstoelgebruikers. Gratis toegang voor iedereen op 1 
april, museumweekend en Open Monumentendag. 
*) Schoolgroepen kunnen met CKV bonnen betalen, maar er kan geen geld worden 
teruggegeven. 
 
Adres: 
Markt 1, 3231 AH Brielle. Receptie: tel. (0181) 475475; kantoor: (0181) 475477; 
fax: (0181) 475476; www.historischmuseumdenbriel.nl 
e-mail: info@historischmuseumdenbriel.nl 
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Van de redactie 

Zoals u vanwege de omslagillustratie met de reusachtige luidklok de 
‘Butendiic’ misschien al vermoedde, is in deze Mare een belangrijke 
plaats ingeruimd voor de Sint-Catharijnekerk en dan met name de 
situatie van deze kerk in de Tweede Wereldoorlog. De klokkenroof 
en de bezetting met het radiopeilstation van de Luftwaffe waren de 
meest ingrijpende gebeurtenissen voor de kerk in deze periode. Er 
zijn gelukkig nog steeds mensen die bewuste herinneringen hebben 
aan deze spannende tijd en ons daarover willen vertellen. 

Dat geldt naar alle waarschijnlijkheid niet voor de bezoeken die 
koningin Wilhelmina en prins Hendrik in 1914 aan Brielle brachten. 
Gelukkig hebben de ooggetuigen van toen hun ervaringen opge-
schreven en maken ons daarmee deelgenoot van die voor Brielle zo 
belangrijke gebeurtenis. 

Wilhelmina bezocht Brielle ook in 1922 op 1 april en sprak bij die 
gelegenheid het volk toe. Deze gebeurtenis werd vereeuwigd in een 
gedenkraam in het stadhuis aan de Markt. Echter sinds 1995 is het 
raam spoorloos, in ‘Opsporing verzocht!’ wordt de hulp van de lezer 
gevraagd. 

Niet verdwenen, maar juist verrassend tevoorschijn gekomen zijn 
een paneel (van achter het ‘behang’) en een kanon van Tromp (uit 
de Euro-Maasgeul). 

Dit jaar hebben we echter meer belangstelling voor Witte de With 
dan voor Tromp. Vanwege de 350e sterfdag (8 november 2008) van 
Witte de With doet de redactie een voorstel om het herdenkingsjaar 
van deze Brielse zeeheld in Brielle enige inhoud te geven. 

Willem Delwel 



   

 

Praalgraf voor admiraal Philip van Almonde. In de Tweede Wereldoorlog 
werd het grafmonument beschermd door een gemetselde muur. De 
tussenruimte werd gevuld met zand. Foto H. Vegter. 
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De Sint-Catharijne in de Tweede Wereldoorlog 

W. Delwel 

Inleiding 

De Sint-Catharijnekerk van Brielle is volgens velen het mooiste monu-
ment van de stad. Een monument dat overigens nog steeds dienst 
doet en dus zowel een actuele als historische betekenis heeft. Zij is 
letterlijk en figuurlijk beeldbepalend voor stad en omgeving. 

Wij mogen dan ook nog steeds dankbaar zijn dat kerk en toren de 
Tweede Wereldoorlog ongeschonden hebben doorstaan. Het had 
ook anders kunnen aflopen. Twee jaar lang, van zomer 1942 tot zomer 
1944, is de toren ‘bezet’ door de Duitsers van het radiopeilstation 
van de Luftwaffe. Een geallieerde aanval op de toren is in die tijd 
niet ondenkbeeldig. De grootste slag die de kerk in de oorlog treft, is 
ongetwijfeld de ‘klokkenroof’ door de Duitsers, die op die manier 
grondstoffen vergaren voor hun oorlogsindustrie. (Zie het artikel 
‘Wie met klokken schiet, wint de oorlog niet!’) 

Aan de hand van enkele schriftelijke bronnen en Brielse ooggetui-
gen wordt onderstaand een beeld geschetst van de situatie van de 
Sint-Catharijnekerk in de Tweede Wereldoorlog. 

Het radiopeilstation van de Luftwaffe 

In de loop van de zomer van 1942 werd de toren van de Sint-
Catharijnekerk op een bijzondere wijze door de Duitsers ‘bezet’. De 
toren ging fungeren als één van de vijf peilinstallaties van het Brielse 
radiopeilstation ‘Brennessel’ (brandnetel). 

Brielle was niet de enige plaats in Nederland met een radiopeilstation 
van de Luftwaffe, bedoeld om zowel de eigen Duitse vliegtuigen als 
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de vijandelijke te kunnen lokaliseren. Net als in Brielle hadden deze 
peilstations een plantennaam als codenaam (Teerose, Löwenzahn en 
Schneeglöckchen). 

Het grootste deel van ‘Brennessel’ lag buiten de wallen: in het veld 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peilhuisje met antenne op de stompe 
toren van de Brielse Dom .  
©  M. Tiemens-van den Ham, Doorwerth. 

 
 
De ‘Auswertung ’  van 
Brennessel werd na 
de oorlog gekocht 
door de heer W. Lug-
tenburg sr., die er zijn 
garagebedrijf LUVETO 
in vestigde. 
©  M. Tiemens-van den 
Ham, Doorwerth. 
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achter de Kaaipoort bouwden de Duitsers hun hoofdkwartier, de 
zogenaamde ‘Auswertung’. (Na de oorlog werd het T-vormige 
gebouw aangekocht door de heer W. Lugtenburg om er zijn garage-
bedrijf LUVETO in te vestigen.) 

Zowel ten noorden als ten zuiden van het Duitse hoofdkwartier 
stonden op enkele honderden meters twee peiltorens. Als vijfde 
peiltoren fungeerde, zoals vermeld, de Sint-Catharijnetoren. Op het 
dak van de toren stond een peilhutje met een draaibare antenne. De 
meetinstrumenten bevonden zich op de klokkenzolder waar genoeg 
ruimte was nadat de klokken van het carillon waren weggehaald. 
Het was de werkruimte voor twee man. 

Duidelijk zichtbaar zijn de twee noordelijke peiltorens van Brennessel in 
de weilanden bij Brielle. ©  M. Tiemens-van den Ham, Doorwerth. 
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Het meest bekend met de ‘toren-Duitsers’ zijn de gebroeders 
(Wijnand en Driecus) Spoor geweest. Zij moesten elke dag het 
gewicht, dat het uurwerk van de torenklok liet lopen, ophalen. 

Op de eerste zoldering van de toren bevond zich een onderkomen 
voor de dienstdoende Duitse soldaten. Volgens de heer Jaap Stolk 
bestond dit onderkomen uit twee geschakelde barakken. Samen met 
zijn grootvader Johan van der Voorde (koster van de Sint-
Catharijnekerk van 1901 tot 1946) is hij in de barakken geweest. De 
situatie op de eerste torenzoldering was toen heel anders dan nu. De 
barakken bevonden zich achter het orgel en het tiengebodenbord en 
het westvenster was een blinde muur. Het Duitse onderkomen was 
dus vanuit de kerk niet te zien. Rond 1960 zijn orgel en tiengebo-
denbord naar de oostgevel verplaatst. In die tijd is ook het westven-
ster geopend en is een balustrade aangebracht. 

De heer Stolk herinnert zich het interieur van de barakken als een 
‘huiskamer’ met een tafel en stoelen. Het peilstation was 24 uur per 
etmaal in bedrijf en er waren dan ook dag en nacht Duitse soldaten 
in de toren aanwezig. Dat ze niet alleen maar werkten, maar zich 
soms ook op een bijzondere manier amuseerden, heeft de heer Stolk 
met eigen ogen gezien. Hij herinnert zich een, alleen in zwembroek 

 
 
 
 
Twee Duitse soldaten voor 
het peilhutje op de toren 
van de Brielse Dom. ©  M. 
Tiemens-van den Ham, 
Doorwerth. 
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geklede, Duitser die voor koorddanser speelde op het ijzeren hek 
boven op de toren. Dat was een niet ongevaarlijke bezigheid op een 
hoogte van meer dan 50 m. Bovendien balanceerde hij op een hek 
dat veel smaller was dan de huidige stenen balustrade. De bovenste 
rand waarop de Duitser liep, was slechts ca. 5 cm breed. 

In augustus 1944 hebben de Duitsers de antenne van het torendak 
gehaald, tegelijk met de radioapparatuur van de klokkenzolder. Ook 
zijn toen de explosieven, die tussen de hanenbalken van de toren 
zaten, weggehaald en buiten de wallen tot ontploffing gebracht. Deze 
explosieven waren door de Duitsers aangebracht om in geval van 
nood de toren op te kunnen blazen. Het verhaal gaat dat de eerder 
genoemde gebroeders Spoor de explosieven al in een eerder stadium 
onschadelijk hadden gemaakt door de draden door te knippen. 
Ondanks de voor de geallieerden zichtbare antenne op het dak is de 
toren nooit aangevallen of beschoten. De enige keer dat de toren 
echt gevaar loopt, is als een Amerikaanse bommenwerper in maart 
1943 vijf bommen boven Brielle verliest. Drie bommen komen 
terecht rond de kerk.  

Het is niet bekend hoeveel ‘toren-Duitsers’ na de oorlog bijvoor-
beeld als toerist in Brielle zijn teruggeweest. Dhr. Stolk werd in 
ieder geval enkele jaren geleden in de kerk nog aangesproken door 
een Duitse toerist die zich verbaasde over de plaats van het orgel. 
Hij had in de oorlog dienstgedaan in de toren en mocht van de toen-
malige organist wel eens op het orgel spelen dat zich toen vlak voor 
de barakken bevond. Deze man vertelde ook nog dat hij in de oorlog 
naar de kapper aan het Wellerondom (nu: ‘De Smaeck van Brielle’) 
ging en daar koffie kreeg van een aardige mevrouw. De kapper 
bleek de vader en de ‘aardige mevrouw’ de moeder van de heer 
Stolk te zijn. 
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Het grafmonument van Philip van Almonde 

Een opvallend monument in de Sint-Catharijnekerk is het grafmonu-
ment voor Philip van Almonde, admiraal van Holland en West-
Friesland. Hij stierf in 1711 als burger en dat betekende dat de Sta-
ten-Generaal geen monument voor hem oprichtten. Uiteindelijk heb-
ben zijn twee neven Pieter en Willem het prachtige monument van 
rood en zwart marmer laten vervaardigen. De maker is overigens 
onbekend. 

Het is dan ook geen wonder dat men in de Tweede Wereldoorlog 
getracht heeft dit monument zo goed mogelijk te beschermen tegen 
eventueel oorlogsgeweld. De heer Piet Eland herinnert zich dat het  
grafmonument ingemetseld was achter een muur van rode bakste-
nen. Deze muur volgde enigszins de vorm van het monument. De 
resterende ruimte tussen monument en muur was opgevuld met 
zand. Voorzover bekend is er geen aanslag van welke aard dan ook 
op het ‘ingepakte’ monument gepleegd. De heer Eland herinnert 
zich ook de afbraak van de muur kort na de bevrijding. Zijn vader 
had daarbij de leiding en als arbeiders fungeerden de laatst overge-
bleven Duitsers van het radiopeilstation. Na afbraak van de muur is 
het monument nog schoongespoten door de brandweer. 

Ten slotte 

De heer Eland herinnert zich dat het metalen hek van de Stiltekapel 
en van de aangrenzende kapel in de oorlog waren weggehaald. Uit 
angst dat de Duitsers deze hekken evenals de klokken zouden willen 
omsmelten, waren ze ondergebracht in de kluis van een bankge-
bouw in Rotterdam. 

De heer Stolk herinnert zich dat de Duitsers in de oorlog in het gras 
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aan de oostkant van de kerk (de huidige ingang) putten groeven. Hij 
vermoedt dat het oefen ‘schuttersputjes‘ waren. Bij die graafwerk-
zaamheden kwamen o.a. schedels en botten naar boven, die door 
kinderen uit de buurt werden verzameld. Thuis werden deze mense-
lijke resten schoongewassen en vervolgens meegenomen naar 
school, waar ze als lesmateriaal werden gebruikt!  

 

Over de auteur 

Willem Delwel is hoofdredacteur van de ‘Brielse Mare‘. 

 

Bronnen: 

 W. Tiemens (†); http://home.hetnet.nl/~witie/index2.html (Op deze 
URL ook informatie over de werkwijze van de radiopeilstations van de 
‘Luftwaffe’).  

 Mondelinge informatie van de heer Jaap Stolk. 

 Mondelinge informatie van de heer Piet Eland. 

 Henk Vegter: De Sint Catharijne, een monument van geschiedenis en 
kunst (2003) Drukkerij Brielle bv, ISBN 90-808153-1-4. 

 Ivar Iding, ‘Gestolen gelui(d)‘ een geluidsrondleiding door de toren 
van de Sint Catharijnekerk in Brielle; (CD); Ivar Iding Montage, 
Bussum. 
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De ( nog steeds bestaande )  speeltrommel waarmee vroeger het carillon 
werd bediend. Foto: Joost de Koning 
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“Wie met klokken schiet, wint de oorlog niet!” 

De roof van de klokken uit de Brielse torens.  

De klokkeninventarisatie 

Al ruim vóór de oorlog had er, met het oog op de mogelijke oorlogs-
dreiging, een inventarisatie van de Nederlandse klokken plaats 
gevonden. Deze werd uitgevoerd door de toenmalige Kunstinspectie. 
De gedachte was, een eventuele toekomstige oorlogsvordering in zo 
goed mogelijke banen te kunnen leiden. Uit deze inventarisatie, die 
gereed was in 1939, bleek dat zich toen in ons land ca. 6500 klokken 
bevonden. Later berekende men hiervan het geschatte totaalgewicht 
op ca. 3000 ton brons. Aan het begin van de oorlog hebben mensen 
van de Kunstinspectie, welke deze inventarisatie hadden uitgevoerd, 
met dit overzicht getracht de klokken met een grote historische 
waarde voor eventueel transport te behoeden. Hiertoe behoorden 
klokken gegoten vóór het jaar 1500. Ook klokken van de klokken-
gieter Hemony zouden gespaard blijven. Deze monumentale klokken 
werden met een ‘M’ gemarkeerd. De status was dan een klok van 
grote historische waarde. Een ‘K’ gaf aan dat het een carillonklok 
betrof. Een ‘P’ (= Prüfung) betekende dat de waarde later moest 
worden vastgesteld. De M-klokken zouden dus worden gespaard, 
maar deze belofte bleek in de latere praktijk bitter weinig waard. 
Volgens zeggen, zou aan de M-klokken een mededeling zijn beves-
tigd met de tekst: ”De Nederlandse regering heeft een zeer beperkt 
aantal klokken als historische gedenkstukken van de grootste 
betekenis van vordering vrijgesteld en richt zich tot de bevelheb-
bers der militaire macht van andere mogendheden met het dringende 
verzoek, deze met een M gemerkte klokken te sparen”. Deze 
vermelding was in vier talen gesteld.  
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De metaalvorderingen 

In het oorlogsjaar 1941 ontstond in Nederland steeds meer de vrees 
dat de Duitse bezetter het wel eens voorzien kon hebben op al het 
klokkenbrons dat in de talloze kerktorens in Nederland hing. Im-
mers, de Duitse oorlogsindustrie draaide op volle toeren maar be-
schikte over relatief weinig brons. Dit metaal was in hoofdzaak in 
het bezit van de geallieerden. Klokkenbrons met een verhouding van 
80% koper en 20% tin was ideaal voor het gieten van kanonnen. Op 
21 juli 1942 kwam Rijkscommissaris Seyss Inquart dan ook met de 
reeds gevreesde aankondiging dat er in het gehele land daadwerke-
lijk grootscheepse metaalvorderingen zouden worden gehouden. Dit 
betrof voorwerpen bevattende koper, tin, nikkel en brons. Zoals te 
verwachten, vielen ook onze Brielse luid- en carillonklokken onder 
deze regeling. Elke gemeente zou echter één klok mogen behouden. 
Dit als een middel om een algemeen alarm af te kunnen geven. Be-
schikte een stad echter over een sirene of iets dergelijks, dan mocht 
ook deze klok niet worden behouden. 

 
 
 
 
 
 
 
Het vroegere uurwerkklokje  
van het zakkendragershuisje, 
gieter J. Burgerhuis, 1643, 
17 kg. Het klokje is verdwe-
nen ( vermoedelijk gesto-
len ) . Foto RACM Zeist. 
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De klokkenroof 

De opdracht tot de daadwerkelijke uitvoering van deze operatie 
werd gegeven aan een NSB-aannemer uit Heerlen, P. J. Meulen-
berg, die al snel de bijnaam Klokken-Peter kreeg. Dit was een stevi-
ge klus, omdat in het gehele land de klokken veelal met eenvoudige 
middelen uit torens moesten worden getakeld, waarbij van de plaat-
selijke bevolking alleen maar tegenwerking kon worden verwacht. 
Klokken-Peter wist zich echter geassisteerd door ca. 300 man. Deze 
mensen waren hoofdzakelijk ingehuurd als onderaannemer. In ver-
schillende steden en dorpen roerde de bevolking zich hevig. Klok-
ken bepalen immers voor een niet onbelangrijk deel de ‘klank’ van 
het dagelijks leven en hebben ook een historische en religieuze 
functie. In veel plaatsen daalde dan ook een onwezenlijke stilte neer 
nadat de klokken waren weggevoerd. Het uithijsen uit torens ging 
vaak gepaard met grote verwensingen aan het adres van de hijsers. 
De tekst “Wie met klokken schiet, wint de oorlog niet” vond men 
bijvoorbeeld vermeld op de in de stad Groningen omlaag getakelde 
klokken. Ook in andere plaatsen kwamen vergelijkbare teksten voor. 
Aanvankelijk trachtte men om die reden de werkzaamheden zo on-
opvallend mogelijk, dus ’s nachts, uit te voeren, maar al snel kwam 
men er achter dat dit in de praktijk onwerkbaar en gevaarlijk was. In 
andere plaatsen, zoals Maashiel, bleek opeens de sleutel van de kerk 
verdwenen en kwam deze pas veel later via de pastoor weer boven 
water. In Maashiel verzamelde zich een protesterende menigte om 
de toren. De ‘Feldgendarmerie’ moest er uiteindelijk aan te pas ko-
men om de rust te herstellen. 
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De klokkenroof in Brielle 

In juli 1943 was Brielle aan de beurt. Het zwaarste karwei bleek het 
omlaag takelen van onze grootste klok, de ‘Butendiic’. Deze klok, 
gegoten in 1482, heeft een gewicht van ca. 4300 kg. Ze is genoemd 
naar haar gieter Steven Butendiic, voor wie dit overigens zijn laatste 
gietwerk was, want hij overleed in 1483. Er werd uiteraard op gewezen 
dat dit een M-klok van grote historische waarde was, maar dit was 
kennelijk tevergeefs. Ook de grote Butendiic moest omgesmolten 
worden. Op 18 mei 1943 werd het nog onmogelijk geacht de klok 
buiten om de toren omlaag te takelen. Twee maanden later echter, 
werd er in de westelijke muur van de Sint-Catharijnetoren een groot 
gat in de vorm van de klok gehakt. Op 15 juli 1943 werd de klok 
omlaag getakeld en op transport gesteld naar de verzamelplaats in 
Leerdam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ontvangstbewijs Butendiic, Rijksbureau Non-Ferro Metalen. Bron: J. Klok 
Voorlichtingsblad  der gemeente Brielle, september 1982. 
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Al in ca. 1860 was de Butendiic1) aan de bovenzijde gescheurd. Ze 
was daarna provisorisch gerepareerd met stalen krammen en kon 
daardoor geen mooie klank meer voortbrengen. Om die reden werd 
ze dan ook niet meer geluid. Door het verdwijnen van de beide an-
dere luidklokken, de Crans en de Bakker, en tevens van het unieke, 
door Hemony gegoten, carillon moet het daarna in Brielle wél een 
stuk stiller zijn geworden. Op 6 juni 1943 bespeelde beiaardier De 
Bruin nog voor de laatste keer het volledige carillon. Een van de 
gespeelde liederen was “Wij houden van ons Brieltje”. Daarna werd 
het carillon langzaam ontmanteld, waarbij elke gedemonteerde klok 
direct naar beneden werd getakeld. Men liet echter de speeltrommel 
van het carillon gewoon doorgaan haar vaste dagelijkse melodie te 
spelen. Dit was het ‘kroningslied’, een speciaal voor het 40-jarige 
jubileum van koningin Wilhelmina geschreven melodie. Wisten die 
Duitsers veel…. Doordat er elke dag carillonklokken verdwenen, 
werd dit lied op den duur steeds meer ontdaan van klanken, zodat 
het op het laatst niet meer herkenbaar geweest moet zijn. Een bizar 
gebeuren. Mevrouw G. Klok- van den Blink vertelt hoe vreemd dat 
elke dag weer was. Zij woonde toen aan de Nobelstraat en leerde in 
de tuin voor haar eindexamen. Verder verdwenen ook nog de beide 
klokjes van het toenmalige zakkendragershuisje aan het Maarland/ 
Nieuwstraat, de klok van de Jacobskerk, van het stadhuis, van de 
Martinuskerk in Zwartewaal en van de Bedevaartskerk. In een over-
zicht van het RIOD van alle uit Brielle verwijderde klokken, worden 
verder nog twee klokken uit de Commandeurshof van 830 en 370 kg 
en een M-klokje uit de Gasthuiskapel van 255 kg vermeld. Over beide 
locaties hebben wij geen recente informatie kunnen vinden. 
 

1 ) Op het randschrift van de Butendiic staat „ic hiet Katrin ….“ Het is dus bij deze klok 
niet nodig om ze naar de gieter te noemen; Katrin (of Katrien) klinkt eigenlijk leuker. 
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Transport 

Alle klokken zouden via 25 verzamelplaatsen vanuit Nederland naar 
Duitsland worden getransporteerd. Daar zouden ze in twee smelte-
rijen in Hamburg worden omgesmolten tot oorlogsmaterieel. De 
verzamelplaatsen voor deze provincie waren Rotterdam, Spijk bij 
Gorkum en Leerdam. Onze Butendiic ging met het gehele carillon 
en enige andere M-klokken naar de verzamelplaats Leerdam. De 
klok van de Jacobskerk kwam terecht in Spijk. Het klokje van Vier-
polders heeft nog enige tijd dienst gedaan als alarmklok in Zwam-
merdam. Daar beschikte men niet over een luchtalarmsirene. In 
Vierpolders was dat kennelijk wel het geval. De beide klokjes van 
het zakkendragershuisje zijn in mei 1943 met onbekende bestem-
ming verdwenen. 

Verzameling gevorderde klokken, vermoedelijk in Doesburg. Bron: Beeld-
bank WO2 - Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie. 
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In september 1944, na de invasie in Normandië, werd besloten ook 
de M-klokken uit Leerdam naar Duitsland te verschepen. Over dit 
transport zijn veel verhalen in omloop. Zo zou schipper J. van Dijk 
uit Dordrecht van de klipper ‘Hoop op Zegen’ die voor het transport 
door de bezetter was gevorderd, middels een heldendaad, namelijk 
het bewust laten zinken van zijn schip, een aanzienlijk aantal klokken 
van de ondergang hebben gered. De werkelijke toedracht is dat hij 
weigerde dit transport uit te voeren, omdat hij deze onvaderlandse 
daad niet op zijn geweten wilde hebben. Hij dook onder en verloor 
daarmee zijn schip, zijn woning én zijn enige inkomstenbron! Een 
onervaren schipper, Marten Homma, nam echter zijn plaats in. De 
reis ging noordwaarts. De ‘Hoop op Zegen’ voer als onderdeel van 
een konvooi mee, dat in verband met mogelijke luchtaanvallen op 
een donkere en winderige novembernacht door één grote sleepboot, 
de BS 14, over het IJsselmeer werd getrokken. Het einddoel van de 
reis bleek later de Duitse stad Emden te zijn.  Alle vuurtorens 
waren gedoofd en het was dus echt donker op deze winternacht in 
november 1944. Ter hoogte van Urk brak de sleeptros van drie 
schepen waaronder de ‘Hoop op Zegen’. Ze verlijerden naar lager-
wal. De sleepboot zag onder die omstandigheden geen kans 
assistentie te verlenen. Op de zandbank ‘De Vormt’, nog steeds een 
berucht punt onder watersporters, liep de ‘Hoop op Zegen’ aan de 
grond. Het voorlopige einde van de reis! Later gaven de Duitsers 
de Urkse machinefabriek Hoekman en Zonen, samen met drie 
sleepbootkapiteins, de opdracht het schip en zijn lading te bergen. 
De gebroeders Hoekman voelden daar weinig voor. Ze hadden net 
een broer verloren, die als geheim agent uit Engeland in Nederland 
was gedropt en vervolgens was verraden. In ‘goed overleg’ met de 
sleepbootkapiteins zorgden zij ervoor dat na hun  bergingspoging 
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het schip zeker niet meer zou kunnen worden geborgen. Ze trokken 
bij deze ‘bergingspoging’ bewust een aantal belangrijke onderdelen 
stuk en constateerden daarbij een scheur van ca. acht meter in het 
vlak, de bodem, van het schip. Brons kan uitstekend tegen water en 
de klokken lagen daar enkele honderden meters van de plaats Urk 
veilig te wachten tot het einde van de oorlog. 

Na de oorlog 

Het is juli 1945 als er bij Urk, in vijf dagen tijd, in totaal 226 klokken 
en 145 klepels uit het IJsselmeer worden opgedregd. Alle klokken 
worden naar Amsterdam gebracht om te worden geïdentificeerd, om 

De Butendiic voor de reparatie bij de Rotterdamse Droogdok Mij. De 
gaatjes laten zien waar de krammen van de provisorische reparatie had-
den gezeten. Foto F.H. van Dijk, Rotterdam. 
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vervolgens zo snel mogelijk aan de rechtmatige eigenaren te worden 
overgedragen. De Brielse beurtschipper Kortenbout zal de klokken 
terugbrengen naar Brielle. De bekende Brielse onderwijzeres 
Geertje Gelms woont dan in Amsterdam en mag van de schipper de 
klokken in het ruim bewonderen. Op 25 mei 1946 arriveert een trotse 
schipper  Kortenbout met zijn schip de ‘Anna Cornelia’ in de haven 
van Brielle. Aan boord van zijn schip heeft hij de beide luidklokken 
Crans en Bakker, de klok uit de Jacobskerk én het gehele carillon, 
waarvan echter de twee kleinste klokjes ontbreken. Deze werden 
vermoedelijk gestolen. In april 1947 was het carillon weer te horen. 
De Zwartewaalse Bakker-klok (net als de Bakker-klok in Brielle 
naar haar gieter genoemd) is in 1946 weer in de Martinuskerk aldaar 
teruggehangen. De klok van het stadhuis werd  gevonden op een 
terrein  van gemeentewerken in Groningen. 

De Butendiic die wegens zijn grote gewicht was achtergebleven in 
Leerdam, kwam ook weer terug naar Brielle. Voor deze klok had 
het avontuur een onverwacht goede afloop. Gegoten in 1482 was ze 
in ca. 1860 aan de bovenzijde gescheurd en er waren stukken uit 
gevallen. Ze was daarna provisorisch gerepareerd met ijzeren kram-
men. De gaten daarvoor zijn op de foto nog goed te zien. Feitelijk 
was ze daardoor dus al vele jaren niet meer goed luidbaar geweest. 
Op advies van Monumentenzorg werd ze na de oorlog op de werf 
van de Rotterdamse Droogdok Maatschappij gelast. Hier had men 
ervaring met reparatie van bronzen scheepsschroeven. De Butendiic 
werd eerst gevuld met zand en in een tijdsbestek van enige dagen 
langzaam opgewarmd tot een hoge temperatuur waardoor ze de tem-
peratuurspanningen van het lassen zou kunnen verdragen. De repa-
ratie slaagde!  Na deze vakkundige actie door échte vaklieden ver-
keerde ze weer in de staat zoals haar klokkengieter Steven Butendiic 



24  

 

het ooit had bedoeld en was ze na ruim 80 jaar weer luidbaar. Ze 
heeft echter nog jarenlang onderaan de Sint-Catharijnekerk gestaan. 
Kennelijk waren er zo kort na de oorlog andere prioriteiten dan het 
ophijsen van klokken. In het voorjaar van 1960 werd ze weer op 
haar plaats op de klokkenzolder van de toren gehangen, aan een 
nieuwe luidas. Pas in 1971 werd ze weer luidbaar gemaakt met een 
elektrische installatie. De klok wordt tegenwoordig gebruikt als 
zogenaamde ‘uurklok’. Tevens wordt ze gebruikt voor de aankondi-
ging van de zondagse eredienst, de paas- en kerstdiensten en bij 
rouwdiensten. Bij de grote restauratie van de toren in 1999-2000 is 
een extra luidwiel gemonteerd en kan ze nu ook met de hand geluid 
worden door vier personen. De handmatige luidingen, ook van de Bak-
ker en de Crans, worden vanaf 2001 bij bijzondere gelegenheden uitge-
voerd door leden van het Briels Klokkenluiders Gilde. Bij de uitbrei-
ding van het carillon in 1974 wordt op de B klok, nr. 20,  een herinne-

 

 

 

 

 

 

 

Het ophijsen van de Butendiic 
( n og zonder klepel )  in de toren 
van de Sint-Catharijne in het jaar 
1960. Foto  Streekarchief VPR. 
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ringstekst aangebracht: ”In 1943 weggenomen, in het IJsselmeer ver-
dronken. In 1947 teruggekomen, op 1 april geklonken. 1940-1945”. 

De schipper, de aannemer en de verdwenen klokken 

Schipper Van Dijk, de held van het verhaal, raakte door zijn goed 
vaderlands gedrag in één klap zijn woning, zijn inboedel en brood-
winning kwijt. Hij kreeg daarvoor later een uitkering van f 14,- per 
week. De waarde van zijn verloren schip werd getaxeerd op 
f 15.000. De Rijksinspecteur voor de Kunstbescherming de heer 
J. Kalf die inzag wat de betekenis van de redding van al deze historische 
klokken voor ons land had betekend, heeft daarop een waarborg-
fonds gesticht met als doel f 10.000 bijeen te brengen. Dit bedrag 
zou dan tezamen met een uitkering van het Rijk schipper van Dijk in 
staat moeten stellen een nieuw schip te kopen. Alle  klokkeneigenaren 
in den lande werden hierop om een bijdrage van f 75,- gevraagd. De 
opbrengst was echter teleurstellend want meer dan f 2990,- werd er 
niet opgehaald. In de kerk van Spijkenisse is bij de klok nog een ge-
denksteen opgericht waarop de moedige schipper Van Dijk in een 
gedicht wordt herdacht. Het gedicht gaat er weliswaar abusievelijk 
vanuit dat de schipper zelf aan het roer stond en zijn schip zelf liet 
zinken, maar de waardering is er niet minder om. 

Drie jaar lang klonk mijn stem niet meer 
‘k lag op de bodem van het IJsselmeer 
Heldenmoed van schipper van Dijk 
Liet mij daar zakken in het slijk 
Maar nu jubel ik het uit 
Besef o mens wat dit beduit 
Geloof van mij, dat God gewis 
In nood en dood uw redder is. 
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Aannemer P. Meulenberg bleek uit kerken in acht provincies in to-
taal 2104 klokken te hebben verwijderd. Het totaalgewicht van deze 
klokken bedroeg ca. 900 ton. Hij maakte hierop een winst van één 
miljoen gulden. Na de oorlog werd hij veroordeeld tot een gevange-
nisstraf van 20 jaar. 

Verdwenen, gestolen, zijn twee klokjes van het carillon en twee van 
het zakkendragershuisje. Van de klokken van de Gasthuiskapel en 
van de Commandeurshof is ons niets meer bekend. Wellicht kan 
ooit iemand hierover iets vertellen. 

 

Over de auteurs 

R. van Breda en H. Kamma zijn leden van het Briels Klokkenluiders 
Gilde (BKG). 

 

Bronnen: 

 ‘De klokkenroof in Brielle tijdens de tweede wereldoorlog’, auteur H. 
Vegter, Bonus, juli 2002. 

 Het UKG orgaan ‘Luid en duidelijk’ nr. 38, oktober 2000. 

 Polderkrant van de Noordoostpolder Emmeloord december 1998. 

 RIOD dossier P. Meulenberg. Deze en andere informatie verkregen van 
Ivar Iding, 2006. 

 J. Klok: Voorlichtingsblad der gemeente Brielle september 1982.  

 J. Klok: ‘Brielsche straatnamen’ 1980. 
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Naschrift: Actie ‘Voltooiing Carillon Brielle’ 

Het artikel over de klokkenroof is extra actueel omdat er thans een 
actie gaande is om drie nieuwe klokken aan te schaffen. Dit is een 
initiatief van de ‘Stichting Voltooiing Carillon Brielle’ (SVCB), een 
samenwerkingsverband van de stichting ‘Vrienden van het Briel-
sche Carillon’ en het Briels Klokkenluiders Gilde. Twee van de drie 
klokken zijn bedoeld om het carillon uit te breiden. Tot de oorlog 
telde het carillon 26 klokken. In 1969 werden plannen gemaakt om 
het carillon uit te breiden. De Nederlandse Klokkenspel Vereniging 
adviseerde een aantal van 47 klokken. Dankzij giften van particulie-
ren, het bedrijfsleven en de overheid wordt het genoemde aantal in 
1974 bereikt.  

Deelaanzicht van het Carillon in de toren van de Sint-Catharijne. Foto 
Briels Klokkenluiders Gilde, Joost de Koning. 
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De wens van de beiaardiers, twee zware bas-klokken, kon om finan-
ciële redenen destijds niet worden vervuld. Met de huidige actie 
moet dat wel gaan lukken. Tevens bestaat de wens het aantal luid-
klokken van drie naar vijf uit te breiden. Het blijkt, dat één  van de 
twee gewenste carillonklokken tevens dienst kan doen als luidklok; 
daarom zijn er maar drie nieuwe klokken nodig. De kosten bedragen 
desondanks niet minder dan € 160.000,-. Van dit bedrag neemt de 
gemeente Brielle € 100.000,- voor haar rekening. De vermelde 
stichting zoekt thans sponsors, maar stelt ook particulieren in de 
gelegenheid om een bijdrage in de kosten te leveren. Voor € 6,95 
per fles is ‘Brielsche Klokkenwijn’ te koop (6 flessen voor € 40,-) 
en voor € 15,- krijgt men een certificaat voor één pond ‘Klokspijs’: 
het brons waaruit de klokken gegoten worden (vanaf 4 pond wordt 
het certificaat ingelijst). Bestelformulieren zijn te downloaden van 
de website van de ‘Vrienden van het Brielsche Carillon’, onder het 
adres: www.cultuurwebbrielle.nl/carillon   

Voor meer informatie: secretariaat Stichting Voltooiing Carillon 
Brielle, Voorstraat 150, 3231 BL Brielle, e-mail: 
svc.brielle@gmail.com 

F.K. 
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“Op het alleronverwachts” bezoeken van prins Hendrik 
en koningin Wilhelmina  

drs. A.A. van der Houwen 

Begin november 1914 brachten prins Hendrik en koningin Wilhelmina 
kort na elkaar een bezoek aan Brielle. De bezoeken waren, zo lezen 
we in de krant “op het alleronverwachts”. 

Over de bezoeken van prins Hendrik en koningin Wilhelmina aan 
Brielle in november 1914 zijn wij redelijk goed geïnformeerd. Naast 
de kranten beschikken wij over verslagen van Johan H. Been en mr. 
F.J.D.C. Egter van Wissekerke. Been was archivaris van Brielle en 
had veel contacten, zodat hij vaak uit eerste hand informatie kreeg. 
Egter van Wissekerke was burgemeester van Rockanje en Nieuwen-
hoorn en tevens raadslid van Brielle en beschikte over een nog 
groter netwerk. Voor de volgende verhalen is gebruik gemaakt van 
deze bronnen. 

“De Prins heeft het erg naar zijn zin gehad” 

Als voorzitter van het Nederlandse Rode Kruis was prins Hendrik 
(1876-1934) op donderdag 5 november aanwezig bij een oefening 
van de transportcolonne van het Rode Kruis in Hellevoetsluis. Na 
afloop van de inspectie in de marinebasis, waar hij aan boord van 
een marineschip de maaltijd had genoten, vertrok de prins naar 
Oostvoorne. Daar zou hij te gast zijn bij de burgemeester van Oost-
voorne, N.J.C.S.H. Lette. 

Omdat hij daarbij Rockanje zou passeren, was de burgemeester van 
Rockanje, mr. F.J.D.C. Egter van Wissekerke, die zelf in Brielle 
woonde en pas op het laatste moment op de hoogte was gebracht, in 
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allerijl uitgerukt. In zijn dagboek schreef hij later: Ik ging voor alle 
zekerheid naar Rockanje per rijwiel. Had hoed en broek daar laten 
brengen en stond behoorlijk uitgedost voor het raadhuys (zonder 
ambtsketting) doch ZKH reed kalm door. Ik had mij dus niet behoeven 
te verkleden. Luitenant-kolonel Van Haeften stond met de offi-
cieren voor het hospitaal, doch de Prins reed door. De prins stopte 
pas bij Mildenburg, de buitenplaats van Lette, waar hij door deze 
werd ontvangen. Egter schreef: “ZKH gebruikte thee op Mildenburg 
met Klaas en at en sliep te Brielle bij Klaas.” 

Inderdaad reisde prins Hendrik aan het eind van de middag door 
naar Brielle, waar hij om kwart voor zes aankwam. Daar moet alles 
in rep en roer geweest zijn. Lette was blijkbaar al evenzeer verrast 
door de komst van de prins als Egter was geweest en moest het 
nodige improviseren om de ontvangst tot een succes te maken. 
Daarbij maakte hij dankbaar gebruik van de hulp van zijn ambts-
genoot Egter. In diens dagboek lezen we verder: “Wij verstrekten 
Line (mevrouw Lette) ons kristallen glaswerk, zilveren broodmand-
je enz. en ook bloemen die dateerden van 3 november. Het bezoek 
viel erg mede. De Prins heeft het zeer naar zijn zin gehad. Juffrouw 
Van Doorn (de kookvrouw uit Den Haag) kookte en had dadelijk de 
sympathie van den Prins omdat zij 15 neven had, die in het Duitsche 
leger dienden. De Prins kwam in de keuken en was erg verheugd 
toen hij bemerkte dat reerug werd gegeten.” Hij was op de tafel 
gaan zitten en had een poosje met de vrouw in het Duits gesproken. 
Ook tegenover de twee meiden was hij erg vriendelijk geweest: hij 
gaf hen ieder twintig gulden fooi. Het eten was ook geslaagd. De 
prins maakte zich meester van de oesters (die Line niet at) en deelde 
er ieder een uit.  
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Terwijl hij zijn gast fêteerde, dacht Lette aan de volgende morgen. 
’s Morgens was het in de Voorstraat namelijk een kabaal van jewelste, 
wanneer de melkwagens naar de boot reden. Dat moest voorkomen 
worden. Daarom liet hij om tien uur ’s avonds nog bij de Markt en 
het Asyl palen plaatsen waarmee het gedeelte van de Voorstraat, 
waar Lette woonde, werd afgesloten voor het verkeer. 

De volgende morgen kon de prins uitgerust aan de slag. Al vroeg 
trok hij te voet met zijn hondje de stad in. Toen hij aan de achter-
zijde, aan de Kaatsbaan, de tuin van Voorstraat 31 verliet, werd hij 
omringd door kinderen die nieuwsgierig opkeken naar de prins in 

Prins Hendrik met takshondje. 
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zijn uniform van generaal en ongetwijfeld in gezelschap van andere 
militairen en heren. In de drukte dreigde zijn takshondje te ontsnap-
pen, maar dit kon door één van de kinderen, Bertus Vink, worden 
gevangen. Over dit hondje vermeldde Egter overigens nog in zijn 
dagboek dat het “’s avonds op de canapé lag.” We kunnen Egter er 
niet van beschuldigen dat hij geen oog voor details zou hebben 
gehad. 

Prins Hendrik bezocht het Asylplein en de Catharijnekerk waar hij 
de toren beklom, en bezocht ook de 103 jaar oude Corstiaan Hagers, 
de laatste drager van het Metalen Kruis, waar hij volgens Been, 
“vooral veel sprak met diens zieke dochter Cato. Hagers deelde 
mij,” zo schrijft Been,  “daar allerlei eigenaardige bijzonderheden 
van mede.” Om tien uur reisde de prins af naar Middelharnis, waar 
de oefening van het Rode Kruis inmiddels was hervat. 

“Hare Majesteit zeide de streek mooi te vinden” 

Twee weken later, op de 17e, bezocht koningin Wilhelmina Voorne. 
Dit betrof een inspectiebezoek in het kader van de mobilisatie 
vanwege de Eerste Wereldoorlog en ook die was pas op het aller-
laatste moment aangekondigd. Daarbij was duidelijk gemaakt dat er 
geen vlagvertoon of carillonspel mocht plaatsvinden. Helemaal 
stilhouden was onmogelijk en overal waar de koningin die dag 
kwam, stroomden mensen samen om een glimp van de vorstin te 
kunnen opvangen. 

Dat begon al in Vlaardingen, vanwaar zij met het koninklijke motor-
jacht “Sphinx” overstak naar Voorne. De beide havenkaden van 
Vlaardingen zagen zwart van de mensen die de vorstin bij haar ver-
trek toejuichten. De drukte was zelfs zó groot, dat het balkon van 
café “De Maas” het begaf en verzakte. Op hetzelfde moment dat het 
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jacht de haven van Vlaardingen verliet, vertrok vandaar ook de boot 
naar Brielle. Vanaf dit schip, dat op eerbiedige afstand bleef, was 
duidelijk te zien dat de koningin zich niets aantrok van de kou, maar 
zonder enige beschutting op het bovendek bleef praten met de 
officieren.  

Aangekomen in Nieuwesluis stapte de koningin en haar gevolg in de 
gereedstaande auto’s en vervolgde haar reis naar Brielle. De stoet 
bestond uit vier halfopen auto’s: voorop reden leden van de Genera-
le Staf, in het tweede voertuig zat de koningin met haar adjudant en 
een hofdame en de stellingcommandant viceadmiraal Van Becking 
Colenbrander; in de volgende auto’s zaten officieren.  

Zonder te stoppen passeerde de stoet Zwartewaal en Vierpolders, de 
uitgelopen bevolking achter zich latend. 

Burgemeester Egter van Wissekerke. Foto Streekarchief VPR. 
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Inspectie vestingwerken  

Om ongeveer tien uur reed de stoet door de Kaaipoort Brielle bin-
nen; passeerde de Markt, waar de koningin werd toegejuicht, maar 
stopte pas bij de voormalige Zuidpoort. Daar werd de koningin wel-
kom geheten door burgemeester Lette en de vestingcommandant 
kapitein Menningh. In zijn verslag schreef Egter van Wissekerke, 
dat hij van het gebeuren niet veel gezien had, “omdat ik per rijtuig 
voorbij reed naar Rockanje”, waar hij later op die dag de koningin 
zou verwelkomen. 

 

Brielle, de voormalige Zuidpoort. Foto Streekarchief VPR. 
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Tegen de tijd dat Wilhelmina de stad binnenreed, kwam de regen 
met bakken uit de hemel, maar zij liet zich daardoor niet afschrikken 
en beklom ter plaatse de wallen. De krant meldde: “En nu begon 
van daar, onder een hevige stortbui, de inspectie onzer verdedi-
gingswerken. Alleen beschut door een guttapercha regenmantel, 
inspecteerde H.M. onze vestingwallen en waren onze militairen in 
volle actie.” 

Been was getuige van het bezoek en schreef in zijn dagboek: “Later 
zag ik haar aan het eind van de Langestraat het glibberige trapje van 
de wal aldaar afkomen. Te voet ging zij naar de kazerne. Zij was erg 
eenvoudig gekleed, zo eenvoudig dat een dame, die haar zoontje “de 
koningin had laten zien”, spijt had dat het kind niet het allereerst 
H.M. in de glazen koets gezien had, nu was er voor dit kind niets 
sprookjesachtigs aan die verschijning. Maar vele lieden uit het volk, 
vooral vrouwen, die ik later sprak, waren juist zo bijzonder met de 
koningin ingenomen en roemden uitbundig haar eenvoud. Dat zou-
den de fijne dames in Den Briel haar niet nadoen, om door slijk en 
slobber te lopen en van dat glibberige trapje zonder enige hulp af te 
lopen. Het was hier weer: Oranje en de cleijne luyden! Een vrouwtje 
was voor H.M. komen staan en had gezegd: “Dag koningin”, en 
tegen een oud zieltje had H.M. gezegd: “Dag, vrouwtje”.  

Daarna ging de reis door naar Rockanje. In Oostvoorne hadden ve-
len zich verzameld bij de school in de hoop dat de koningin er zou 
stoppen, maar zij kwamen bedrogen uit want er werd zelfs niet inge-
houden. Zonder vaart te minderen reed de stoet door. Wel, zo lezen 
we in de krant, werd “op de vele hoera’s die werden aangeheven, 
door H.M. minzaam gegroet”, maar de auto’s reden zo snel dat ve-
len de koningin niet eens konden zien.  
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Aan de Boomweg stuitte de stoet op een bataljon kustbewakings-
troepen, dat onder leiding van de overste Van Haeften, op dat 
moment richting Oostvoorne marcheerde. De gelegenheid werd 
aangegrepen om de eenheid te inspecteren.  

Inspectie van het hulpverbandlokaal  

Het was inmiddels half twaalf toen Wilhelmina in Rockanje aan-
kwam. Daar werd stilgehouden voor de openbare school, waar de 
leerlingen haar toewuifden, maar het feitelijke bezoek betrof het 
hospitaaltje. Bij die gelegenheid werd burgemeester Egter van 
Wissekerke aan haar voorgesteld. “Hare Majesteit zeide de streek 
mooi te vinden en dat zij met genoegen Rockanje had gezien”, zo 
schreef deze later. Zij bezocht het lokaal waar drie zieke soldaten 

Het hulpverbandlokaal. Foto Streekarchief VPR. 
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lagen. Egter bleef buiten, “het huis was te klein”, herinnerde hij 
zich, “Toen Hare Majesteit uit het huis kwam nog iets tegen mij 
gezegd (wat weet ik niet precies meer). Zij besteeg de auto en reed 
weg. Ik steeds met de hoed in de hand; koude heb ik blijkbaar er 
niet door gevat. Het was overigens beroerd weder”. Hij vroeg zich 
af of zij hem later die dag zou herkennen. Het volgende doel was de 
Marinewerf in Hellevoetsluis, waar Wilhelmina aan boord van het 
logementschip de Buffel de lunch gebruikte.  

Inspectie vesting en fort 

’s Middags werd met bijna militaire precisie de inspectietocht voort-
gezet: deze voerde over een gedeelte van de vesting, langs de batte-
rij aan de Oostdijk en het fort Haerlem, en eindigde weer op de Ma-
rinewerf. Daar stonden de auto’s gereed. Omstreeks twee uur  werd 
stilgehouden bij het fort aan de Noorddijk in Nieuwenhoorn.  

Burgemeester Egter had zich inmiddels van Rockanje naar Nieu-
wenhoorn gespoed, waar hij een half uur voor de koningin aankwam 
bij het fort. Daar trof hij de commandant “met wien ik voor den re-
gen schuilde in de projectielenbergplaats. Hij deelde mij mede bij 
die gelegenheid, dat hij veel te weinig projectielen had als het er 
eenmaal op aan mocht komen. Mij dunkt hij moest er dan maar wat 
meer aanvragen.” Na aankomst van de koningin werden het fort en 
de versperringen geïnspecteerd. Nu bleek ook dat Egter eerder niet 
had hoeven twijfelen: de koningin herkende hem direct. Na de loop-
graven bij de Gootseweg te hebben bezocht, vertrok het gezelschap. 
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Inspectie militairen 

Om drie uur kwam de koningin voor de tweede maal in Vierpolders. 
De bevolking was opnieuw uitgelopen. In de krant lezen we een en-
thousiast verslag: “Vele nieuwsgierigen, duizend kan ik niet zeggen 
want de gemeente telt 850 zielen, waren op de been en geschaard in 
de nabijheid van de school.” De in de gemeente ingekwartierde mi-
litairen stonden in lange rijen opgesteld langs de kerk. Aan het begin 
van de opgestelde troepen stapte Wilhelmina uit de auto en wandel-
de langs de lange rij militairen, “waarachter opgepropt stonden een 
groot aantal burgers. Dit alles geschiedde in stillen eenvoud. Aan 
het eind van de rijen nam H.M. afscheid van de gemeente, na eerst 
nog enkele woorden te hebben gesproken tegen den commandant en 
den heer D.C. Mees, burgemeester alhier.” 

Herinneringsfoto aan de mobilisatie in Vierpolders, 1914. Foto 
‘ V ierpolders  in vroeger tijden ‘ .  
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Terugreis 

De terugreis verliep verder vlot en ongestoord. Zonder inhouden 
reed de stoet om half vier door Zwartewaal op weg naar Nieuwe-
sluis. Daar was het inmiddels druk. De koningin nam afscheid van 
het gevolg en van de burgemeester, waarbij zij deze verzocht aan de 
ingezetenen dank te brengen voor de bewijzen van sympathie, waar-
aan de burgemeester beloofde gevolg te zullen geven. Daarna had, 
onder een algemeen geroep van “Leve de koningin!” het vertrek 
plaats. 

Naschrift 

De verhalen geven het beeld van de koningin als een commandant 
die de regen trotseerde en onvermoeibaar het eiland doorkruiste, en 
van de prins als een aimabele man die zijn tijd nam om met het per-
soneel te keuvelen en met zijn hondje een wandeling door de stad te 
maken. Daarbij moeten we in gedachte houden dat het bezoek van 
de prins en dat van de koningin ieder een eigen doel had en daarom 
ook op verschillende manieren verliep. Dat van de koningin was een 
werkbezoek, gericht op de inspectie van de troepen en de vesting-
werken; dat van de prins was een informeel bezoek, waarbij hij per-
soonlijk te gast was bij de burgemeester.  

 

Over de auteur 

Drs. A.A. van der Houwen is adjunct-streekarchivaris van het Streekar-
chief Voorne-Putten en Rozenburg. 
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Het verdwenen gedenkraam van 1922 uit het stadhuis aan de Markt in 
Brielle. Foto Gedenkboek van het ANV 1898 - mei - 1923. 
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Opsporing verzocht! 

Het verdwenen gedenkraam en nog meer raadsels…. 

Ter gelegenheid van de lustrumviering werd aan ondergetekende de 
vraag gesteld of bekend was waar het gedenkraam zich bevindt dat 
ooit in de raadzaal te bewonderen was. Nu wist ik niet eens dat daar 
ooit zulk een raam was te vinden, laat staan dat ik enig idee had 
waar het nu is opgeborgen. Nu weten 80 leden meer dan een, en zo 
waar beschikte een van de aanwezigen over een foto van het bewuste 
raam (zie hiernaast). In de ‘Historische gids voor Den Briel’ be-
schrijft Johan H. Been het raam als volgt: “In een der ramen van de 
Raadzaal een medaillon (geschenk van het Alg. Ned. Verbond) 
voorstellende Koningin Wilhelmina, sprekende tot het volk op 1 
April 1922. Op het podium bevinden zich nog, behalve de geheele 
Koninklijke familie, van rechts naar links de burgemeester (mr. 
F.J.D.C. Egter van Wissekerke) de onder-Voorzitter der Feestcom-
missie (nots. L.P. van den Blink) en de Gem.-Secretaris (C.J. van 
den Ban)”. Ondertussen heeft onderzoek de volgende feiten boven 
water gebracht: Het raam werd in het jaar 1922 aan de gemeente 
geschonken ter gelegenheid van de viering van 350 jaar bevrijding 
op 1 april. Het ‘Algemeen Nederlands Verbond’ bestaat nog steeds 
als ‘ANV internationale vereniging voor de Nederlandse taal en 
cultuur’. De raadzaal in het stadhuis was in die tijd op de begane 
grond te vinden. Het raam was aan de binnenzijde tegen het 
‘gewone’ raam aangezet. Van de straatzijde was het raam dus 
hooguit te zien wanneer het buiten donker was en de raadzaal ver-
licht. In de periode 1955-1956 onderging het stadhuis een verbou-
wing maar toen bleef het raam gehandhaafd. Op 26 juni 1995 werd 
het nieuwe stadskantoor aan het Slagveld in gebruik genomen en 
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startte de laatste verbouwing van het stadhuis aan de Markt. Vol-
gens verkregen informatie werd het raam toen opgeslagen op de zol-
der van het Arsenaal. Na de verbouwing was het de bedoeling het 
raam op te slaan in de toen nieuw ingerichte depots van het Histo-
risch Museum Den Briel, op de bovenste verdieping van het stad-
huis. Alleen: daar lijkt het raam nooit te zijn aangekomen; in elk 
geval is het object in geen enkel museuminventaris te vinden; en tot 
nu toe loopt hier het spoor dood. De hoop is nu volledig gericht op 
de lezers. Gaarne verzoek ik iedereen die informatie heeft die kan 
bijdragen tot opsporing van het raam dit aan het secretariaat van de 
‘Vrienden’ te melden. 

Nog meer raadsels … 

Veel informatie heb ik ontvangen van ons lid Aren van der Vlugt. 
Hij maakte me er ook op attent, dat er in het kader van de laatste 
verbouwing nog meer objecten verdwenen lijken te zijn. Met name 
gaat het om de volgende voorwerpen: 

 Een wandkleed vervaardigd en geschonken door de Brielse 
vrouwen, ter gelegenheid van het 50-jarig regeringsjubileum 
van H.M. Koningin Wilhelmina; 

 Een klok, ooit geschonken door het gemeentepersoneel; 

 In de (thans zo genoemde ‘groene kamer’) twee Napoleonfigu-
ren, gebruikt als kapstokhaken; 

 In de hal op de begane grond op de muur aan de linkerzijde een 
kleurrijk mozaïek vervaardigd door mevrouw Sia Bakema. Het 
toonde in symbolische figuren oud en nieuw Brielle in de perio-
de 1947 – 1955. Volgens informatie verkregen door de heer 
A. van Hulst is het mozaïek bij de verbouwing behouden maar 



43 

 

weggetimmerd. Aren van der Vlugt denkt dat het is verdwenen; 
alleen onderzoek ter plaatse zou kunnen uitwijzen wie gelijk 
heeft. 

 

… en nog iets heel anders: 

Er bestaat een foto van de Sint-Catharijne waar het gat te zien is dat 
in de toren werd gehakt om de klokkenroof mogelijk te maken. He-
laas wist diegene die de foto ooit gezien heeft, de bron niet meer te 
traceren. Wie kan ons helpen? 

Ook ten aanzien van deze objecten is informatie welkom en 
uiteraard houden we de lezers op de hoogte. Voor actuele informatie 
zie onze website: www.vriendenmuseumdenbriel.nl 

F.K. 

 

Met dank aan… 

De bovenstaande tekst is tot stand gekomen dankzij de medewer-
king van de volgende personen: de heer A.M. Heijmans voor het 
stellen van de vraag naar het raam; verder mevrouw A. van Oers, de 
heren J.G. Draaisma, D. Boudeling, A.A. van der Houwen, A. van 
der Vlugt, A. van Hulst en H. Vegter. 
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Hendrick Sorgh: Witte de With. © Jhr. en Mevrouw Fr. Biebuyck  
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2008/2009: Themajaar ‘Witte de With’: ook in Den 
Briel? 

Op 8 november 2008 was het de 350e sterfdag van viceadmiraal 
Witte Cornelisz de With. Hij overleed in een gevecht met de Zweed-
se vloot om de heerschappij over de Sont, een voor de Republiek 
belangrijk vaarwater in verband met de Oostzeehandel. Voor 
scheepswerf ‘De Delft’ in Rotterdam (waar thans een replica van de 
oorlogsbodem ‘Delft’ in aanbouw is) was dit aanleiding voor de 
opening van een tentoonstelling over Witte de With die gedurende 
een heel jaar, dus tot 8 november 2009 te bezichtigen is. Dat Rotter-
dam aandacht schenkt aan deze zeeheld is niet zo verbazing-
wekkend. Hij was immers in dienst van de admiraliteit van de Maze 
in Rotterdam, waar hij (in de Laurenskerk) ook begraven ligt. Toch 
heeft Witte de With ook flink wat banden met Brielle. Hij is immers 
hier geboren, al is niet helemaal duidelijk op welke plek en ook zijn 
er vraagtekens met betrekking tot het geboortejaar. De familie van 
Witte de With was doopsgezind, en bij deze geloofsrichting is het 
gebruikelijk pas op latere leeftijd gedoopt te worden. Het doopregister 
zegt dus niets over het geboortejaar. De With trouwde en woonde 
ook meerdere jaren in Den Briel, waar hij aan het Maarland een huis 
bezat. Vijftig jaar geleden was dit alles voor de gemeente aanleiding 
om een herdenkingsbijeenkomst over de viceadmiraal te houden, 
met deelneming van vertegenwoordigers van de Marine. Een herhaling 
van genoemd evenement is misschien te hoog gegrepen. Wel denkt 
de redactie dat er thans een ‘bal voor open doel ligt’, en dat er met 
weinig moeite alsnog een eerbetoon aan ‘onze’ Witte Cornelisz de 
With gebracht zou kunnen worden en wel als volgt: Brielle is sinds 
1910 in het bezit van een kanon van de ‘Brederode’, het schip waar 
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Witte de With op gesneuveld was. Zoals al in de ‘Brielse Mare’ van 
oktober 2006 door Aart van der Houwen gememoreerd, is dit kanon 
sinds de laatste verbouwing van het stadhuis aan de Markt verbannen 
van het stadhuis naar de hal van het Maerlant College aan de Burg. 
H. van Sleenstraat. 

 

Nu ondertussen de hal van het stadhuis door het vertrek van de 
VVV weer beschikbaar is, bestaat ook de mogelijkheid het kanon 
weer terug te plaatsen. Verder heeft ons lid en voorzitter van de 
Stichting Streekhistorie Voorne-Putten-Rozenburg Henk Vegter een 
beknopte biografie van Witte de With geschreven, die werd gepubli-
ceerd in een viertal afleveringen van ‘Bonus’, het kwartaalblad van 

Het kanon van de ‘ Brederode ’  in de hal van het Maerlant College aan 
de Burg. H. van Sleenstraat. Foto F. Keller. 
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de Catharina Stichting. Deze afleveringen zijn ondertussen gebun-
deld en aangevuld met extra afbeeldingen en gepubliceerd op de 
website van de ‘Vrienden’. Kort voor het ter perse gaan van deze 
’Mare’ heeft de redactie bericht ontvangen dat het daadwerkelijk de 
bedoeling is het kanon nog dit jaar weer in de hal van het stadhuis 
terug te plaatsen. Wanneer men dan gelijktijdig een druk van het 
reeds beschikbare document verzorgt, is met geringe moeite alsnog 
een activiteit ter herinnering aan een van de grote Brielse vlootvoogden 
gerealiseerd.  

In elk geval kunnen we onze lezers attent maken op een aantal 
boeken en evenementen rond Witte de With. Tot nu toe zijn de 
redactie de volgende publicaties en gebeurtenissen bekend: 

 

 Anne Doedens: Witte de With 1599 – 1658; Wereldwijde strijd op 
zee in de Gouden Eeuw.  (Hilversum, Uitgeverij Verloren 2008). 
Geïll. 125  p. ISBN 978 90 8704 0604. € 14,-. (Zie ook de recensie 
verderop in deze uitgave) 

 Anne Doedens: Op jacht naar Spaans zilver. Het scheepsjournaal 
van Willem van Brederode. (Hilversum; Uitgeverij Verloren 2008). 
Gebonden, 493 p. ISBN 978 90 8704 0475. € 49,-. Willem van Bre-
derode was kapitein van de zeesoldaten op de Nassause vloot die 
uitvoer naar Latijns-Amerika met als doel Spaans zilver buit te ma-
ken. 

 Walter Breeman van der Hagen, uitgegeven en hertaald door Anne 
Doedens: Het leven en de daden van Witte Cornelisz. de With 
(Franeker; Uitgeverij Van Wijnen 2008). Geïll. 272 p. ISBN 978 90 
5194 3429. € 25,-. Walter Breeman van der Hagen was een schoonzoon 
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van De With. In het boek is steeds op de linker pagina’s de 
oorspronkelijke tekst te vinden, en op de rechter pagina’s de 
hertaling naar hedendaags Nederlands. Het boek is rijkelijk voor-
zien van noten en omvat een uitvoerig register. Het is echt een werk 
voor iemand die zich gedetailleerd over het leven van De With en 
over de politieke situatie in de eerste helft van de 17e eeuw wil 
informeren. 

 

Scheepswerf ‘De Delft’, Rotterdam: Schiehaven 15, 3024 EC  
Rotterdam, tel. 010-2760115, Internet: www.dedelft.nl  

T/m 31 oktober 2009: tentoonstelling ‘Op jacht naar Spaans zilver’ 
over Witte de With en de Nassause vloot 

Museum Tromp’s Huys, Vlieland, Dorpsstraat 99, 8899 AD Vlie-
land: expositie: ‘Witte de With: voor altijd de tweede’; van 24 april 
t/m 21 november 2009. Voor speciale acties in het kader van de ex-
positie: zie: www.trompshuys.nl 

Najaarsvergadering ‘Vrienden’: lezing over Witte de With door 
Dr. Anne Doedens ter gelegenheid van de najaarsvergadering van de 
‘Vrienden’ op donderdag 19 november 2009 

 

 

Van alle drie de vermelde boeken is tot einde 2009 een kijk-
exemplaar in te zien bij de museumreceptie in het stadhuis, 

Markt 1, Brielle, gedurende de openingstijden van het museum. 
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Boekrecensie: 

Anne Doedens: Witte de With 1599 – 1658; Wereldwijde strijd 
op zee in de Gouden Eeuw 

Van de drie Brielse 
zeehelden Tromp, De 
With en Van Almonde 
is Witte de With, of 
‘Dubbelwit’ wel de 
meest controversiële 
figuur. Op 8 novem-
ber 2008 was het 350 
jaar geleden dat Witte 
de With stierf in de 
Slag in de Sont. Dit 
was aanleiding voor 
een themajaar, dat in 
de NRC werd aange-
kondigd met de kop: 
“Verdient een schurk 
wel een themajaar?” 

Ter gelegenheid van genoemd themajaar is er overigens op de 
scheepswerf ‘De Delft’ in Rotterdam Schiehaven (www.dedelft.nl; 
tel.  010 2760115) een tentoonstelling over Witte de With ingericht. 
In Brielle zouden we het themajaar kunnen vieren door het kanon 
van de ‘Brederode’, het schip waarop Witte de With gesneuveld is, 
terug te brengen naar de hal in het stadhuis. 

Is de kwalificatie uit de NRC terecht? – Om zich hierover een 
oordeel te kunnen vormen, zou men kennis moeten nemen van 
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leven en werken van De With. Helaas is er over De With al tientallen 
jaren nauwelijks meer gepubliceerd. In Brielle zijn  we nog bevoor-
recht, gelet op het feit dat ons lid Henk Vegter zich intensief met 
Witte de With bezighoudt. Een beknopte biografie van Witte de 
With werd door hem gepubliceerd in de nieuwsbrief van de Stich-
ting Streekhistorie Voorne-Putten en Rozenburg en in Bonus, het 
kwartaalblad van de Catharina Stichting. Gezien de beperkte 
toegankelijkheid van deze  bronnen zijn de daarin verschenen bij-
dragen ondertussen gebundeld en als digitale ‘herdruk’ te vinden op 
de website van de ‘Vrienden’ (www.vriendenmuseumdenbriel.nl). 

Wie zich wat meer uitgebreid in het leven van Witte de With wilde 
verdiepen, had het tot nu toe moeilijk. In de boekhandel is informatie 
over ‘Dubbelwit’ nergens te verkrijgen. In deze leemte is nu door de 
publicatie van Dr. Anne Doedens voorzien. In een boekje dat met 
€ 14,- ook nog schappelijk geprijsd is, heeft de auteur een indruk-
wekkende hoeveelheid feiten over de Brielse zeeheld verzameld. 
Het document verschaft niet alleen inzicht in het doen en laten van 
Witte de With, maar geeft ook informatie over de gang van zaken in 
de politiek van de 17e eeuw, niet alleen in de Nederlanden, maar 
ook in de koloniën. De grote hoeveelheid feiten heeft overigens wel 
tot gevolg dat het boek niet echt soepel leest. De ‘rode draad’ of de 
‘verhaallijn’ raakt nog weleens door de vele gegevens onderge-
sneeuwd. Ook eist de auteur nogal wat van de ‘parate kennis’ van de 
lezer. Voor ‘Potosi’ en ‘Elbing’ moest ik toch echt even gaan 
‘googelen’. Het ‘Goereese Gat’ levert voor lezers uit Brielle en om-
geving vermoedelijk geen problemen op, maar of dat voor een lezer 
uit – bijvoorbeeld – Amsterdam ook het geval is, durf ik te betwijfelen. 
Het ware te overwegen om in een herdruk enkele kaartjes met de 
belangrijkste plaatsen en vaarroutes op te nemen. 
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Levert de lectuur een antwoord op de vraag of Witte de With nu wel 
of niet een ‘schurk’ was? – Ik denk dat de gebezigde kwalificatie  
‘te kort door de bocht’ is. Wat we beter niet kunnen doen, is De 
With te meten aan de ‘normen en waarden’ van de 21e eeuw. Deze 
wijken immers nogal af van de zeden en gebruiken van de 17e eeuw. 
Duidelijk wordt dit bijvoorbeeld bij de beschrijving van de lijfstraffen 
zoals toegepast in de beschreven periode. Wel wordt ook duidelijk 
dat Witte de With zeker geen gemakkelijk persoon was. Hij was niet 
alleen uitzonderlijk streng voor zijn ondergeschikten, maar had ook 
een moeizame omgang met zijn gelijken en zijn meerderen. 

Ten slotte: er blijken ook overeenkomsten tussen de 17e en de 21e 
eeuw te zijn. Zo is kennelijk roddel en achterklap iets van alle 
tijden. Ook op politiek gebied blijken er frappante overeenkomsten 
te zijn. Al in de 17e eeuw werd een hoop problemen veroorzaakt 
door het feit, dat de politiek hele mooie doelstellingen formuleerde, 
maar daarna de nodige middelen niet ter beschikking stelde. Het zal 
me niets verbazen wanneer over een paar jaar een commissie zich 
over de vraag buigt waarom de Uruzgan – missie geen onverdeeld 
succes is geworden. Wanneer je in het boek van Anne Doedens 
‘Brazilië’ door ‘Uruzgan’ vervangt en ‘Staten-Generaal’ door 
‘regering’ dan kun je de tekst uit het boekje zo overnemen… 

F.K. 

 

Anne Doedens: Witte de With 1599 – 1658; Wereldwijde strijd op 
zee in de Gouden Eeuw.  (Hilversum, Uitgeverij Verloren 2008). 
Geïll. 125  p. ISBN 978 90 8704 0604. € 14,-.  
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Paneel met het alliantiewapen van Jacob Boogerd en Vrouwtje Haseveld, 
1768. Foto Streekarchief VPR. 
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Een sprekende verrassing 

L.W. Hordijk 

Met enige regelmaat verschijnen er berichten over ontdekkingen in 
bibliotheken en musea. Nu is het een onbekend muziekstuk van 
Bach, dan weer een onuitgegeven handschrift van een bekende 
Nederlandse schrijver. Nadrukkelijk verzwijg ik ontdekkingen in 
een archief. Goed, een document kan door lichte onoplettendheid 
foutief beschreven zijn, maar daar moet het bij blijven. We weten 
toch wat we in huis hebben? Ontdekkingen zijn in feite tekenen van 
onbekwaamheid en gebrek aan competentie. Ik geef toe dat ook bij 
het Streekarchief het nauwkeurig ordenen en beschrijven van archieven 
door vermeende andere prioriteiten onder zware druk staat. Het 
direct uitputtend inventariseren van nieuw binnengekomen archie-
ven is vaak niet meer mogelijk. 

Verrassingen  komen van buiten. Dit keer van Leo Verweel uit 
Oostvoorne die met zijn schoonmaakbedrijf ook het Streekarchief 
tot klant heeft. Hij combineert de kundigheid in het schrijven van 
mooie nota’s met een liefde voor het behoud van het culturele erf-
goed, hetgeen onlangs resulteerde in een  schenking aan het Streek-
archief. We laten hem over de herkomst van het bijzondere object 
zelf aan het woord: 

“Nu ik het mij weer goed herinner, heb ik het gevonden bij het leeg-
halen van een huis in de Langestraat. Dit gebeurde in opdracht van 
notaris Buytink. Het moet zeker tien jaar geleden zijn.  Het huis 
werd bewoond door de familie Orth. Achter rachels zag ik wat en ik 
dacht, laat ik het eens weghalen. De erfgenamen hadden eerst alle 
waardevolle spullen meegenomen. Ik moest de rest in een container 
afvoeren. Dit hadden zij over het hoofd gezien. Het had ook geen 
materiële waarde. Lange tijd heb ik het bewaard zonder bewust te 
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zijn van de historische betekenis. Margo, mijn vriendin, stelde voor 
om ermee naar het Streekarchief te gaan. Leen Hordijk was gelijk 
laaiend enthousiast. Hier ermee, reageerde hij en wat kon ik an-
ders?” 

Het betreft een paneel uit 1768 met het alliantiewapen van Jacob 
Boogerd en Vrouwtje Haseveld. De eerste vraag die we ons stellen 
is uiteraard: Wie waren zij? Woonden zij in Brielle en wat gebeurde 
er in 1768? Ja, het echtpaar woonde inderdaad in Brielle! Vrouwtje 
Haseveld werd gedoopt te Brielle op 30 november 1704 als dochter 
van de loodsman Jacob Arents Haseveld en Maartje Ame Arken-
bout. Het gezin woonde aan de Zuidzijde van het Maarland niet ver 
van het Nauwe Sloopje. Vrouwtje trouwde te Brielle op 20 april 
1727 met Jacob Janse van Berkel, eveneens geboren te Brielle. Zij 
werd te Brielle begraven op 16 januari 1766. Haar huis aan de Zuid-
zijde van het Maarland werd nog in hetzelfde jaar verkocht. Jacob 
Janse van Berkel, meestal vermeld als Jacob Bogerd, werd gedoopt 
te Brielle op 7 juli 1705 als zoon van Jan Jacobse Bogerd 
(Bogerman) en Margrietje Pieterse de Vos. Jacob was loods en veer-
man van Brielle op Rozenburg. Hij werd begraven te Brielle op 13 
februari 1764. Uit het huwelijk van Jacob Bogerd en Vrouw(tj)e Ha-
seveld werden te Brielle meerdere kinderen geboren. Jacob Bogerd, 
maar dan weer even als Jacob van Berkel en Vrouwe Haseveld 
maakten op 26 september 1732 ten overstaan van notaris Pieter de 
Graeff te Brielle een mutueel testament. Jacob wordt dan genoemd 
als stuurman op de loodsboot Delft. Op 19 februari 1764 maakte 
Vrouwe Haseveld, inmiddels weduwe van Jacob Bogerd, ten over-
staan van notaris Jan van Wageningen in Brielle een nieuw testa-
ment. Hierin bepaalde zij dat niets van haar goederen verkocht mag 
worden als haar zoon Adrianus Bogert van Haseveld uitlandig is. 

De afgebeelde wapens behoren tot de categorie sprekende wapens. 
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Dat wil zeggen dat de figuren op het schild betrekking hebben op de 
naam.  Het wapen van Vrouwtje laat een haas in het veld zien en in 
dat van Jacob herkennen we duidelijk een boomgaard. Sprekende 
wapens zijn vooral bekend uit de 18e eeuw. Een mooi voorbeeld 
vinden we in de uit 1744 daterende kerkramen in de hervormde kerk 
van Oostvoorne. Het wapen van Crijn Manintveld is inderdaad een 
man in het veld. 

Een mysterie blijft het jaartal 1768. Misschien moeten we niet zo 
ver zoeken en aannemen dat de tekening in dat jaar werd gemaakt. 

 

Over de auteur 

Leen Hordijk is streekarchivaris bij het Streekarchief Voorne-Putten 
en Rozenburg. 
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Het kanon van Tromp 

Op 12 september 2008 werd door Rijkswaterstaat een bronzen 24-
ponder opgevist, gegoten in 1631 voor het vlaggenschip van Tromp.  
Het kanon zou mooi passen in de hal van het raadhuis in Brielle! 
Voor meer informatie, zie de Nieuwsbrief jg. 6, nr. 1 van januari 
2009 van het RACM, de ‘Rijksdienst voor archeologie, cultuurland-
schap en monumenten’ in Amersfoort. De Nieuwsbrief is ook te 
raadplegen via Internet: www.racm.nl Daar kan men zoeken op de 
term Nieuwsbrief. 

Bronzen 24-ponder, opgevist door Rijkswaterstaat op 12 september 2008 
in de Euro-Maasgeul, ooit gegoten voor het vlaggenschip van Tromp. Foto 
RACM. 
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Museumnieuws 

Een van de hoogtepunten van het afgelopen jaar was natuurlijk de 
viering van het 50-jarig bestaan van De Vrienden van het Historisch 
Museum Den Briel. Ter gelegenheid van deze verjaardag werden 
niet alleen een tentoonstelling gerealiseerd en een publicatie uitge-
bracht, maar het museum ontving van De Vrienden ook een driedelig 
cadeau, gemaakt door Ivar Iding: een geluidsfragment over Angelus 
Merula. Een geluidsfragment waarin de bevolking van Brielle uit-
legt welke invloed de inname op haar heeft gehad en een acht minuten 
durende animatie over het 1-aprilgebeuren. Vooral de animatie, met 
daarin beelden uit prenten, tekeningen en schilderijen, oogstte veel 
lof en bewondering. We zien dat ook terug in de resultaten van het 
publieksonderzoek dat het museum onder bezoekers houdt. De 
individuele bezoekers, voor wie de animatie in eerste instantie is 
bedoeld, laten weten met name erg enthousiast over de animatie te 
zijn. De afmeting van het scherm vindt het museum prima; een 
groter scherm zou niet in verhouding zijn met de grootte van de 
prenten en schilderijen en zou daardoor de zaal ontsieren. Met andere 
woorden: het museum is bijzonder blij met het cadeau! 

Slechter nieuws is dat we het jaar 2008 hebben afgesloten met een 
lager bezoekersaantal dan in 2007, namelijk 7.485 (museum: 4.303, 
Stenen Baak: 3.182). De oorzaak hiervan is het feit dat tengevolge 
van de langdurige vacature voor medewerker educatie en publieks-
begeleiding minder evenementen georganiseerd konden worden. Zo 
is bijvoorbeeld het succesvolle Valentijnsprogramma in 2008 niet 
geprolongeerd. Nog een oorzaak is dat een tiental brugklassen het 
geplande archeologieprogramma moest afzeggen, waardoor het 
museum 300 bezoekers misliep. Maar sinds de komst in september 
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vorig jaar van Alexandra Peeman, medewerker administratie, en 
Marinka Visser, medewerker educatie en publieksbegeleiding, is het 
museum qua formatie op volle sterkte. En  kunnen we er weer vol 
tegenaan.  

In maart is Cara Mieras als full time 
projectregistrator in het museum 
aan de slag  gegaan. Het project, 
dat inhoudt dat de collectieregistra-
tie wordt geactualiseerd, alle objec-
ten worden voorzien van een digi-
tale afbeelding en de collectie via 
internet te raadplegen is, zal twee 
jaar duren. 

De komende jaren zullen vooral in 
het teken staan van de herinrichting 
van de presentatieruimten van het 
museum evenals de museumdepots. 
Ook zijn de voorbereidingen be-

gonnen voor de viering van het 100-jarig bestaan van het museum 
in 2012. Naar aanleiding van dat feit zal een publicatie verschijnen 
onder de titel Historisch Museum Den Briel 1912-2012. Honderd 
jaar verzamelen.  

In 2009 staan nog drie tentoonstellingen gepland: Reclame in Brielle 
in de tijd van Johan Been, Martin van Waning en (Zee)helden op 
postzegels. In juli wordt de tentoonstelling in de KinderKunstGalerij 
gewisseld en voorzien van portretten van leerlingen van de huidige 
groepen 6 van het basisonderwijs. Thans wordt de laatste hand ge-
legd aan twee nieuwe doe-dingen bij de afdeling archeologie en 

Marinka Visser, medewerker 
educatie en publieksbegeleiding. 
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wordt een educatief programma ontwikkeld voor de groepen 1 t/m 3. 
En wat te denken van de ontwikkelingen met betrekking tot de 
begane grond van het stadhuis! Het museum is hier als een van de 
gebruikers van het stadhuis nauw bij betrokken. De realisatie van 
deze herinrichting in de loop van 2009 zal het museum en de 
museumbezoekers zeer ten goede komen. 

Marijke Holtrop, hoofd Historisch Museum Den Briel  

 

 

Een apart cadeau: een 
abonnement op de ‘ Brielse 
Mare ‘  
 
Inlichtingen en bestellingen 
bij de secretaris: 
Els Laroy-Meeuse 
tel. 0181-413635 
E-Mail:  elslaroy@hetnet.nl 
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Jaarverslag ‘Vrienden’ 2008 

Hoogtepunt van het jaar 2008 was uiteraard de viering van het tien-
de lustrum. De vereniging is opgericht op 22 oktober 1958, maar in 
verband met de herfstvakantie vond de viering pas op donderdag 30 
oktober plaats. In twee feestelijke bijeenkomsten in de raadzaal (’s 
middags voor genodigden, ’s avonds voor de leden) werd het cadeau 
van de vereniging aan het museum gepresenteerd. Het cadeau be-
staat uit twee audio fragmenten en een audiovisuele presentatie. De 
audio fragmenten behandelen het verhaal van Merula en de gevol-
gen van de verovering van Den Briel door de Watergeuzen voor de 
bevolking van de stad. De audiovisuele presentatie laat de gebeurte-
nissen in de aanloop naar en op 1 april 1572 zien. De deelnemers 
aan de lustrumviering waren vol lof over de presentaties, gemaakt 
door de heer Ivar Iding van ‘Ivar Iding Montage’ te Bussum. Onder-
tussen is gebleken dat ook het museum en met name de rondleiders 
met de nieuwe mogelijkheden voor het toelichten van de inname op 
1 april 1572 zeer tevreden zijn. Eveneens op 30 oktober werd de 
tijdelijke tentoonstelling ‘Uit de schatkamer van de Vrienden’ geo-
pend, die het museum als ‘verjaardagscadeau’ aan de ‘Vrienden’ 
heeft aangeboden. De tentoonstelling laat objecten zien die eigen-
dom van de ‘Vrienden’ zijn, maar die zich thans in depot bevinden. 
Bij de tentoonstelling hoort een catalogus. Elk lid kan aan de 
museumbalie gratis een exemplaar van de catalogus ophalen. 

Ook los van de lustrumviering was 2008 een druk jaar. Zoals eerder 
aangekondigd, is de gemeente bezig met het aan de culturele organi-
saties beschikbaar stellen van het zo genoemde ‘Cultuurweb’ (voor 
de techneuten onder de lezers: een ‘Content Management Systeem’ [CMS]). 
De ‘Vrienden’ waren (samen met de Gidsengroep) zo ongeveer de 
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eerste gebruikers van het nieuwe systeem. De officiële inbedrijfstel-
ling gebeurt pas in het jaar 2009, aangezien aan een enkel onderdeel 
nog wordt gewerkt. Wel maken we ondertussen al lang dankbaar 
gebruik van de mogelijkheden. Met hulp van een vrijwilliger van 
het Streekarchief werden bijvoorbeeld alle uitgaven van de ‘Brielse 
Mare’ gedigitaliseerd en via de nieuwe website voor iedereen be-
schikbaar gesteld. Uit het feit dat sindsdien de ‘Mare’ met enige re-
gelmaat in publicaties van derden wordt geciteerd, blijkt dat de 
moeite niet voor niets was. Met het beschikbaar komen van de nieu-
we faciliteiten bleek het niet meer nodig dat de ‘Vrienden’ de web-
site van het museum verzorgden, een klus die de ‘Vrienden’ bijna 
negen jaar op zich genomen hadden. 

In maart verscheen de publicatie ‘De geschiedenis van Brielle in 
kort bestek’. Het eerste exemplaar werd op 26 maart aan de burge-
meester van Brielle, mevrouw B. van Viegen, aangeboden. De uit-
gave werd door de gemeente met een subsidie van € 2.500,- moge-
lijk gemaakt. 

Tijdens de voorjaarsvergadering op 17 april werd door mevrouw 
M. Holtrop, hoofd  Historisch Museum Den Briel, een toelichting 
gegeven op de tijdelijke tentoonstelling ‘Door de ogen van Sabrina 
en Hassen’ (Tunesische kindertekeningen over de Nederlandse 
Geschiedenis), waarbij vooral ook aandacht werd besteed aan de 
thema’s inburgeren en naturalisatie. 

Medio mei vond een zeer geslaagde excursie met 33 deelnemers 
naar kasteel Keukenhof in Lisse plaats. Alleen het weer werkte niet 
echt mee. 

Het ‘zomerreces’ was kort. Het Waterschap Hollandse Delta had al 
langer plannen voor het maken van een cultuurhistorische kaart van 
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Voorne-Putten. De realisatie berust bij de Stichting Landschaps-
beheer Zuid-Holland. Medio 2008 werden de plaatselijke historische 
verenigingen door de genoemde stichting ingeschakeld voor het 
melden van relevante objecten. Een flink aantal van onze leden 
heeft aan de oproep gehoor gegeven.  

Zoals sinds een aantal jaren gebruikelijk, werd in oktober een lezing in 
samenwerking met de Stichting Streekhistorie Voorne-Putten-Rozenburg 
georganiseerd. Op 8 oktober verzorgde de heer A. van Haperen 
een inleiding over de ontstaansgeschiedenis van Zuid-Westelijk Neder-
land en met name de Duinen van Voorne. Gelet op het thema werden 
ook de leden van de Historische Vereniging Westelijk Voorne uitge-
nodigd. De lezing vond plaats in de aula van het Penta College Bahûrim. 

Uit een ‘brainstormsessie’ met het bestuur van de Stichting 
Streekhistorie bleek de wenselijkheid te onderzoeken of er op het 
gebied van publicaties misschien mogelijkheden van samenwer-
king zijn. Als eerste actie op dit gebied werd een biografie van de 
Brielse zeeheld viceadmiraal Witte de With van de hand van ons 
lid en voorzitter van de Stichting Streekhistorie, de heer Henk 
Vegter, op de website van de ‘Vrienden’ gepubliceerd. De tekst 
was eerder alleen in afleveringen in ‘Bonus’ en in de Nieuwsbrief 
van de Stichting Streekhistorie verschenen. Door de publicatie op 
het web is het nu veel makkelijker te raadplegen. 

Het bestuur vergaderde in 2008 vijf keer. De voorzitter en de secretaris 
vertegenwoordigden de ‘Vrienden’ in de gemeentelijke Museum-
commissie. De ‘Brielse Mare’ verscheen zoals gebruikelijk twee 
keer, sinds begin 2008 onder leiding van de nieuwe hoofdredacteur 
Willem Delwel. De vereniging telt ongeveer 330 leden. 

F.K. 
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Uit de streek 

Tentoonstellingen 

Historisch Museum Den Briel: 28 maart t/m 1 juni 2009: ‘De histo-
rische daden van Johan Been‘. 

Juli t/m september 2009: tentoonstelling over de schilder Martin van 
Waning. Data staan nog niet precies vast; zie t.z.t. de website van 
het museum: www.historischmuseumdenbriel.nl 

16 oktober 2009 t/m 16 januari 2010: tentoonstelling (Zee)helden op 
postzegels. 

Publicaties 

In het kader van boven vermelde tentoonstelling verschijnt een 
publicatie van het museum i.s.m. mevrouw Jenneke Groeneveld 
over artikelen van Johan Been over o.a. de schutterij van Brielle en 
de schuttersstukken die thans in de raadzaal hangen. 

Benschop B., Kanongebulder in de verte; Hellevoetsluis en omge-
ving tijdens de mobilisatie, 1914 - 1918 (Zaltbommel 2008) ISBN 
978-90-5994-252-3 € 24,50. 

Interessante websites 

Cultuurweb Brielle: www.cultuurwebbrielle.nl 

Over de boven vermelde ingang zijn (bijna) alle activiteiten in Brielle 
op het gebied van kunst en cultuur te vinden. De officiële 
inbedrijfstelling wordt in de loop van het voorjaar 2009 verwacht, 
maar de gegevens van een groot aantal deelnemers zijn nu al te vin-
den. Het loont dus zeker de moeite dit adres te gaan bekijken. 
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Aanmelding 

Ondergetekende  ....................................................................... 
 
Adres    ....................................................................... 
 
Postcode ...............  Plaats ............................................................. 
 
meldt zich aan  
voor het  O  persoonlijk lidmaatschap 
 (contributie: € 10,-/jaar) 
 
 O familielidmaatschap 
 (contributie: € 15,-/jaar) 
 
van de ‘Vereniging Vrienden van het Historisch Museum Den Briel’ 
 
 
Datum: ................... Handtekening ............................................ 
 
Verzendadres:   Vrienden v/h Historisch Museum Den Briel 
    Secretariaat 
    Mevrouw E.C. Laroy-Meeuse 
    Van Almondeweg 70, 3231 CS Brielle 
 
    Tel. 0181-413635 
    e-mail: elslaroy@hetnet.nl 
 
N.B. Na 1 juli is alleen nog de halve contributie verschuldigd; na 1 
november wordt voor de resterende maanden geen contributie meer 
geheven.  
Voor de betaling van de contributie ontvangen de leden een accept-
girokaart. 
Aanmelding is ook mogelijk via de website van de ‘Vrienden’: 
www.vriendenmuseumdenbriel.nl 
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Auteursinstructies, advertenties en adressen 

Auteursinstructies 
Historische artikelen over Brielle en de streek zijn welkom. 
Gewenste omvang: 1500 tot 2500 woorden. Aanbevolen wordt 
vooroverleg te plegen met de hoofdredacteur, te bereiken onder: 
w.delwel@zadkine.nl of telefoon (privé): 0181 462105. 
De redactie behoudt zich het recht voor, in overleg met de auteur, 
artikelen in te korten of te wijzigen. 
 
Advertentietarief 
Een pagina per jaar (twee edities): € 90,– 
 
Copyright: 
Overname van artikelen uitsluitend met bronvermelding en na 
verkregen toestemming van de redactie. 
 
Belangrijke telefoonnummers: 
Meldpunt Monumentenzorg: tijdens kantooruren: 
(0181) 471111 (gemeente Brielle; mevrouw Angelique van Oers) 
Meldpunt ‘Cultureel Erfgoed’: tijdens kantooruren van 
dinsdag t/m vrijdag: (0181) 475477 (Hist. Museum Den Briel). 
 
Internet-adressen: 
Historisch Museum Den Briel: www.historischmuseumdenbriel.nl 
Cultuurweb Brielle: www.cultuurwebbrielle.nl 
Musea in Nederland: www.museumserver.nl 
Gemeente Brielle: www.brielle.nl 
Streekarchief VPR: www.streekarchiefvpr.nl 
Vereniging Vrienden van het Historisch Museum Den Briel: 
www.vriendenmuseumdenbriel.nl 
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