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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        12.00 - 16.00 uur   

Gesloten op maandagen, oud- en Nieuwjaar, Koninginnedag, 1e en 
2e Paasdag, 1e  Pinksterdag en 1e en 2e Kerstdag.  

Prijzen:        Kinderen t/m 4 jaar 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 

U hebt de afbeelding op de voorzijde van deze Mare waarschijnlijk 

onmiddellijk herkend. Het is de watertoren, die samen met de Catharijne-

toren zo kenmerkend is voor de „skyline‟ van Brielle. De restauratie van 

de watertoren is, na een lange en moeizame aanloop, in volle gang. Naar 

aanleiding van deze vreugdevolle ontwikkeling willen we u meenemen 

door de eveneens moeizame geschiedenis van de totstandkoming van de 

Brielse waterleiding waar de watertoren deel van uitmaakte. 

Water vormt een (onopzettelijke) rode draad in deze Mare. In het 

artikel over de watertoren draait het om goed drinkwater voor de inwoners 

van Brielle. Maar water is ook van levensbelang voor landbouw en 

veeteelt: in het artikel over de afdamming van de Brielse Maas lezen 

we dat deze afsluiting bedoeld was om de agrarische sector blijvend te 

vrijwaren van verzilting. En in het artikel „Zeehelden op postzegels‟, 

naar aanleiding van de tentoonstelling „Zeehelden‟ in het Historisch 

Museum, konden mannen als De Ruyter, Tromp en De With alleen 

dankzij het wijde water van de oceanen hun heldendaden verrichten. 

Hoe een zeer plaatselijke aardbeving funest kan zijn voor ons regionale 

cultuurbezit leest u in het artikel „Over glazen en gasbellen gesproken‟. 

In de vorige Mare ging een lang gekoesterde wens van de redactie in 

vervulling: de Mare verscheen in kleur. De reacties van de lezers op 

deze uitgave waren zo positief, dat de redactie alles in het werk gesteld 

heeft om ook deze Mare in kleur te laten verschijnen. Helaas zijn het 

ledenaantal van de „Vrienden‟ en dus de inkomsten niet toereikend om 

de continuering van een uitgave in kleur te kunnen garanderen. Meer 

leden en sponsors zouden dit wel mogelijk maken. 

Vooralsnog wensen wij u veel leesplezier met deze „kleurige‟ Mare. 

Willem Delwel 



   

 

Het ‘ binnenwerk ’  van de watertoren, voor het begin van de restauratie. 

Foto F. Keller. 
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De geschiedenis van de Brielse Watertoren 

Willem Delwel 

In de ‘Brielse Mare’ 3/2 van oktober 1993 beschreef Leen Hordijk een 

poging uit 1903 om in de ondergrond van Brielle goed drinkwater te 

vinden. Helaas werd tot op 90 meter diepte alleen brak of zelfs zout 

water aangetroffen en moest Brielle het nog gedurende meer dan 20 

jaar zonder goed drinkwater doen. Pas in 1924  werd een duinwater-

leiding in bedrijf genomen, met de watertoren aan de G.J. van den 

Boogerdweg als gezichtsbepalend element. De actuele restauratie van 

de toren was voor de redactie aanleiding aandacht te schenken aan de 

geschiedenis van de Brielse drinkwatervoorziening. 

De voorgeschiedenis 

De eerste pogingen om tot een waterleiding te komen, dateren van 1896. 

Een comité gaf opdracht tot het maken van een duinwaterleidingplan, dat 

echter door te weinig steun bij de burgerij niet tot uitvoering kwam. In 1903 

dacht men daar anders over en werd op initiatief van notaris L.P. van den 

Blink naar grondwater geboord. Deze boring had geen succes, maar had wel 

tot gevolg dat een permanent Waterleidingcomité werd opgericht. 

De groeiende behoefte aan goed drinkwater maakte de tijd rijp voor de aanleg 

van een Brielse duinwaterleiding. Eind 1909 echter werd een voorstel gelanceerd 

om een gemeenschappelijke rivierwaterleiding voor geheel Voorne en Putten en 

de Hoeksche Waard aan te leggen. Er werd weer een comité benoemd, dat in 

1910 met een plan kwam. Helaas trok de ene na de andere gemeente zich terug, 

zodat in 1913 alleen Brielle en Oostvoorne waren overgebleven. Na deze teleur-

stellende ervaring besloot Brielle om terug te vallen op het oude waterleiding-

plan. Helaas wilden de duinbezitters niet meer meewerken en was Brielle  

genoodzaakt om genoegen te nemen met het enige stuk duingrond dat niet in 

het bezit was van de Maatschappij „Voorne‟s Duin‟. 
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In de tijd daarna werden nog verschillende varianten van een duinwa-

terleiding en zelfs weer een rivierwaterleiding in samenwerking met 

andere gemeenten overwogen. Uiteindelijk volgde Brielle zijn eigen 

weg en in het voorjaar van 1918 kocht de gemeente het bovengenoem-

de stuk duingrond voor f 40.000. 

Het waterwingebied in de duinen van Oostvoorne. Het terrein wordt be-

grensd ( van rechtsboven, met de klok mee )  door  de Zeeweg, de 

Duinoordseweg, de Duinlaan en de Strandweg. In de hoek rechtsboven 

staat thans Hotel ‘ t  Wapen van Marion.  

In het T-vormig gebied in het midden werden negen putten geslagen. De 

twee witte plekken zijn het ‘ M achinegebouw ‘  ( boven )  en de 

‘ M achinistwoning ‘  ( onder ) . De leiding liep eerst in NW-richting en 

dan langs de Zeeweg richting Brielle. Plantekening: SVPR. 
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Na goedkeuring door Gedeputeerde Staten in december 1918 ging men 

onmiddellijk aan het werk. De Rotterdamse ir. A. D. Heederik krijgt de 

opdracht om een plan te ontwerpen voor een waterleiding voor Brielle 

en Oostvoorne. Mei 1919 was het plan klaar, maar het blijkt als gevolg 

van de hoge materiaalprijzen financieel niet haalbaar. Brielle heeft ver-

volgens een poging gedaan om het benodigde kapitaal tegen een gunstige 

rente te lenen van het Rijk. Een eerste poging had geen succes, maar na 

doorzetten van de kant van Brielle komt de betreffende minister, welis-

waar onder voorwaarden, op zijn aanvankelijke besluit terug. 

In het najaar van 1920 lijken alle hindernissen eindelijk overwonnen en 

wordt er vanuit gegaan dat begin 1921 met de bouw van de waterlei-

ding kan worden begonnen. 

Helaas gooit vervolgens Gedeputeerde Staten weer roet in het eten. Dit 

college moest de Brielse plannen nog goedkeuren, maar kwam met 

voor Brielle onvermoede bezwaren op de proppen. 

In Hellevoetsluis werd, door het verdwijnen van marinepersoneel, 

minder leidingwater afgenomen en deze gemeente was dan ook op 

zoek gegaan naar andere afnemers. Hiertoe waren de omliggende 

gemeenten benaderd met het voorstel ze van water te voorzien. Hoe-

wel Brielle openstond voor een plan van Hellevoetsluis, werd besloten 

om intussen gewoon door te gaan met de ontwikkeling van de eigen 

plannen. Er kwam echter geen Hellevoets plan en Brielle had vervol-

gens zijn eigen plannen ter goedkeuring ingediend bij Gedeputeerde 

Staten. Dit college wilde echter de Brielse plannen niet goedkeuren 

voordat onderzocht was in hoeverre de Hellevoetse en Brielse belangen 

samen konden gaan. Na de nodige besprekingen, rapporten en nota‟s 

bleek dat het Brielse plan in alle opzichten de voorkeur verdiende en 

Brielle verwachtte nu dan ook een gunstige beslissing van de kant van 

Gedeputeerde Staten. Helaas volgt weer een nieuwe oproep om in 
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bespreking te gaan, waar Brielle echter niet meer op ingaat. Het onderwerp 

van de nieuwe besprekingen blijkt de kostprijs te zijn van het door Hel-

levoetsluis te leveren water. Brielle moet nu afwachten wat de reactie 

van Gedeputeerde Staten op de Hellevoetse voorstellen zal zijn. 

Het is medio 1921 en bij de Briellenaren leeft het idee dat nu de 

plannen voor de waterleiding gereed zijn en de benodigde gelden door 

de minister zijn toegezegd, de plannen spoedig uitgevoerd zullen gaan 

worden. 

In de gemeenteraad van Brielle van 16 juni 1921 meent de voorzitter, 

burgemeester mr. F. Egter van Wissekerke, dat in de gemeente verkeer-

de denkbeelden bestaan over de waterleidingplannen. Hij wenst deze 

voorgoed weg te nemen en geeft daarom een uitgebreid overzicht van 

de ontwikkelingen tot op dat moment. 

Het initiatief van de burgemeester heeft o.a. een artikel „Al weer de 

waterleiding‟ tot gevolg in de Nieuwe Brielsche Courant van 2 juli 

1921, dat er qua inhoud en toon niet om liegt: 

“de ingezetenen van den Briel” zijn het wachten op een waterleiding 

zat en buitengewoon ontevreden over de gang van zaken in de laatste 

25 jaar. 

De uiteenzetting van de burgemeester is “met belangstelling, maar 

tevens met een gevoel van wrevel” vernomen, want er is sprake van 

“een echte lijdensgeschiedenis, waarin verschillende personen hun rol 

hebben gespeeld mooi of leelijk, maar waarbij onveranderlijk de stad 

Brielle de dupe is geworden”. Volgens de schrijver van het artikel waren 

er vóór de uitvoerige uiteenzetting door de burgemeester maar weini-

gen die de gehele toedracht kenden, want “Slechts bij stukken en brokken 

werd er iets van bekend. Jarenlang heeft er over de aangelegenheid een 

geheimzinnige sluier gehangen”. De schrijver spreekt als overtuiging 

uit dat wat ál te veel achter de schermen is gewerkt. 
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Wat hem ook dwarszit is het feit dat de waterleiding van Hellevoetsluis 

indertijd zoveel vlotter tot stand kwam. Hij schrijft dit overigens toe 

aan het ingrijpen van hoge militaire autoriteiten in het belang van de 

talrijke militairen die destijds in Hellevoetsluis woonden. 

Tot slot van het artikel wordt de hoop uitgesproken dat spoedig een 

besluit wordt genomen “dat aan den ondragelijken toestand in den 

Briel een einde zal maken”. 

“De kogel is door de kerk. Brielle krijgt zijn duinwaterleiding. Einde-

lijk is de lange lijdensgeschiedenis afgeloopen.” juicht de Nieuwe 

Brielsche Courant van 30 juli 1921 aan het begin van het artikel “Onze 

waterleiding. Het einde.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het slaan van putten in het 

waterwingebied van Oost-

voorne, oktober 1923. 

Foto SVPR. 
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In het artikel wordt de wens uitgesproken dat Brielle een grote voortva-

rendheid zal tonen bij de aanleg van de leiding. Van alle voordelen die 

de waterleiding voor Brielle heeft, benadrukt de schrijver van het arti-

kel vooral de hygiënische kant, de betekenis van de waterleiding voor 

de volksgezondheid. Hij stelt dat ook in dit opzicht de totstandkoming 

van de Brielse waterleiding een feit van de allergrootste betekenis moet 

worden geacht. 

Er is echter te vroeg gejuicht, want de lening bij het Rijk op voordelige 

voorwaarden gaat niet door vanwege de financiële toestand van het 

Rijk en pas op 27 juli 1922 neemt de gemeenteraad van Brielle het 

voorstel aan een waterleiding te stichten volgens de ingediende plannen 

en tot bestrijding van de kosten een geldlening aan te gaan van 

f 225.000. Er zijn namelijk nieuwe plannen ingediend voor de totstand-

Werkzaamheden in de Waterleidingduinen. Foto SVPR. 
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koming van een waterleiding alleen voor Brielle, waarbij is rekening 

gehouden met de mogelijkheid van het betrekken van water door Oost-

voorne. Deze keer komt er niets meer tussen en de Brielse waterlei-

dingplannen zullen dan eindelijk worden gerealiseerd. 

Twee jaar later, op woensdag 16 juli 1924, vindt de officiële opening van de 

Brielse waterleiding plaats. In een openbare, voor het publiek toegankelijke, 

raadsvergadering memoreert burgemeester Egter van Wissekerke dat de weg 

die tot het doel leidde, lang was en niet gemakkelijk en bestrooid met allerlei 

voetangels, klemmen en barrières, die alle opzij moesten worden gezet en 

opgeruimd. Hij eindigt zijn redevoering met de woorden: 

Vermoedelijke inbedrijfstelling van het ‘ M achinegebouw ‘  ( Pompstation )  

in 1924. Op de foto zijn o.a. burgemeester Egter van Wissekerke en 

notaris L.P. van den Blink te zien. Foto SVPR. 
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“Moge de Waterleiding een zegen worden voor de gezondheid en de 

welvaart van den Briel. Dit zij zoo. En hiermede verklaar ik de Water-

leiding voor geopend.” 

Vervolgens werd op het Asylplein de openingshandeling verricht door 

het dochtertje van de burgemeester door het openen van de kraan waar-

door een achttal fonteinen begon te spuiten. 

De Brielse Watertoren 

Als onderdeel van de Brielse duinwaterleiding was aan de G. J. van 

den Boogerdweg een watertoren verrezen. Dat Brielle een nieuw-

gebouwde watertoren zou krijgen, was echter aanvankelijk geen 

vanzelfsprekende zaak. 

In een nooit uitgevoerd plan van februari 1918 “Ontwerp van eene 

Waterleiding voor Voorne en Putten” lezen we het volgende: 

“Door den Directeur (van het Rijksbureau  voor Drinkwatervoorziening, 

WD) is onderzocht of wellicht de toren der Groote of St. Catharinakerk te 

Brielle met voordeel zou kunnen worden dienstbaar gemaakt voor het 

inbouwen van een waterreservoir. Dit bleek het geval te zijn, zoodat 

dan te Brielle geen toren gebouwd zou behoeven te worden.” 

Met het verdwijnen van het plan verdween echter niet het idee van de 

Catharijnetoren als watertoren. In oktober 1920 ontving de directeur 

van het Rijksbureau voor de Monumentenzorg de tekening, vervaar-

digd door ir. A.D. Heederik, van een plan “tot het maken van een wa-

terreservoir in den toren der Groote Kerk te Brielle” met de vraag of 

hij daartegen bezwaar had. (Men bedenke dat de toren eigendom was 

 

 

 

Foto p. 15: Opening van de waterleiding, 16 juli 1924; uit Geïllustreerd 

Weekblad ’ Week-End ‘  Foto SVPR. 
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van de burgerlijke gemeente!) De directeur vond de zaak echter te be-

langrijk om ondershands een oordeel uit te spreken en liet de zaak rus-

ten in afwachting van een procedurele actie richting de betrokken mi-

nister door het gemeentebestuur van Brielle. Die kwam niet, maar in 

plaats daarvan ontvangt de directeur in augustus 1921 via ir. A.D. 

Heederik een nieuw verzoek om advies van de kant van Brielle omdat 

men tot aanbesteding van het werk wil overgaan. De directeur wendt 

zich nu tot de minister en deze uit zijn ongenoegen over de hele gang 

van zaken aan het gemeentebestuur van Brielle, dat nu binnen een 

week de minister om toestemming vraagt. Deze vraag gaat vergezeld 

van een Toelichting door ir. A.D. Heederik, waarin hij verklaart dat de 

toren uitermate geschikt is om te dienen als drager van het hoog-

reservoir, dat hij positioneert in de ruimte boven de klokkenzolder. 

In oktober 1921 komt het afwijzende antwoord van de minister bij wie 

“overwegende bezwaren van ethischen en aestetischen aard bestaan 

tegen het brengen van een waterreservoir in den St. Catharinatoren te 

Brielle”. Ook twijfelt hij of de technische bezwaren wel voldoende 

zouden kunnen worden opgelost. De minister eindigt zijn brief met de 

woorden: 

“De eischen, welke aan dit werk zouden moeten worden gesteld, zou-

den zoodanig zijn, dat... met ongeveer gelijke kosten een afzonderlijke 

toren zou kunnen worden gebouwd, terwijl dan de St. Catharinatoren 

zijn volle waarde als monument zou behouden.” 

Brielle moet nu dus op zoek naar een geschikt bouwterrein voor een 

„afzonderlijke‟ toren. 

 

Pagina 17: Tekening van ir. A.D. Heederik uit oktober 1920 met een 

schets voor een hoogreservoir in de toren van de Sint-Catharijne. Plan in 

bezit van het SVPR. 
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Daar hoeft niet lang naar gezocht te worden, want notaris L. P. v. d. 

Blink biedt de gemeente namelijk ten geschenke aan een aan de Rijks-

straatweg gelegen terrein voor de bouw van een watertoren. In de 

gemeenteraad van 16 november 1921 verklaren b en w zeer dankbaar 

te zijn voor deze aanbieding. Even is men nog bang dat de door schenker 

gestelde voorwaarde dat de toren zoveel mogelijk van witte kleur moet 

zijn, kostenverhogend zal werken. Ook wordt bezwaar gemaakt tegen de 

andere voorwaarden van de schenker, maar de burgemeester beëindigt de 

discussie door op te merken dat “indien tot het aankoopen van een geschikt 

terrein moest worden overgegaan de uitgaven oneindig veel hooger zouden 

zijn”. Vervolgens wordt het geschenk onder dankbetuiging en nadere 

goedkeuring van Gedeputeerde Staten aanvaard. 

Als gevolg van, eerder in dit artikel geschetste, problemen met de 

financiering van de aanleg van de waterleiding vond de aanbesteding 

van de watertoren eerst plaats op 18 mei 1923. De Nieuwe Brielsche 

Courant meldde: 

 “Hedenmorgen werd ten Raadhuize alhier aanbesteed het maken van 

een Watertoren van gewapend beton en eenige bijkomende werken, ten 

dienste van de watervoorziening.” 

Uit de 22 inschrijvers werd het werk gegund aan de Industrieele Beton-

bouw Maatschappij te Amsterdam voor een bedrag van f 31.490. Deze 

aannemer zal de watertoren bouwen naar een ontwerp van ir. A.D. 

Heederik (1862 – 1937). 

Dat de bouw van de toren vervolgens niet helemaal zonder incidenten ver-

loopt, blijkt uit het verslag van de gemeenteraad van Brielle van 26 juli 1923: 

 “Bij de rondvraag wenscht de heer Mol hulde te brengen aan den gene 

die heeft bevorderd dat naar de te gebruiken cement voor het maken 

van betonwerken ten behoeve van den watertoren een grondig onder-

zoek is ingesteld, wat tot afkeuring van de specie heeft geleid.” 
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De komende tijd wordt in de Nieuwe Brielsche Courant af en toe 

summier melding gemaakt van de vorderingen bij de bouw. Augustus 

1923 lezen we dat „met kracht‟ wordt gewerkt aan de watertoren en dat 

deze na voltooiing een sieraad voor de omgeving zal uitmaken. 

In november is de toren bijna opgetrokken en in maart 1924 geheel 

opgetrokken, terwijl met het buitenverfwerk spoedig zal worden be-

gonnen en “zooals men weet wordt deze toren wit geverfd”. 

In april 1924 is de toren ontdaan van de steigers en blijkt dan inderdaad 

een waar sieraad genoemd te mogen worden. “Niet alleen wat de sierlijke 

bouw betreft, maar ook door de heldere witte kleur den toren gegeven, 

afgezet met rood, voorstellende het Brielsche wit-rood-wit…” 

 

De watertoren in het begin van de jaren dertig. Foto SVPR. 
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Deze waardering voor de architectuur van de watertoren is er ook nog 

vandaag en komt tot uiting in zijn status van Rijksmonument en zijn 

erkenning als Briels erfgoed (zie www.cultuurwebbrielle.nl). 

De toren is gebouwd in een karakteristieke Interbellum-architectuur, 

waarin met name de invloed van de Nieuwe Zakelijkheid en het 

Expressionisme waarneembaar is. De 40,5 m hoge toren heeft een 

betonskelet en een betonnen vlakbodemreservoir met een inhoud van 

200 m3. Hij bestaat uit een achthoekige schacht en een rond, uit-

gekraagd reservoirgedeelte met een met leien gedekt kegeldak. De 

schacht heeft reeksen vierkante vensters; het reservoirgedeelte bezit 

smalle, staande vensters, die rondom in paren zijn aangebracht. De 

fundering is een paalfundering bestaande uit 116 palen. 

Als erfgoed is de watertoren van algemeen belang vanwege de cultuur-

historische, de architectuurhistorische en de stedenbouwkundige waarde. 

De watertoren heeft gefunctioneerd van 1924 tot 1984. In de tijd van de 

duinwaterleiding werd het benodigde water onttrokken aan een duin-

terrein in Oostvoorne. Na te zijn gezuiverd, werd het water door een 

transportleiding geperst in het distributienet en in de watertoren. 

Tot 1984 is de toren als waterslagvat in gebruik geweest om drukstoten 

in het leidingnet af te vlakken. Nadat de leidingen waren verzwaard en 

er diverse opjagers op Voorne-Putten in gebruik genomen werden, 

heeft de toren de functie van waterslaginstallatie verloren. 

In datzelfde jaar 1984 is de toren overgedragen aan de gemeente Brielle, die er 

vervolgens jaren over heeft gedaan om hem te verkopen. Ondernemers die de 

toren bijvoorbeeld een horecafunctie wilden geven, haakten af. Uiteindelijk 

„verkocht‟ de gemeente het bouwwerk in april 2006 voor het symbolische be-

drag van 1 euro aan een omwonende. De voorwaarde was wel dat de nieuwe 

eigenaar de vervallen toren voor 1 juni 2008 moest hebben opgeknapt. Als hij 

daar niet in zou slagen, moest een boete van 300.000 euro betaald worden. 

http://www.cultuurwebbrielle.nl/
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In het Jaarverslag 2008 van de Monumentencommissie Brielle lezen 

we: 

Eind 2007 wordt een eerste voorstel voor de restauratie, gekoppeld aan 

een herbestemming, in de commissie gepresenteerd. 

De commissie is van mening dat het restauratieplan gebaseerd moet 

zijn op een grondige inspectie van de watertoren en de toren wordt dan 

ook in februari 2008 met een hoogwerker geïnspecteerd. De commissie 

stelt een aantal voorwaarden voor de restauratie. De toren komt eventu-

eel in aanmerking voor een subsidie in het kader van de „Regeling 

rijkssubsidiering wegwerken restauratieachterstand 2008‟. Eén van de 

subsidievoorwaarden is dat de monumentenvergunning verleend moet 

zijn. Om aan de uiterste indieningdatum van de subsidieaanvraag te 

kunnen voldoen, wordt de restauratie losgekoppeld van de herbestem-

ming. Het restauratieplan wordt overeenkomstig de opmerkingen van 

de monumentencommissie aangepast en de monumentenvergunning 

wordt met spoed aangevraagd. De Monumentencommissie gaat op 24 

juli 2008 akkoord met de vergunningaanvraag. 

Hoewel de toren natuurlijk niet klaar was voor 1 juni, bleek de 

gemeente daar niet zwaar aan te tillen, maar integendeel vooral blij te 

zijn met de positieve ontwikkelingen. 

Intussen is in april bekend geworden dat er als herbestemming kanto-

ren in de watertoren komen, wat betekent dat o.a. vloeren en een lift 

gemaakt moeten worden. Uitgangspunt voor de herbestemming is dat 

het silhouet van de toren zo min mogelijk wijzigt. 

Op 3 december 2008 verleent de gemeente Brielle een reguliere bouw-

vergunning voor het restaureren van de watertoren. Dat betekent dat 

begonnen kan worden met de uitwendige restauratie van de toren en 

nadat deze is afgerond de plannen voor de herbestemming kunnen 

worden gerealiseerd. 
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De watertoren in de steigers, januari 2010. Foto F. Keller. 
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De daadwerkelijke start van de restauratiewerkzaamheden laat echter 

nog even op zich wachten, wat o.a. leidt tot irritaties bij de politiek. 

Juni 2009 uit oppositiepartij PvdA zijn wrevel over de watertoren: 

“…Het onkruid staat er boomhoog. Waarom worden de sancties niet 

uitgevoerd? …Beloven dat er maatregelen getroffen worden en dan 

niets doen.” 

Diezelfde maand stuurt de gemeente de eigenaar van de watertoren een 

brief met het verzoek te beginnen met de restauratie, waarvoor de eige-

naar intussen een rijkssubsidie van 300.000 euro gekregen heeft, onder 

voorwaarde dat de toren voor 1 januari 2011 gerestaureerd moet zijn. 

De kapconstructie van het kegeldak van de watertoren. Foto F. Keller. 
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Het verwijderen van een verrot raamkozijn door wethouder Heijboer op 30 

oktober 2009 vormde de officiële start van de restauratie. Foto F. Keller. 

Vrijdag 30 oktober 2009 is het zover dat wethouder Heijboer het start-

sein kan geven voor de restauratie van de watertoren. Hij doet dat door 

staande op een hoogwerker een van de verrotte kozijnen uit de toren te 

verwijderen. 

 

 

Het werk wordt uitgevoerd door Willems Vastgoed BV uit Schiedam 

en voor de  herinrichting van de toren is het architectenbureau Ziggurat 

uit Heenvliet ingeschakeld. 

De restauratiekosten bedragen € 690.000, terwijl daarin de herinrich-

ting met kantoorruimtes nog niet is inbegrepen. 

Als alles volgens plan verloopt, zal aan het eind van dit jaar het 

„sieraad‟ van Brielle in volle glorie hersteld zijn. 
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Over de auteur: 

Willem Delwel werkt bij het ROC Zadkine in Spijkenisse en is hoofd-

redacteur van de „Brielse Mare‟. 

 

Bronnen: 

Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg (SVPR) 

Nieuwe Brielsche Courant 1921 t/m 1924 

Jaarverslag 2008 Monumentencommissie Brielle 
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De oorkonde die op 26 april 1951 door Koningin Juliana in het monument 

op de Brielse Maasdam werd geplaatst. Origineel: SVPR. 
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Zestig jaar Brielse Meer 

Felix Keller 

Zestig jaar geleden, op maandag 3 juli 1950 om 13.45 uur, werd het sluitgat 

in de dam in het Brielse Gat met het afzinken van een Phoenixcaisson 

gedicht en werd de Brielse Maas tot het Brielse Meer.  

Het twaalfde lustrum van het Brielse Meer is niet de enige reden om 

aandacht te schenken aan de afsluiting van de Brielse Maas. Vrijwel 

onbekend is dat kortgeleden een oorkonde, opgemaakt naar aanleiding 

van de afsluiting, onverwacht weer 'boven water' is gekomen, nadat het 

document gedurende meer dan een halve eeuw als verloren werd be-

schouwd. En er is nog iets: in Brielle en meer algemeen in westelijk 

Afsluiting van de Brielse Maas op 3 juli 1950. Foto J. Dedert. 
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Voorne is de afsluiting vooral bekend als het eerste Deltawerk. Im-

mers, dankzij de Brielse Maasdam werd Brielle met westelijk Voorne 

bij de Watersnoodramp van 1 februari 1953 gespaard. Vergeten wordt 

dat de aanleiding voor de afsluiting weinig te maken had met de ver-

mindering van het overstromingsrisico voor Voorne-Putten, maar alles 

met de verziltingproblemen van landbouw en melkveehouderij op 

Voorne-Putten en Rozenburg. 

Het verziltingprobleem op Voorne-Putten en Rozenburg 

Het is wijsheid achteraf, maar de kern van het verziltingprobleem is 

gelegen in de openstelling van de Nieuwe Waterweg in 1872. Door 

verzanding van de Maasmonding was de haven van Rotterdam aan het 

einde van de 18e eeuw bijna onbereikbaar geworden. De schepen 

moesten omvaren via het Haringvliet, de Dordtse Kil, Oude Maas en 

Nieuwe Maas. In 1826 besloot koning Willem I tot de aanleg van het 

Kanaal door Voorne, dat in 1830 in bedrijf kwam. Met een sluisbreedte 

van tien meter was dit kanaal al gauw te klein, en de noodzaak van 

twee keer schutten (in Hellevoetsluis en in Nieuwesluis) zorgde voor 

vertraging. Uiteindelijk werd besloten tot de aanleg van de Nieuwe 

Waterweg, een plan waarvan ir. Pieter Caland als geestelijke vader 

wordt gezien, waarbij de zandplaat ‟de Hoek van Holland‟ werd door-

gegraven. Op 31 oktober 1866 werd hiervoor door de Prins van Oranje 

de eerste spade gestoken. In 1872 werd deze vaarroute in bedrijf genomen. 

Sindsdien is het probleem van de toegang tot de haven van Rotterdam 

voorgoed opgelost. Met de groei van de schepen en de overslaghoe-

veelheden werd de Nieuwe Waterweg meerdere keren verdiept en ver-

breed. Ook werden er nieuwe havens aangelegd. De verruiming van de 

vaarweg en de uitbreiding van de havens had wel tot gevolg dat er met 

elke vloed steeds meer zout steeds dieper landinwaarts doordrong. Echt 

funest werd dit kort na het einde van de Tweede Wereldoorlog. Rotter-

dam was voortvarend begonnen met niet alleen de door oorlogshande-
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lingen ontstane beschadigingen te herstellen, maar ook de natte infra-

structuur verder uit te breiden. Vooral na een aanpassing van de mon-

ding van de Oude Maas in de Nieuwe Maas werd de situatie voor de 

landbouw en de melkveehouderij op Voorne-Putten en Rozenburg 

rampzalig. De opbrengst van de gewassen ging met 20 - 30 % achteruit 

en koeien die water uit de sloten dronken, gingen in de wei dood. Actie 

op korte termijn was onontkoombaar. 

De afsluiting van de Brielse Maas 

Van de afsluiting verwachtte men de volgende voordelen: 

 bestrijding van de verzilting, 

 kostenbesparing bij het dijkonderhoud; vele kilometers hoogwater-

kerende dijken werden vervangen door de dammen in de Botlek en in 

het Brielse Gat; 

 de mogelijkheid ruim 700 ha buitendijkse gorzen om te vormen in 

landbouwgrond; 

 winning van zand uit het Brielse Meer, benodigd voor de wederopbouw; 

 mogelijkheid tot de aanleg van een watersportgebied en van fietspaden. 

Het plan omvatte het plan niet minder dan vijf kunstwerken, te weten: 

 het afdammen van de Botlek; 

 de bouw van een schutsluis in het Hartelkanaal, om het Brielse Meer 

voor de binnenvaart (denk aan de bovengenoemde zandtransporten) 

toegankelijk te houden; 

 de bouw van een inlaatsluis aan de Oude Maas, even ten noorden van de 

Spijkenisserbrug, om bij eb zoet water uit de Oude Maas te kunnen inlaten; 

 het graven van een kanaal door het eiland Rozenburg met spuisluis  

om brak water van het Brielse Meer op de Nieuwe Waterweg te 

kunnen lozen; 

 … en uiteraard de afdamming van het Brielse Gat.  
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Ondanks de vele voordelen van het project moest er met verschillende 

bezwaren rekening gehouden worden: 

 het 'Botlekplan' van de gemeente Rotterdam; 

 de plannen van Rijkswaterstaat voor afdamming van de Oude 

Maas; 

 de vrees voor hogere stormvloedstanden in het Brielse Gat; 

 de situering van de dam in het Brielse Gat. 

 

De gemeente Rotterdam had al kort na de oorlog het voornemen om 

nieuwe industrieterreinen voor watergebonden industrie aan te leggen 

om zodoende de verwachte werkloosheid te bestrijden. De 'Welplaat', 

het gebied tussen Botlek, Oude Maas en Hartelkanaal, was een van de 

opties. Gelukkig bleek al gauw dat afdamming van de Botlek geen 

belemmering voor de expansieplannen van de haven vormde. 

Het project 'Afsluiting Brielse Maas'. A: Afsluiting Botlek.  

B: Scheepvaartsluis in het Hartelkanaal. C: Zoetwaterinlaat van de Oude 

Maas. D: Afsluiting Brielse Maas. E: Spuisluis. 
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Hetzelfde gold ook met betrekking tot de afdamming van de Oude 

Maas. Om te voorkomen dat bij vloed zout water de Oude Maas zou 

binnenstromen, werd overwogen de Oude Maas af te dammen. 

Uiteraard door een dam met schutsluis ten behoeve van de scheepvaart  

richting Dordrecht. Ook hier bleek dat de afsluiting van de Botlek geen 

invloed hoefde te hebben op het eventueel afdammen van de Oude 

Maas. Het is overigens opvallend, dat de optie van het afdammen tot in 

het midden van de jaren vijftig werd opengehouden. 

Waar Rijkswaterstaat zich wel zorgen over maakte, was de invloed van 

een dam in de monding van de Brielse Maas op de stormvloedstanden 

bij storm uit het westen of noordwesten. Zolang de Brielse Maas niet 

afgesloten was, kon het water immers vrijelijk het zeegat binnenstro-

men. Bij realisatie van een dam was dat niet meer mogelijk en moest 

rekening worden gehouden met hogere stormvloedstanden. Kennelijk 

was de conclusie op een gegeven ogenblik dat dit nadeel niet opwoog 

tegen de voordelen van de afdamming. 

Ten slotte gaf de situering van de dam aanleiding tot discussie. Eerst 

werd de dam gepland op de plek waar deze thans ligt. Bij de uitwer-

king van het project kwam de projectorganisatie tot de conclusie dat de 

dam toch wel erg geëxponeerd lag en werd besloten deze meer ooste-

lijk, ter hoogte van de Stenen Baak, aan te leggen. Consequentie was 

wel dat het Kruininger Gors daardoor buitendijks zou blijven. Nu was 

al lang bekend dat het Kruininger Gors met ongeveer 50 huizen en in 

de zomer met een groot aantal kampeerders, met name uit Rotterdam, 

erg kwetsbaar was. Reeds voor de Tweede Wereldoorlog werd het 

kamperen in de duinen van het Kruininger Gors oogluikend toegestaan 

maar door de toename van dit wildkamperen na 1946/47 werd hiertegen 

opgetreden. De kampeerders gingen hun heil zoeken bij de tuinders 

direct achter de duinen. Na een eerste aarzeling bij deze beroepsgroep 

werd het echter al snel als een prettige bijverdienste gezien. Bij de 
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aanleg van een dam ter hoogte van het Stenen Baak zou de Heindijk 

als primaire waterkering gaan dienen en kwam het Kruininger Gors 

‟buitendijks‟ te liggen. De gemeenteraad van Oostvoorne spande zich 

dan ook in om te bewerkstelligen dat de dam toch ter plaatse van de 

oorspronkelijke plannen zou worden gesitueerd. Niet alleen werd een 

brief geschreven, er trok ook een delegatie naar Den Haag om de 

wensen van Oostvoorne te bepleiten. Volgens het verslag van een van 

de delegatieleden kwam onverwacht ook de hoofdingenieur bij de 

discussie. Hij liet zich het probleem uitleggen en enkele dagen later was 

de knoop doorgehakt en werd besloten de dam op de oorspronkelijk 

geplande plaats aan te leggen. Of een beslissing van deze omvang 

vandaag ook nog op zo korte termijn genomen zou kunnen worden? 

De vraag stellen, is deze ook beantwoorden… 

Afsluiting van de Brielse Maas: het eerste werk van het Deltaplan? 

Mogen we de afsluiting van de Brielse Maas met recht het eerste werk van 

het Deltaplan noemen? In het kader van de Deltawet zoals deze in 1957 

werd aangenomen, zou de Brielse Maas ongetwijfeld ook zijn afgesloten. 

Wanneer men dit als maatstaf neemt, kan men de afsluiting zoals deze in 

1950 heeft plaatsgevonden als onderdeel van het Deltaplan beschouwen. 

Aan de andere kant is het wel zo, dat op het tijdstip dat besloten werd de 

Brielse Maas af te dammen, de evaluatie van de verschillende opties tot 

vermindering van het overstromingsrisico nog lang niet afgesloten was. 

Ook de financiering van de plannen was nog totaal niet geregeld. De be-

moeienis van de Deltadienst van Rijkswaterstaat met de voorgenomen sluiting 

van het Brielse Gat beperkte zich dan ook tot een controle of de plannen 

van invloed zouden kunnen zijn op een van de vele varianten die door de 

Deltadienst werden onderzocht. Toen dat niet het geval bleek te zijn, 

mochten de plannen doorgaan. Maar, waar men ook kijkt, het thema 

'vermindering overstromingsrisico' komt in de stukken - met uitzonde-

ring van de situatie bij het Kruininger Gors - gewoon niet voor. 
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Impressie van de afsluitwerkzaam-

heden. Foto’ s  J. Dedert. 

Herinneringscadeau 

ter gelegenheid van 

een excursie door de 

Kon. Mij. van  Ingeni-

eurs. In die tijd kon 

een asbak nog… 

Foto F. Keller. 
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Afsluiting van Botlek en Brielse Maas met Phoenix-caissons 

Tot de Tweede Wereldoorlog gebeurde het afsluiten van dijkdoorbra-

ken of van zeearmen door het storten van keien en rotsblokken in een 

wedloop met de tijd. Immers, bij enig peilverschil tussen 'binnen' en 

'buiten' bestond het risico dat het stortmateriaal wegspoelde. De Phoe-

nix-caissons werden in de Tweede Wereldoorlog door de Geallieerden 

ontwikkeld om bij de invasie als golfbrekers van kunstmatige havens te 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phoenix-

caissons in de 

afsluitdam van 

de Brielse Maas. 

Foto J. Dedert. 
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dienen. Een Phoenix-caisson is een 'blokkendoos' uit beton, voorzien 

van schuiven die geopend konden worden waardoor het caisson kon 

worden afgezonken. Het grootste model had een lengte van 60 m, was 

17 m breed en 18 m hoog. De caisson was voorzien van bemannings-

verblijven en uitgerust met een luchtafweerkanon. Achteraf bleken de 

caissons niet alleen geschikt als golfbreker, maar tevens als middel 

voor het afsluiten van dijkdoorbraken of van zeearmen. Kort na de 

oorlog werden overtollige caissons uit Groot-Brittannië overgevaren, 

onder andere voor het dichten van dijkgaten op Walcheren. Later werden 

ook caissons in Nederland vervaardigd. Zowel bij de afsluiting van de 

Botlek als van de Brielse Maas werd met Phoenix-caissons gewerkt. 

Feestelijkheden 

Aan de afsluiting van de Botlek werd nauwelijks aandacht geschonken; de plek 

van afsluiting was ook nauwelijks te bereiken en een enkel stukje tekst in een 

lokale krant is alles wat er over deze afsluiting, die plaats vond op 20 juni 

1950, bekend is. 

Twee weken later, bij de afsluiting van de Brielse Maas, werd het wat 

groter aangepakt. Volgens een artikel in de 'Nieuwe Brielse Courant‟ van 

5 juli 1950 'sloegen duizenden het imposante schouwspel gade'. Aanwezig 

waren niet alleen verslaggevers van de gehele Nederlandse pers, maar te-

vens van de Engelse B.B.C., van enige Franse, Belgische, een Zwitserse en 

een Duitse courant, naast een radiowagen van de Nederlandse Radio Unie. 

Later in de morgen arriveerden hoge functionarissen van het Departement 

van Waterstaat, waaronder ir. De Bruyn en de waterbouwkundige profes-

sor Thijsse. Eveneens aanwezig waren de burgemeesters van Oostvoorne, 

Brielle en Rockanje, en op de andere oever de burgemeester van Rozen-

burg. Toen het laatste caisson werd afgezonken, begonnen de sirenes van 

de sleepboten te loeien, ging de vlag op het ponton in top, begonnen de 

klokken van Oostvoorne te luiden en gingen overal in het dorp de vlaggen 
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uit. Een enkeling zag het wat genuanceerder zoals uit het volgende 

gedicht blijkt dat eveneens in de NBC van 5 juli is te vinden: 

IN MEMORIAM 

Klokgelui en vlaggewapper gaven aan 

Dat het met de stroom in de Brielse Maas is gedaan. 

Hoog en laag water komen niet meer voor, 

Want het tij komt niet meer door. 

Geen storm, die onze nachtrust stoort, 

Daar springvloed tot het verleden behoort. 

Vloedplank, klei en vet, 

Zijn voorgoed opzij gezet. 

De visserij is in de grond geboord. 

De beoefenaars kunnen naar het recreatieoord. 

Maar toch aan allen, die werken aan de dijk, onze dank. 

Al zitten we misschien dadelijk in de stank. 

                        L. 

 

 

 

 

 

Brielle voor de 

afsluiting van 

de Maas, bij 

hoogwater. 

Foto J. Dedert. 
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Toen het Brielse Meer zoet 

was, kon worden begon-

nen met zandwinning ten 

behoeve van de wederop-

bouw van Rotterdam.  

Foto ‘ s J. Dedert. 
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Na de sluiting werd intensief aan de afronding van het project doorge-

werkt. Reeds in het voorjaar van 1951 was het project klaar en konden 

de werken op donderdag 26 april door Koningin Juliana in bedrijf 

worden gesteld. 

Bezoek van de Koningin op 26 april 1951 

Het project 'Afsluiting Brielse Maas' was een succes gebleken en zo 

werd de officiële inbedrijfstelling met enig feestvertoon gevierd. 

Koningin Juliana werd op de Spijkenisserbrug ontvangen door ir. Mulder, 

hoofdingenieur-directeur van de Rijkswaterstaat. Tijdens de begroeting 

ging het middengedeelte van de brug omhoog en werden Hare Majesteit 

aan de hand van een kaart de werken getoond. Op de Welplaat werden 

vuurpijlen afgeschoten en als saluut werden bij de brug 700 duiven  

Afwerking van de dam in de Brielse Maas. Foto J. Dedert. 
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opgelaten. Daarna trok het gezelschap naar de inlaatsluis die door Hare 

Majesteit door het indrukken van een knop in werking werd gesteld. 

Aansluitend volgde een uitgebreid bezoekprogramma in Spijkenisse. 

Na een rit naar Oostvoorne volgde ook daar een ontvangst waarbij 

onder andere een oorkonde over de werken tot afdamming van de 

Brielse Maas en de Botlek werd ondertekend. 

Aansluitend aan het bezoek trok het gezelschap naar de dam, waar de 

oorkonde door H.M. de Koningin in het monument op de afsluitdijk 

werd geplaatst.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Plaatsing van de oorkonde in het monu-

ment op de afsluitdijk. Nrs. 1, 2, 6 en 7: 

onbekend. Nr. 3: H.M. Koningin Juliana. Nr. 

4: H.A. van Voorst van Beest, burgemees-

ter van Oostvoorne. Nr. 5: A. Fruin, wethou-

der en loco-burgemeester van Oostvoorne. 

Nr. 8: Dr. Ir. Johan van Veen, de geestelijk 

vader van het Deltaplan. Foto SVPR. 
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Na een tocht over het Brielse Meer met de ijsbreker 'Christiaan 

Bruinings' werd door  H.M. de Koningin de uitwateringssluis op het 

eiland Rozenburg in gebruik gesteld, waarna een bezoek aan Rozen-

burg volgde. Na deze ontvangst vertrok het gezelschap naar het veer 

van Maassluis. Met de veerboot 'Hoofdingenieur van Elzelingen' voer 

het gezelschap naar Maassluis, waarmee het bezoek aan Spijkenisse, 

Oostvoorne en Rozenburg werd afgesloten. 

De lotgevallen van de oorkonde 

De eeuwigheid kan kort duren. Bij de ramp op 1 februari 1953 heeft de 

afsluitdijk het weliswaar gehouden, maar werd hij wel overspoeld. 

Daarbij werd ook het monument beschadigd en bleek ook dat de in een 

H.M. Koningin Juliana metselt de oorkonde in het monument. Op de rug 

gezien: Dr. ir. Johan van Veen. Achtergrond, met ambtsketen: Jhr. L.G. 

Just de la Pasières, burgemeester van Rozenburg. Foto SVPR. 
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loden koker geplaatste oorkonde waterschade had opgelopen. De 

oorkonde werd overhandigd aan de maker ervan, de heer J.S. Lingsma 

te Schagerbrug, met de opdracht tot restauratie. Helaas werd hij niet in 

de gelegenheid gesteld zijn werk af te maken: geen enkele instantie 

voelde zich geroepen het document terug te plaatsen. Ten einde raad 

bood de heer Lingsma het document eind 2009 aan het Streekarchief 

Voorne-Putten-Rozenburg aan, waar het thans in goede handen is. 

Zoet water voor de industrie en voor de glastuinbouw in het Westland 

De functie van het Brielse Meer om te dienen als recreatiegebied en vooral 

als zoetwatervoorraad voor de landbouw is nog steeds onveranderd. Ster-

ker nog, de industrialisatie in het Botlek- en in het Europoortgebied had tot 

gevolg dat ook van die kant de vraag naar zoet water steeds groter werd. 

Het werd steeds moeilijker met de inlaatsluis aan de Oude Maas in de be-

hoefte te voorzien. Toen in het kader van de Deltawerken in 1970 het Ha-

ringvliet en het Volkerak werden afgesloten, bood dit nieuwe kansen om 

zoet water naar het Brielse Meer te transporteren. 

In het op 21 december 1973 met gunstige uitslag vastgestelde plan voor de 

Ruilverkaveling Voorne-Putten was als voorziening het verbreden en ver-

diepen van de Bernisse (de oorspronkelijke grens tussen Voorne en Putten) 

opgenomen ten behoeve van zoetwatervoorziening en recreatie. Via een te 

maken inlaatsluis aan het Spui ten zuidoosten van Zuidland werd daardoor 

de beschikbaarheid van zoet water aanzienlijk vergroot. Ondertussen bleek 

ook dat het kassengebied in het Westland steeds meer moeite kreeg in zijn 

waterbehoefte te voorzien. Als een knap staaltje techniek werd een leiding 

van de noordoever van het Brielse Meer onder het Hartelkanaal, het   
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Calandkanaal en de Nieuwe Waterweg geboord. Het gemaal ‟Winsemius‟ 

aan de noordkant van het Brielse Meer kan dus thans ook het Westland 

van zoetwater voorzien. 

Toekomstverwachtingen 

Eind goed, al goed? Niet helemaal. Door de afsluiting van de zeearmen 

heeft er een verschraling van natuurwaarden plaatsgevonden. Zo is 

bijvoorbeeld in de Biesbosch de vroeger gevarieerde flora bijna volledig 

vervangen door bramenstruiken en brandnetels. Een mogelijkheid om 

de natuur een handje te helpen zou er in kunnen bestaan de uit-

wateringssluizen in het Haringvliet permanent meer of minder open te 

zetten. Het is dan ook de bedoeling, tegen het einde van het jaar 2010, 

de spuisluizen op een kier te zetten. Het voordeel: de 'harde' grens 

tussen zoet en zout verdwijnt. Het nadeel: de verzorging van landbouw 

en industrie met zoet water wordt belemmerd. Hoe een aanvaardbaar 

compromis tussen de belangen van mens, landbouw en industrie 

enerzijds en de natuur anderzijds  er uit zal zien is nu nog volstrekt 

onduidelijk; de tijd zal het leren! 

Over de auteur: 

Felix Keller is voorzitter van de „Vereniging Vrienden v/h Historisch 

Museum Den Briel‟. Hij woont in Brielle. 

Bronnen: 

Nieuwe Brielse Courant, 1950, 1951. 

Moulijn, C.D.: Als u over de Brielse Maasdam rijdt. 

Lucas, P. mr. dr.: BOTLEK DEEL 1, 1947 -  november 1957. 

Met dank aan de heren Jan Dedert, Gert Arkenbout, Aren van der Vlugt, Jelle 

Holwerda en Aart van der Houwen voor de vele waardevolle informatie die ik van 

hen mocht ontvangen. 
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Zeehelden op postzegels 

Bouwen A. Torreman 

Tromp, De With en Van Almonde zijn zeehelden die onlosmakelijk met 

Den Briel zijn verbonden. Kijken we wat verder, dan komt ook De 

Ruyter in beeld. Immers, Hellevoetsluis speelde, als vlootbasis van 

Holland, een belangrijke rol in zijn leven. Niet zo vreemd dus, dat het 

Historisch Museum Den Briel in het voorjaar van 2010 in een tijdelijke 

tentoonstelling aandacht aan zeehelden besteedt. De gelegenheid werd 

benut om ook te laten zien hoe zeehelden op postzegels herdacht 

werden. Dit artikel geeft vooral achtergrondinformatie over de filate-

listische aspecten van de herinnering aan de zeehelden, met name 

tijdens de Tweede Wereldoorlog.  

Postzegels en zeehelden zijn een merkwaardige combinatie. Immers, 

de postzegels met zeehelden vormen nog niet één procent van het totaal 

aantal uitgegeven postzegels. Ze werden bijna altijd uitgegeven als 

herdenkingszegel van de geboorte- of sterfdag van onze zeehelden. 

Een uitzondering vormen de zegels van de Zeeheldenserie uit de 

periode 1943 – 1944. 

Michiel Adriaensz de Ruyter 

In 1906 werd een comité opgericht met het doel in 1907 de geboortedag 

van Michiel Adriaensz de Ruyter van 300 jaar geleden te herdenken. Na 

overleg met de directeur-generaal van P&T bleek dit mogelijk, maar er 

moest een aantal hindernissen genomen worden: de Koningin moest 

toestemming geven; de waarde van de zegels moest laag zijn, immers 

op waarden vanaf  drie cent moest de beeltenis van het staatshoofd 

staan. Verder stond de Postwet van 1897 herdenkingszegels met korte 

geldigheidsduur voor het internationale postverkeer niet toe. Nadat deze 

hindernissen genomen waren, werd in de Staatscourant van 16 maart 1907 

het Koninklijk Besluit gepubliceerd met de beschrijving van de zegels 
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en de zeer duidelijke vermelding 'slechts voor binnenlands gebruik'. De 

geldigheidsduur zou 23 maart t/m 31 mei 1907 zijn. De firma Joh. En-

schedé en Zonen begon nu met de kleurproeven. Zodra de juiste kleu-

ren bekend waren, kwamen de kosten voor ontwerp en vervaardiging 

aan de orde. Het comité zou de kosten voor haar rekening moeten ne-

men, daar zij met het idee gekomen was. Gezien het feit dat het comité 

slechts aan een geringe oplage van 500.000 zegels dacht, nam het be-

stuur van P&T de actie over en liet het 2.000.000 zegels drukken. Ge-

zien de korte geldigheidsduur was dit aantal veel te groot. Er werden 

dus zegels ook na 31 mei gebruikt; ook naar het buitenland. Dit laatste 

leverde soms geen en soms wel strafport op. Daar na de sluitingsdatum 

nog zoveel zegels ongebruikt waren, besloot men ze van opdruk port-

zegel en waarde te voorzien. Voor de verzamelaar de mogelijkheid zijn 

verzameling te vergroten, omdat meerdere waarden op de drie zegels 

werden opgedrukt. Voor de filatelist die in plaatfouten geïnteresseerd is 

– voor de niet-filatelist: dit zijn kleine afwijkingen ontstaan tijdens het 

afdrukken van de zegels – de kans deze te vinden. 

Ansichtkaart met postzegel ter herinnering van het 300e geboortejaar van 

admiraal De Ruyter. 
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De Zeeheldenserie uit de tijd van de Tweede Wereldoorlog 

Deze serie postzegels die in de periode 1943-1944 uitgegeven werd, is 

geen herdenkingsserie. Na de inval door de Duitsers in 1940 werd al 

snel duidelijk dat de zegels met de beeltenis van Koningin Wilhelmina, 

ontworpen door W.A. van Konijnenburg, vervangen zouden worden. 

Al vanaf begin oktober 1940 mochten deze zegels niet meer  verkocht 

worden. 

Alles, d.w.z. losse zegels, vellen zegels, geperforeerd of niet, zegels met 

opdruk 'Cour de Justice', moest bij de bezetter ingeleverd worden. De 

zegels mochten zelfs gedurende de gehele oorlog wel voor frankering 

gebruikt worden. Een jaar later kwam een Berlijnse handelaar met een 

Oberstaatsanwalt (Officier van Justitie WD) bij de Haagse postzegel-

handelaar Boekema. Zij kenden elkaar uit de periode dat Boekema in 

Berlijn werkte. De Duitse handelaar  stelde voor dat Boekema een aan-

tal vellen ongetande zegels met de beeltenis van Koningin Wilhelmina 

zou verkopen aan een handelaar in Argentinië. Boekema kon 100 series 

ongetande zegels in zijn bezit krijgen door ze te ruilen voor  postfrisse 

(ongestempelde WD) zegels uit de Verenigde Staten. Boekema plaatste 

direct een advertentie in het Maandblad voor Philatelie waarin geboden 

kon worden. Hij voorkwam hiermee dat de bezetter zou zeggen dat hij 

de zegels voor een te hoge prijs verkocht. Veel belangrijker was dat 

door deze advertentie de gehele postzegelwereld wist dat iets niet in 

orde was met deze zegels. Het plan van de Duitsers om met al deze ze-

gels  –  in welke vorm dan ook  –  vele miljoenen te verdienen voor de 

 

 

Zegels met de beeltenis van Koningin 

Wilhelmina die vanaf oktober 1940 

niet meer verkocht mochten worden. 
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oorlogsindustrie viel in duigen. Na de oorlog kwamen grote aantallen 

zegels boven water, maar nog grotere aantallen zijn nog steeds onvind-

baar en zullen waarschijnlijk nooit gevonden worden. Nadat de zegels 

met de afbeelding van Koningin Wilhelmina uit de handel genomen 

waren, moest voor vervangende zegels gezorgd worden. Nieuwe zegels 

waren er nog niet. Er werd besloten het ontwerp van Chris Lebeau met 

het vliegende duifje uit de jaren 1920, voorzien van een Guilloche 

opdruk (om vervalsing te voorkomen), te gebruiken. (guillocheren wil 

zeggen met fijne door elkaar lopende lijnen versieren van geldswaardig 

papier.) Deze zegels bleven tot voorjaar 1941 in de verkoop, hoewel 

ze daarna nog wel voor frankering gebruikt konden worden . 

 

Na de aanstelling van een N.S.B.‟er als Direc-

teur-Generaal kwam men snel tot nieuwe ideeën. Voor de lage waarden 

van 1 t/m 5 cent werd voor Germaanse symbolen gekozen. De ontwer-

per werd de Duitsgezinde Pyke Koch, die lange tijd nodig had om tot 

geschikte ontwerpen te komen. 

 

 

 

 

Postzegel uit de jaren 20, voorzien van een 

Guilloche opdruk met gewijzigde waarde, zo-

als in gebruik vanaf 1940. 

Postzegel van Pijke Koch uit de periode 

1941 - 1942; voorstellende Saksische 

paarden. 
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De uitgifte van de serie vond gespreid plaats, waarschijnlijk op verzoek 

van de postzegelhandelaren. Zij verwachtten hierdoor een hogere op-

brengst. De hogere waarden zouden bestaan uit zeehelden. Al in 1941 

werd nog onder leiding van mr. J.F. van Royen, de toenmalig algemeen 

secretaris van de PTT met de voorbereiding van deze serie begonnen. 

Van Royen had aan de bekende zeehistoricus prof. J.C.M. Warnsinck 

gevraagd welke zeehelden voor afbeelding gekozen zouden kunnen 

worden. In dit lijstje ontbreekt Philips van Almonde. De zeehelden 

waren „gewone jongens‟ uit men zou kunnen zeggen het arbeidersmili-

eu, die van scheepsjongen opgeklommen waren tot de hoogste functies 

bij de vloot. De bevolking aanbad deze leiders en zo werden penningen 

en/of prenten van hen vervaardigd zoals nu voetbalplaatjes. Deze 

werden door de bevolking verzameld. Van Van Almonde is geen 

afbeelding bekend, dus was er voor hem geen zegel. Van Royen had 

de volgende ontwerpers voor de zegels uitgekozen: Sem Hartz, prof. 

Kuno Brinks, mevr. E. Reitsma-Valença en Hubert Levigne. Zij begonnen 

aan hun werk. Van Royen zou weinig van hun werk zien, omdat hij 

door de  bezetter werd opgepakt en opgesloten in het concentratiekamp 

Amersfoort waar hij in juni 1942 overleed. Zijn opvolger Hammacher 

stuitte spoedig op een probleem. Twee ontwerpers waren van Joodse 

afkomst: Sem Hartz en mevrouw E. Reitsma-Valença. De Duitsers 

verboden hen nog langer aan de ontwerpen te werken. Buiten de 

N.S.B. en de bezetter om bleven zij echter ontwerpen, terwijl hun 

collega‟s zogenaamd de ontwerpers waren. Van Sem Hartz weten wij 

dat hij in 1943 onvindbaar werd, omdat hij zijn onderduikadres niet 

meer bekend maakte. Hubert Levigne heeft zijn werk voltooid. De 

beide Joodse ontwerpers hebben de oorlog overleefd en zij hebben 

beiden een hoge leeftijd bereikt. Nadat de ontwerpen eindelijk voltooid 

waren, kwam het drukken van de zegels. De N.S.B.-directeur Van der 

Vegte werd ongeduldig door de lange duur en bij de firma Enschedé 

begon men het ook somber in te zien. Een nieuwe manier van drukken 
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werd ontwikkeld. Uiteindelijk kwamen de eerste zegels in de loop van 

1943 op de markt. De serie omvatte uiteindelijk tien zegels met waarden van 

7½ cent tot 40 cent. 

Op de verschillende zegels zijn de volgende Zeehelden te zien ( tekst 

zoals op de zegels ) :  

a.  Michiel Adriaanszoon De Ruyter, 1607 - 1676 

b.  Johan Evertsen, 1600 - 1666 

c.  Maarten Harpertszoon Tromp, 1597 - 1653 

d.  Piet Hein, 1577 - 1629 

e.  Wilhem Joseph van Gent, ? - 1672 

f.  Witte Corneliszoon de With, 1599 - 1658 

g.  Cornelis Evertsen, 1610 - 1666 

h.  Tjerk Hiddes de Vries, 1622 - 1666 

i.  Cornelis Tromp, 1629 - 1691 

j.  Cornelis Evertsen de Jongste, 1642 - 1706 

 

In 1944 was er behoefte aan een hogere waarde van 50 cent voor post 

naar het buitenland, waar veel Nederlandse dwangarbeiders verbleven. 

Jacob van Heemskerck zou afgebeeld worden, maar de ontwikkelingen 

waren zodanig dat deze zegel nooit verschenen is. Kenmerkend voor 
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 deze zegels is het ontbreken van een watermerk, terwijl dit bij de Ger-

maanse symbolen wel aanwezig was. Het watermerk zou te storend  

zijn voor de afbeelding van de gezichten. Ook wordt bij de zegel van 7 

½ cent waarop De Ruyter is afgebeeld een tweetal typen gevonden. Dit 

heeft alleen betrekking op de letters, die op de zegel gedrukt zijn. Bij 

zegels van 40 cent met de afbeelding  van Cornelis Evertsen de Jongste 

(bijgenaamd Keesje de Duivel) is soms sprake van dubbeldruk. Tot slot 

moet gezegd worden dat deze zegels niet als Duitse zegels gezien 

werden in tegenstelling tot andere in de oorlog verschenen zegels. 

Direct na de oorlog was de in- en uitvoer van postzegels verboden en 

wel om de volgende redenen: invoer betekende ontstaan van schuld aan 

het buitenland en uitvoer gaf de zwarthandelaar de gelegenheid zijn 

vermogen naar het buitenland te brengen. In 1957 verschenen onder-

staande postzegels ter gelegenheid van het 350e geboortejaar van 

Michiel de Ruyter. 

 

 

Over de auteur: 

Bouwen A. Torreman is voorzitter van Filatelie Brielle en Omstreken. 

Bronnen: 

Speciale catalogus 2010; 

Nederlandsch Maandblad voor Philatelie 1945; 

Nederlandsch Maandblad voor Philatelie 1946; 

Achtergronden van de Nederlandse postzegelproduktie tijdens de Duitse bezetting in de 

Tweede Wereldoorlog door G. Holstege en J. Vellekoop 1990. 

Postzegels ter gelegenheid van het 350e 

geboortejaar van Michiel de Ruyter.  
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Titelblad van het gelegenheidsgedicht op het 50-jarig huwelijksfeest van 

Cornelis van der Poel en Maria Speelpenning, opgemaakt door Christina 

Margaretha van  Dort uit Nieuwenhoorn,1850. Eigendom SVPR. 
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Over glazen en gasbellen gesproken  

Wat zijn we allemaal geschrokken van het onheilsbericht over de lotge-

vallen van de glascollectie van het voormalige waterschap De Brielse 

Dijkring. In de tijd dat dit waterschap en het Streekarchief nog in hetzelf-

de gebouw waren gehuisvest, heb ik mij bijzonder beijverd om ook het 

verspreid geraakte cultuurbezit van dit waterschap bijeen te brengen. In 

feite een nevenfunctie. Door betrokkenheid van schenkers en het verkregen 

vertrouwen is veel materiaal weer aan het waterschap geschonken. Na 

opheffing van het waterschap op 1 januari 2005 kwam aan deze directe 

acquisitieactiviteiten een einde, omdat potentiële schenkers niet meer met 

plaatselijke betrokkenheid als uitgangspunt gelokt konden worden. Daar 

komt nog bij dat ik de voormalige schenkers moet vertellen dat (een deel 

van) het cultuurbezit nu in Ridderkerk of nog verder is komen te berusten. 

In tegenstelling tot de polderarchieven is daarmee  de historische band 

met de streek verbroken. Typerend in deze situatie is een recente 

schenking aan het Streekarchief van een polderglas onder de uit-

drukkelijke voorwaarde dat dit glas niet naar Ridderkerk mag verhuizen. 

Goed, de beide polderglazen van Oudenhoorn zijn weer teruggekomen en 

nu te bewonderen in ons Historisch Museum Den Briel, maar een 

medewerker van het huidige waterschap deelde mij mede dat deze 

glazen niet zijn opgenomen in de permanente tentoonstelling en daar-

door eigenlijk meer tot zijn recht zouden komen in de vitrinekast in 

Ridderkerk. Helemaal van redelijkheid ontbloot is zijn opvatting niet.  

Zes polderglazen uit het bezit van het voormalige waterschap De Brielse 

Dijkring zijn gebroken, waarvan vijf onherstelbaar. Dit betekent dat 40 

procent van het in Ridderkerk aanwezige glasbezit van dit voormalige 

waterschap verloren is gegaan. Ik durf de schenkers als gevolg van een 

beschaamd vertrouwen door schuldgevoel bevangen niet meer recht in 

de ogen te kijken. 
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Later klonken gelukkig geruststellende geluiden vanuit waterschap 

Hollandse Delta. ”Het was geen menselijke fout en alle glazen worden 

weer nagemaakt”, verzekerde een hoge ambtenaar, verantwoordelijk 

voor de glazen en dat was uiteraard een hele opluchting. Zij was bereid 

opening van zaken te geven en dat pleitte voor haar. “Als gevolg van 

gasbellen in de ondergrond werd alleen in het waterschapshuis een 

trilling gevoeld, waardoor het gebouw plotseling verzakte en juist het 

rek met de glazen van het waterschap De Brielse Dijkring was 

omgevallen.” 

Het is niet bekend of op dat tijdstip kraaien rond het waterschapshuis 

vlogen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bokaal voor het 50-jarig huwelijks-

feest van Cornelis van der Poel 

en Maria Speelpenning, 1850. 

( H et Cultuurbezit van het water-

schap De Brielse Dijkring nr. 17. )
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De bokaal vervaardigd ter gelegenheid van het 50-jarig huwelijksfeest 

van Cornelis van der Poel en Maria Speelpenning uit 1850 is volgens 

opgave niet verloren gegaan. In feite is het ook geen polderglas.   

Over dit glas weten we sinds kort wat meer dankzij de erven van 

notaris A.J. Rijsterborgh uit Brielle. De contacten met de familie 

Rijsterborgh hebben eerder geleid tot een interessante aanwinst. Ik 

doel daarbij op het in 2002 geschonken archief van de stichting 

Vicarieën Roest van Limburg, gevestigd te Brielle. Uit de nalaten-

schap van de notaris ontsproten in 2009 diverse opmerkelijke verras-

singen, zoals een bundeltje gelegenheidsgedichten uit de 19e eeuw. 

Vooral de uit 1850 daterende keurig gekalligrafeerde gedichten op 

het 50-jarig huwelijksfeest van het eerder vermelde echtpaar trokken 

mijn aandacht.  We beschikken  nu niet alleen over het huwelijksglas 

dat als het goed is in Ridderkerk te bewonderen is, maar ook over deze 

schitterende documenten (afb. pagina 50). Het echtpaar woonde op de 

monumentale boerderij Waterrijk in de polder Nieuwe Gote. De 

gedichten zijn toegevoegd aan de reeds bij het Streekarchief aanwezige 

verzameling gelegenheidsgedichten. Ik hoop met deze positieve 

afsluiting hernieuwd vertrouwen in de toekomst gewekt te hebben. 

Daar komt nog bij dat ik niet lang geleden in mijn achtertuin een gasbel 

ontdekte. Reden genoeg om het glas te heffen. 

Over de auteur: 

Leen Hordijk is streekarchivaris bij het Streekarchief Voorne-Putten en 

Rozenburg. 
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Het kanon van de ‚ Brederode ‘  wordt teruggeplaatst in de hal van het 

stadhuis. Foto HMDB. 
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Museumnieuws 

Het museumnieuws dat ik alweer voor de 14e maal mag schrijven als 

bijdrage aan de Mare, is vanwege de productietijd van het tijdschrift òf 

een terugblik òf een vooruitblik. Deze keer betreft mijn bijdrage een 

terugblik; sinds het verschijnen van de vorige Mare in oktober 2009 is 

veel tot stand gebracht.  

In het vorige nummer van de Mare berichtte ik u over de verbouwing 

en herinrichting van de ruimten op de begane grond van het stadhuis.  

De eerste stap op weg naar de herinrichting van de hal betrof de (her)

plaatsing van het kanon van de Brederode. De Brederode was tussen 

1651 en 1653 het vlaggenschip van Maerten Harpertszn Tromp; het 

was het vlaggenschip van Witte de With tussen 1644 en 1651 en van 

1654 tot 1658. Beide zeehelden sneuvelden op de Brederode. Wat 

overbleef was het kanon dat begin 20e eeuw in de Sont bij Denemarken 

werd opgedoken, aan de Nederlandse staat in bruikleen werd gegeven 

en in de Brielse museumcollectie werd opgenomen (inv nr. 3593). 

Overigens werden meerdere wrakstukken van de Brederode geborgen; 

die bevinden zich vrijwel allemaal in de collectie van het Nederlands 

Scheepvaartmuseum in Amsterdam. Dit museum is wegens 

verbouwing enkele jaren gesloten en hanteert bovendien een langdurige 

bruikleenstop. Na de plaatsing van het kanon in de hal van het stadhuis 

werd door een deskundige van Museum Bronbeek aangegeven dat het 

kanon verkeerd lag: de pijl, nu naar beneden gericht, zou naar boven 

moeten wijzen. Afbeeldingen van soortgelijke scheepskanonnen 

bevestigen dit. Maar aangezien het kanon ruim 1.800 kilo weegt en 

eigenlijk niet hanteerbaar is (zie afbeelding hiernaast), wordt eerst 

nader onderzocht wat het omdraaien van het kanon oplevert. 
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De verbouwing/herinrichting van de begane grond van het stadhuis is, 

zoals beloofd, medio december 2009 gereed gekomen en voor de 

eindejaarsbijeenkomst van de gemeente ook daadwerkelijk in gebruik 

genomen. Ondanks de nog ontbrekende punten op de i‟s is het museum 

sinds 18 december 2009 weer opengesteld voor het publiek en sinds 

2010 ook op zondag. Zolang op de i's echter nog geen punten staan, 

kan het museum nog geen museumobjecten in de nieuwe vitrines 

presenteren noch de museumartikelen showen. Maar tegen de tijd dat 

deze Mare uitkomt, zal de hal vast helemaal klaar zijn. 

De multifunctionele ruimte, naar de erflater "Cornelia van der Linden-

zaal" genoemd, heeft inmiddels een groot aantal heel kleine mensen 

over de vloer gehad voor het programma Schatgraven. Dit educatieve 

programma is in 2009 ontwikkeld door educatief medewerker Marinka 

Het kanon op zijn definitieve plaats in de hal van het stadhuis. Foto F. Keller. 
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Visser en studente PABO Gayla van Noord in samenwerking met de 

Culturele Commissie Primair Onderwijs. Het doel van het project is om 

jonge kinderen (groep 1 en 2, dus 4-5 jaar) kennis te laten maken met 

het begrip museum en met de bodemvondsten die in het museum 

bekeken kunnen worden. Het programma bestaat uit twee delen: 1) op 

school het gebruik van de leskist „schatten in de grond‟ waarbij het 

begrip museum aan de orde komt en 2) een bezoek aan de archeologie-

zaal van het museum onder begeleiding van een museumdocent en 

daarna een verwerkende klei-opdracht, waarbij de leerlingen worden 

begeleid door de Brielse keramiste Agnes Bakker.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Museumbezoekers uit 

groep 1 en 2 in de 

archeologiezaal. Foto 

HMDB. 
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De tentoonstelling Zeehelden, op 21 januari 2010 geopend door 

kapitein-luitenant-ter-zee S.P. Hofkamp, commandant van Hr.Ms. De 

Ruyter, is vanaf het begin af aan succesvol. De tentoonstelling werd 

samengesteld door historicus Ronald Prud'homme van Reine en -voor 

wat de postzegelseries betreft- door Bouwen Torreman. De heer Torre-

man, van wie elders in deze Mare een artikel is opgenomen, maakt deel 

uit van het bestuur van de Nederlandse Postzegelvereniging, afdeling 

filatelie Brielle, en leverde al in 2008 het idee voor de tentoonstelling.  

De zeehelden zijn nog te zien tot en met 9 mei; daarna biedt de 

tentoonstellingszaal van het museum de gehele zomer plaats aan een 

tentoonstelling die ter gelegenheid van de 25-jarige jumelage Brielle-

Havlickuv Brod wordt georganiseerd door de Kunstkring Voorne in 

samenwerking met het comité Havlickuv Brod en waaraan het museum 

ook meewerkt. 

Ondanks het feit dat het museum in november/december 2009 voor 

bezoekers zes weken gesloten was, is het bezoekersaantal van het 

museum gestegen van 4.303 in 2008 tot 4.819 in 2009. De reden 

hiervoor is onder meer dat veel meer brugklassers aan het archeologie-

programma hebben deelgenomen. Ook de Stenen Baak ontving meer 

bezoekers: 3.602 tegenover 3.182 in 2008. Hier ligt met name het 

goede fietsweer in 2008 aan ten grondslag. 

Tot slot, toch een korte vooruitblik: we richten ons op de toekomst en 

hopen dat 2010 ons zal brengen wat we ervan verwachtten. 

 

Marijke Holtrop, hoofd Historisch Museum Den Briel 
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 Verenigingsnieuws 

Bij wijze van proef en om in de ‚Brielse Mare„ meer ruimte vrij te ma-

ken voor historische artikelen ontvangen de leden van de ‚Vrienden„ 

het Jaarverslag 2009 als los document.  

Op verzoek van het comité Havlíckův Brod werd het boekje ‚De 

geschiedenis van Brielle in kort bestek„, dat in 2009 al in het Duits en 

Engels was vertaald, ook naar het Tsjechisch vertaald, dit ter gelegen-

heid van het feit dat de jumelage dit jaar (2010) 25 jaar bestaat. Voor 

de vereniging zijn met dit project geen kosten verbonden.  

Ook voor niet-leden nuttig te weten: De vereniging heeft de ANBI-

status, dus schenkingen aan de vereniging zijn aftrekbaar voor de 

belasting. 

Nieuwe bestuursleden: in de  Mare van oktober 2009 zijn we vergeten 

de vorig jaar gekozen nieuwe bestuursleden voor te stellen. Hier dus 

alsnog: links Gerard Snellens (penningmeester) en rechts Bert van 

Ravenhorst (bestuurslid). 

 

Gerard Snellens, penningmeester. Bert van Ravenhorst, bestuurslid. 
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Uit de streek 

Tentoonstellingen 

Historisch Museum Den Briel: 22 januari  t/m 9 mei 2010: tentoon-

stelling: Zeehelden. 

Publicaties 

Vegter, H.: De Sint Catharijne, een monument van geschiedenis en 

kunst. (herdruk) circa € 10,-. Verkrijgbaar vanaf circa mei 2010. 

Horstink, J. (eindredactie): Alles heeft zijn tijd. Stichting Jan de Baan, 

november 1996 - 2009. ISBN 978-90-809889-4-1. € 5,- Verkrijgbaar 

bij het Streekarchief en in de bibliotheek Spijkenisse.  

Kranendonck, P.: De oude begraafplaats bij de N.H. kerk te 

Abbenbroek (uitgave Stichting Streekhistorie, Bernisse, 2009), 

206 pag. € 12,50 

Hoogerwerf, A. en Pater, de J.: Heerlijke Gekte; geschiedenis van 

de 1-aprilvieringen in Den Briel. Uitgegeven door de auteurs. 192 

pagina„s, ISBN 978-90-815151-1-5. Prijs ca. € 27,50. Verkrijgbaar 

vanaf circa begin april 2010. Het boek is in ieder geval verkrijgbaar bij 

de balie van het museum. 

 

Interessante websites 

Cultuurweb Brielle: www.cultuurwebbrielle.nl 

Website met informatie over de geschiedenis van Brielle en van de 

streek: www.voornewiki.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 ver-
kregen 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) 475475 (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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