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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 

Mocht u geschrokken zijn van het ‘pikante’ plaatje op de voorkant van 
deze Mare, dan kan ik u geruststellen: het is getekend door een (18e-
eeuwse) dominee. Hieruit moge blijken dat ook predikanten maar gewone 
schepselen waren (en zijn). 

De kleurige buitenkant zegt deze keer niet alles over de binnenkant van de 
Mare. Uit financiële overwegingen heeft de redactie een compromis ge-
zocht en, zoals u ziet, gevonden tussen een blad in zwart-wit en in kleur. 

In een vervolgartikel vindt u het resultaat van de naspeuringen van het 
Briels Klokkenluiders Gilde naar de lotgevallen van de Brielse klokken in 
de Tweede Wereldoorlog. De prangende vraag die het eerste artikel opriep 
– de Butendiic: ‘buitenom’ of ‘binnendoor’ – wordt uiteindelijk beant-
woord. 

Elk jaar kunnen we in Brielle de viering van 1 april meemaken. Het artikel 
over 1 april 1772 leest alsof we er zelf bij zijn. Bovendien krijgt u de kans 
om uw vocabulaire uit te breiden met woorden als ‘klakkebossen’ en 
‘labberkoelte’. 

In ‘Bomen, bezuinigingen en een bijl’ wijst onze streekarchivaris op het 
grote belang van particuliere archieven. 

Het project ‘Voltooiing Carillon Brielle’ is daadwerkelijk voltooid en de 
nieuwe klokken worden één voor één aan u voorgesteld. 

Van het Museumnieuws wordt u ongetwijfeld blij, want er wordt vanuit 
het museum louter goed nieuws gemeld. 

De woorden groenteveiling en eierveiling roepen bij de meeste mensen 
niet direct warme gevoelens op. De groente- en eierveilingen in Brielle 
hebben echter een interessante geschiedenis, die in het artikel wordt opge-
hangen aan de bekende Brielse familie Dedert. Sommige, nog bestaande, 
gebouwen blijken een onvermoede geschiedenis te hebben. 

Ik kan u verzekeren dat na lezing van het artikel, winkelen in Brielle bij de 
HEMA of Albert Heijn nooit meer hetzelfde zal zijn. 

Willem Delwel 



   

 

 

De Jacobskerk,waar bij nader inzien de ‚ G asthuisklok ‘  vandaan komt. 
( F oto F. Keller )  
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Klokkenroof deel 2 

Rob van Breda 

Wellicht herinnert u zich het artikel in de Mare van april 2009 betref-
fende de klokkenroof in de Tweede Wereldoorlog. Daarin werden de 
lotgevallen beschreven van onze Brielse luid- en carillonklokken. Er 
waren destijds naar aanleiding van dat artikel enkele vragen, die op 
hun beurt vragen om een antwoord. Sindsdien is nieuwe informatie 
verzameld. Zo werd in het Streekarchief enige tijd geleden de gemeen-
telijke correspondentie gevonden betreffende het verloop van de klok-
kenroof in Brielle, hetgeen een aantal nieuwe feiten opleverde. Daar-
naast werd het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) 
te Amsterdam bezocht naar aanleiding van de discussie over de gang 
van zaken rond de klok de Butendiic. Ook dit leverde nieuwe informatie 
op. Een goede reden voor wat rectificaties en aanvullingen op het vori-
ge artikel. 

De Gasthuisklok 

Wij schreven toen dat er naast de klok van de Jacobskerk ook nog een 
andere Gasthuisklok zou hebben bestaan, maar dat daarvan ons geen 
nadere gegevens bekend waren. Een oplettende lezer had hier al zeer 
terecht een vraag over gesteld. Inmiddels weten we dat dit een misver-
stand is en ook hoe dat is ontstaan. De oorzaak moet worden gezocht  
in de administratie van het NIOD, die feitelijk de administratie is van 
hoofdaannemer P.J. Meulenberg. Deze laatste was verantwoordelijk 
voor de verwijdering van alle klokken in Nederland. Hij hield een uit-
gebreide administratie bij van alle, in zijn opdracht verwijderde klok-
ken in den lande. In deze administratie wordt gesproken over een Briel-
se gasthuisklok met een gewicht van 254 kg. Dat kon dus niet die van 
de Jacobskerk zijn, zo was de redenatie. Die weegt namelijk slechts  
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220 kg. Het leek er dus op dat het hier over twee aparte gebouwen en 
ook over twee aparte klokken zou gaan. Dit is echter niet het geval. 
Brielle kende in het verleden meerdere gasthuizen, maar slechts één 
daarvan had een klok en dat is de Jacobskerk. De Duitsers betaalden 
Meulenberg per kilo brons. Een paar opgegeven kilo’s meer leverde 
dus ook meer geld op. Wellicht is hierin de oorzaak te vinden van het 
gewichtsverschil. Vreemd is echter wel dat van veel andere klokken het 
opgegeven gewicht weer wél juist is. De klok van de Jacobskerk, in de 
wandeling ‘de Dop’ genoemd naar haar gieter Adrianus Dop, werd 
gegoten in 1696. Door inspanningen van de toenmalige Inspectie voor 
de kunstbescherming kreeg ze, net als het deels door Hemony gegoten 
carillon en de grote klok de Butendiic, de status van ‘M klok’. Een klok 
dus met een bijzondere historische waarde. Zoals we al eerder schreven, 
heeft deze kwalificatie uiteindelijk niet veel geholpen. 

Het raadsel van de klokken van de ‘Commandeurshof’ 

Vreemd was ook de vermelding van het op 17 juli 1943 verwijderen 
van twee relatief grote klokken uit de ‘Commandeurshof’. We kennen 
in Brielle nu wel de Commandeursstraat, maar een Commandeurshof? 
Navraag hierover bij oudere Briellenaren leverde onveranderlijk vraag-
tekens en hoofdschudden op. Niemand kende of wist hier iets van. Wat 
bij nader inzien wel heel erg opviel, was dat deze twee, door Meulen-
berg in zijn administratie genoemde klokken in maten en gewichten 
exact overeen kwamen met twee luidklokken van de St. Catharijne-
kerk, te weten de klokken Crans en Bakker (beide eveneens genoemd 
naar hun gieters). 

Deze twee klokken hebben respectievelijk een diameter van 83 cm bij 
een gewicht van 370 kg en een diameter van 110 cm bij een gewicht 
van 830 kg. Deze maten en gewichten noemt Meulemans ook bij de 
Commandeurshof-klokken! Het is dus zeer aannemelijk dat deze  
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beide klokken hiermee worden bedoeld. Was het adres van de kerk in 
de veertiger jaren wellicht het Commandeurshof of is het ooit een ver-
schrijving geweest tussen Catharijnehof en Commandeursstraat? Het 
laatste lijkt waarschijnlijker. Er kwamen meer verschrijvingen voor in 
die tijd. Het waren immers meestal werklui die hier onbekend waren, 
omdat ze  van elders kwamen om hier de klokken weg te komen halen. 

Uittreksel uit de administratie van de firma Meulenberg. ( Bron NIOD, 
Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie )  
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De Geuzenkerk 

Onvermeld in het vorige artikel is de klok van het kerkje in de Geuzen-
straat. In een overzicht van verwijderde klokken van aannemer 
Meulenberg wordt dit klokje vermeld. Het zou hierbij gaan om een 
relatief kleine klok met een diameter van 26 centimeter en een gewicht 
van slechts 16 kg. Ze werd op 29 mei 1943 afgevoerd naar de verzamel-
locatie te Spijk en is voor zover bekend nooit meer teruggekomen. 

 

Het brandspuithuis 

In hetzelfde overzicht werden ook nog twee klokjes uit het brandspuit-
huis genoemd. Deze naam leverde aanvankelijk vraagtekens op, maar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Geuzenkerk uit 1872/73 in de 
Geuzenstraat, vermoedelijk 
omstreeks 1910. ( Foto collectie 
SVPR )  
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bij nader inzien bleek dit de toenmalige benaming van het zakken-
dragershuisje aan het Maarland ZZ te zijn. In die tijd deed dat dienst 
als opslagruimte voor blusmateriaal. De klokjes uit het gietjaar 1643 en 
1795 wogen resp. 17 en 16 kg en zijn nooit teruggekeerd. 

De stadhuisklok 

Ten einde de stadhuisklok voor de stad te kunnen behouden, schreef de 
toenmalige NSB-burgemeester een brief aan de Duitse instanties. Hier-
in gaf hij aan dat deze klok slechts een klein belletje was dat hoofdza-
kelijk dienst deed als alarmklok voor de brandweer. Daar de brand-
weerlieden in Brielle zeer verspreid over de stad woonden, was, zo 
betoogde hij, een dergelijk klokje erg belangrijk voor de stad. Het ant-
woord in de brief van de Duitse commandant loog er niet om. De hele 
kuststrook, waarin dus ook Brielle lag, was verklaard tot ‘Sperrgebiet’. 
Dit zou de burgemeester toch moeten weten, zo schreef hij in zijn ant-
woord. In een dergelijk gebied mocht nooit enige klok worden geluid. 
Bovendien hoort een brandklok bovenin een brandweerkazerne te 
hangen en niet op een raadhuis voegde hij er nog aan toe. Op zich was 
dit een uitzonderingssituatie, want alle Nederlandse gemeenten 
mochten minstens één klok behouden als alarmklok voor noodgevallen. 
Brielle mocht dat dus niet evenals Den Helder. Vreemd genoeg worden 
hierbij geen andere gemeenten uit de kuststrook genoemd. Zonder uit-
zondering moesten alle Brielse klokken dus ‘sofort’ op transport naar 
de smelterijen. Opvallend is wel, dat in een brief van 18 juni 1943 van 
de ‘Deutsche Bevollmächtigte beim Reichsbüro für Nichteisenmetalle’ 
de suggestie werd gedaan dat de functie van noodklok zou kunnen wor-
den overgenomen door een oude zuurstoffles van zijn bodem te ont-
doen en deze op de plaats van de klok op te hangen en er vervolgens op 
te slaan. Daarmee bereikte je een soortgelijk effect als bij een klok. Dat 
mocht dan kennelijk weer wél. 
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Het verwijderen van de klokken uit de Catharijnetoren 

Zoals al eerder is be-
schreven, werd het werk 
centraal gecoördineerd 
door aannemer Meulen-
berg uit Heerlen. Deze 
besteedde veel van het 
werk uit aan collega be-
drijven in den lande. Er 
waren door heel Neder-
land heen wel dertig 
werkploegen actief. Dit 
waren vaak lokale aanne-
mers. Hij rekruteerde, 
heel slim, geen aanne-
mers uit de plaatsen zelf 
waar de klokken moesten 
worden verwijderd, maar 
wel uit de omgeving 
daarvan. Uit zijn admini-
stratie blijkt dat bij ont-
stane schade ná de ver-
wijdering van de klok-
ken, vaak weer wel van 
lokale aannemers ge-
bruik werd gemaakt. Uit 
de administratie blijkt 
overigens dat schade aan 

torens eerder regel dan uitzondering was. Men ging kennelijk niet erg 
zachtzinnig te werk. Heel veel lokale aannemers dienden bij Meulen-

De Sint Catharijne omstreeks de Tweede We-
reldoorlog. Foto SVPR. 
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berg hun rekeningen in, nadat zij in de eigen woonplaats na het verwij-
deren van de klokken de schade aan kerk of toren hadden hersteld. Zo 
ook in Brielle. Voor het verwijderen van de klokken in Brielle, kreeg 
aannemer Joh. de Vos uit de Rotterdamse Taanderstraat de opdracht. 
De gebruikelijke gang van zaken zou zijn geweest, dat de aannemer in 
kwestie zich meldde bij de burgemeester van de betreffende plaats. 
Deze verwees hem dan gewoonlijk door naar de man met de sleutel, 
meestal de koster van de kerk. In Brielle was de situatie echter geheel 
anders. Doordat de Catharijnetoren deel uitmaakte van een net van 
Duitse peilinstallaties voor vliegtuigen, werd de kerk bewoond door 
een contingent Duitse soldaten. Niemand kwam zonder toestemming 
van de torencommandant de kerk in. Als gevolg van deze situatie ging 
het aanvankelijk in Brielle helemaal mis. Dit blijkt uit een brief die de 
burgemeester op 25 juni 1943 schrijft aan ene Frau Kretzschmar van de 
‘Abteilung Metallmobilisierung Klockenabname’ in Den Haag. In deze 
brief verontschuldigt hij zich uitgebreid voor het feit, dat de Brielse 
klokken nog steeds niet op transport zijn gesteld. De reden is, zo 
schrijft hij in zijn beste Duits, dat de werklieden van aannemerij de Vos 
nu al tot tweemaal toe de toegang tot de toren is geweigerd. De oorzaak 
hiervan is de Duitse torencommandant. Naar de mening van de comman-
dant beschikte het aannemerspersoneel niet over de juiste ‘Kennkarten’ en 
dan kom je de toren niet in. De burgemeester was kennelijk nogal ge-
schrokken van een brief aan zijn adres, met daarin een aanmaning 
waarbij al werd gedreigd met de inzet van de ‘Sicherheitspolizei’. 

Het verwijderen van de klokken 

De standaardwijze waarop de mannen van Meulenberg een klok uit een 
toren haalden, was als volgt: Er werd een lange zware lijn van de top 
van de toren gespannen naar een stevig punt ergens beneden op de 
grond. Vervolgens werd er nog iets verder weg van de toren op de 
grond nog een ander stevig punt gezocht. Hieraan bevestigde men lich-
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tere touwen. De klokken wer-
den vervolgens met zware ka-
trollen langs de zwaarste lijn 
omlaag getakeld, waarbij de 
lichtere touwen hen vrij van de 
torenmuur hielden (zie foto). 
Uit zijn administratie blijkt dat 
aannemer Meulenberg reeds in 
1942 vele honderden meters 
zwaar touw had besteld voor 
deze hijswerkzaamheden. Er 
zijn meer foto’s van deze ma-
nier van uithijsen van klokken 
te vinden in de beeldbank van 
het NIOD1. Getuige de foto’s 
in deze beeldbank was bui-
tenom omlaag takelen kenne-
lijk de gebruikelijke techniek.  
 

 

 

 

 

De Butendiic, binnendoor of buitenom? 

De Butendiic vormde door haar gewicht (4300 kg) en omvang een pro-
bleem apart. In het vorige artikel schreven we dat hiertoe in de weste-

Voorbeeld van een klokkenroof 
‚ b uitenom ‘ . ( Bron: Beeldbank WO2, 
Oorlogs- en Verzetsmuseum Overloon)  

 

1 www.beeldbankwo2.nl met zoekterm ‘ K lokkenroof ’ .   
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lijke torenmuur simpelweg een gat werd gehakt, waarna de klok op 15 
juli 1943 op de reeds beschreven wijze omlaag werd getakeld.  

Door sommigen werd deze gang van zaken echter sterk in twijfel ge-
trokken. Het klinkt inderdaad nogal extreem maar vergeet niet dat er 
een oorlog aan de gang was en men niet zo nauw keek. 

Technisch gezien waren er twee mogelijkheden: 

1. binnendoor: de klok werd binnendoor de kerk omlaag getakeld. Dit 
door het slopen van de vloer van de klokkenzolder en door een be-
staand luik in de vloer van de luidzolder. 

2. buitenom: de klok werd op de reeds beschreven wijze buitenom om-
laag getakeld, nadat er een gat in de torenmuur was gehakt of wellicht 
nadat men een van de galmgaten groter had gemaakt. 

Lang is er onder Briellenaren van 80 jaar en ouder gezocht naar moge-
lijke ooggetuigen van deze gebeurtenis. Sommigen vertelden wel te 
weten dat het buitenom was gebeurd, maar waren daar zelf geen getui-
ge van geweest. De kerk was in die tijd iets van de Duitsers. Daar kon 
je je maar beter niet teveel mee bemoeien, is een vaak gehoorde uit-
spraak. Ook een zoektocht in ons streekarchief leverde niets op. In de 
jaarrekening van de gemeente Brielle over het jaar 1943 wordt wel ge-
sproken over ‘diverse herstellingen a.g.v. oorlogsgeweld’ maar dat is 
dan ook het enige. 

Er is echter een aantal praktische redenen die de methode ‘buitenom’ 
het meest aannemelijk maken. Er waren in 1943 op de route 
‘binnendoor’ namelijk een aantal barrières te nemen. 

Deze mening werd gedeeld door het toenmalige hoofd der gemeente-
werken dhr. J. de Carpentier. In een brief aan de toenmalige burge-
meester wordt door hem transport binnendoor voor technisch onmoge-
lijk gehouden. Dit hoofdzakelijk door al het interne sloopwerk dat 
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daarvoor zou moeten plaatsvinden. Zijn brief was duidelijk een poging 
de klok voor Brielle te behouden want hij stelt daarin de zaken wel heel 
erg somber voor. Zo schrijft hij o.a. dat de klok ruim zeven ton weegt 
(in plaats van 4,3 ton) en dat er zeker drie vloeren én een fraai kerkge-
welf zouden moeten worden gesloopt. Tevens zou het torenuurwerk 
moeten worden verwijderd. Nee, binnendoor omlaag takelen was vol-
gens hem nagenoeg onmogelijk. We vonden ook nog een Duits memo 
gedateerd 10 juni 1943 waarin werd gesteld dat het ‘sehr beschwerlich ist 
die grosse Glocke wegzuschaffen’. Toch besloot men uiteindelijk er op 
28 juni mee te beginnen. 

Er was nog een obstakel op de route ‘binnendoor’. Dit was de woon-
barak van de Duitse soldaten. Deze stond, samen met het orgel, op de 
eerste torenzoldering (de laagste vloer bereikbaar vanuit de toren). Te-
genwoordig staat het orgel aan de oostelijke kant van de kerk, maar 
vroeger stond het aan de westkant op deze zolder. Achter het orgel 

(waar nu het mooie raam is) was toen nog 
een blinde muur. (Deze situatie is eerder 
beschreven in een artikel van W. Delwel 
over de Catharijnekerk in de Mare van 
april 2009.) De twee geschakelde barak-
ken stonden min of meer verdekt opge-
steld tussen het orgel en de blinde buiten-
muur. Ze dienden daar als een soort dag-
verblijf voor de soldaten. De plaats van 
beide barakken was echter recht boven het 
luik in de vloer waar de klok doorheen zou 

Gat in de kerktoren van Maastricht, ten 
behoeve van de klokkenroof. ( Bron: 
Beeldbank WO2 - NIOD )  
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moeten gaan. Gezien de aanvankelijke houding van de torencomman-
dant is het niet erg aannemelijk dat men deze barakken heeft willen 
slopen ten behoeve van de doorvoer van een klok. 

Het hakken van gaten in torens en kerkmuren behoorde kennelijk 
wel degelijk tot de bevoegdheden van de ingehuurde aannemers indien 
de omstandigheden hen daartoe noopten. (Zie de foto van het uitgehakte 
gat in de toren van Maastricht.) 

Bovenstaande punten zijn echter nog steeds veronderstellingen en geen 
hard bewijs. Een dag spitten bij het NIOD te Amsterdam leverde uit-
eindelijk het volgende op:  

1. Mr. Percival Price van de universiteit van Michigan heeft in het na-
oorlogse Europa een onderzoek ingesteld naar de schade aan torens, 
luid- en carillonklokken als gevolg van oorlogshandelingen. Dit onder-
zoek is door hem vastgelegd in een boekwerk genaamd ‘Campanology, 
Europe 1945 - 47’. Hierin schrijft hij op 4 november 1946 over Brielle 
het volgende: 

Investigation condition of carillon: 

When the bells were removed they were somewhat damaged in being 
taken out of the tower or in transport.  

They are not yet returned but they will be. 

The tower and church are intact, except for a breach in the towerwall 
made for the removal of large bells….... 

Dus toch een bres in de torenmuur. 
 
2. Verder vonden we van hoofdaannemer Meulenberg een maand-
verzamelfactuur van lokale aannemers die reparatiewerkzaamheden bij 
hem declareerden. Het overzicht is gedateerd 20 aug. 1943. Een maand 
na het verwijderen van de klokken. Hierin wordt een drietal posten 
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genoemd betreffende reparatiewerkzaamheden aan Brielse gebouwen: 

Rep. raadhuis te den Brielle , rekg. J.v.d. Linden   fl 14,- 

Rep. R.K. kerk te den Brielle rekg. Idem.              fl 214,84 

Rep. St. Jacobuskerk te den Brielle                 fl 17,50 

De vermelding ‘R.K.’ voor de kerk moet op een vergissing berusten 
want de rooms-katholieke kerk in Brielle had voor zover bekend geen 
klok en wordt verder ook nergens als zodanig genoemd. Het bedrag 
van 214 gulden was in die tijd behoorlijk veel geld. Het moet hier dus 
om een grote reparatie zijn gegaan. Zeer waarschijnlijk dus de reparatie 
van ‘the breach in the towerwall’ in de toren van de Catharijnekerk. 

Butendiic gescheurd en gerepareerd 

In het vorige artikel schreven we dat de klok de Butendiic was ge-
scheurd in de achttiende eeuw. Wij veronderstelden daarbij dat de klok 
in haar gescheurde toestand niet meer luidbaar zou zijn geweest. Dit tot 
het moment waarop ze in 1946 weer werd gerepareerd. Tegen alle ver-
wachting in, bleek deze veronderstelling in het geheel niet juist! In ons 
onvolprezen streekarchief werd een document met de navolgende tekst 
gevonden. De Brielse notaris Jan Kluit schrijft in het jaar 1775 het vol-
gende: 

” Bij deeze gelegenheid moet ik niet vergeten te melden, dat de groote 
klok uit de tooren van de Catharijne kerk die zedert den 19e Julij 1772 
niet geluid hadde maar alleen maar geslaagen off met de klepel getrok-
ken was, vermits dezelve van boven zodanig was gescheurt, dat er ein-
delijk een geheel stuk uitgevallen is. Dezelve klok onder de directie van 
den Timmermans Baas, Cornelis Timmerman, en den Smids Baas Cor-
nelis Kerpel, tans weder zoverre is herstelt, dat dezelve op den 8e Meij 
over de doot van dHeer Beels weder voor de eerste maal heeft geluit, 
en even als voorheen door agt mannen is getrokken zonder dat men 
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aan de klank het allerminsten kon gewaar worden dat er een uitgevalle 
stuk weder is ingelast, off dat de klok met ongemeene swaere ijzere 
banden en bouten, aan elkander is gekegt. Ja zulks is ook tegen de ver-
wagting van een ijder zeer wel uitgevallen. En omdat den aart van het 
metaal, waar van deeze klok gegoten is, altoos zeer geroemt is, heeft de 
Magistraat dezer Stadt van het uitboorsel een metalen bel doen gieten, 
die tans in Schepens kamer gebruikt word.” 

(Voor deze transcriptie zijn we dank verschuldigd aan mevrouw 
S. Schuijtvlot.) 

N.B. ‘Ingelast’ dient te worden gelezen als ‘teruggeplaatst’. De klok 
werd met krammen en beugels weer in haar oude vorm gebracht. De 
geboorde gaten zijn aan de binnenkant van de klok nog steeds zicht-
baar. 

In het voorgaande artikel 
in de Mare schreven we al 
dat de Dienst voor de 
Kunstinspectie, die zoveel 
voor het behoud van histo-
rische klokken in Neder-
land heeft betekend, na 
de oorlog adviseerde de 

 
 
 
 
 
De ‚ Butendiic ‘  bij de 
RDM, waar de klok gelast 
werd. ( Foto collectie 
SVPR )  
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Butendiic te laten lassen. Er waren inmiddels lastechnieken ontwik-
keld waardoor dit mogelijk moest zijn. Blijkens in het archief gevon-
den documenten is men toen niet over één nacht ijs gegaan. Eerst is er 
advies ingewonnen bij TNO. Vervolgens heeft men bij de RDM de 
nieuwe lastechnieken getest op twee kleinere klokken welke eveneens 
waren gescheurd. Waarschijnlijk waren dit de klokken uit de R.K. kerk 
te Schiedam. Deze waren eveneens door Steven Butendiic, samen met 
een andere gieter, gegoten en na verloop van tijd eveneens gescheurd. 
Pas toen deze beide klokken met succes waren gelast, durfde men het 
aan de historisch zo waardevolle Butendiic (gietjaar 1482) op dezelfde 
wijze te repareren. Gelukkig voor ons allen is deze operatie toen volle-
dig geslaagd. 

N.B. 

Schrijvend over de Butendiic wil ik hierbij namens het Briels Klokken-
luidersgilde enige zorg uitspreken over deze prachtige historische klok 
met haar zeer bijzondere verleden. Zoals is gebleken, is ze kwetsbaar 
want ze is al eens gescheurd. In Schiedam gaat men sinds de reparatie 
van de gescheurde klokken, er extra voorzichtig mee om. In Brielle 
wordt bij begrafenissen, de Butendiic soms wel erg langdurig geluid. 
Het gaat gelukkig tot nog toe steeds goed, maar als klokkenluiders 
maken wij ons hierover wel zorgen. 

 

Over de auteur: 

Rob van Breda is lid van het ‘Briels Klokkenluidersgilde’. Hij woont in 
Brielle. 
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De Viering van 1 april in het jaar 1772 

Een verslag van twee tijdgenoten 

Mevrouw Stefanie Schuijtvlot 

“Wij treeden thans in het gedenkwaardige jaer van 1772, gedenk-
waardig omdat nu even twee eeuwen zijn verstreeken, dat onze voor-
vaderen het swaare juck der spaanschen tijranie en slavernij, getragt 
hebben sig van de hals te werpen.” 

Met deze woorden opent Jan Kluit in zijn Brielse Historische Jaar-
boeken een verslag over de 1 april viering in 1772. Maar voordat Jan 
begint aan de beschrijving van deze dag, herinnert hij ons er even aan 
waarom dit feest in 1772 zo op zijn plaats is. Immers zowel in het jaar 
1572 als in 1672 viel er in onze landen niet veel te feesten. In 1572 
stonden we nog maar aan het begin van de 80-jarige oorlog, waarin we, 
zoals Kluit zegt, “door een geweldadige vorst werden geteistert”. On-
betaalbare lasten werden middels de galg ingevorderd. Daarbij kwam 
dan de ernstige vervolging om het geloof waardoor velen de dood von-
den. Tegenover de graaf van Coningstein, een oom van de Prins van 
Oranje, snoefde Alva, bij het verlaten van onze landen dat hij in de tijd 
van vijf jaar in de Nederlanden 18.600 mensen wegens ketterij en ver-
zet had laten executeren. Vervolgens viel er na beëindiging van deze 
oorlog in 1648 ook nog niets te lachen. De jonge republiek werd meer-
dere malen aangevallen door o.a. Frankrijk en Engeland. Maar nu in 
1772 heeft het Stadsbestuur van Brielle besloten deze 1e april plechtig 
te vieren, met saluutschoten, klokgebeier, het wapperen van vlaggen en 
wimpels. Het hoogtepunt zal een plechtige dankpredicatie zijn. Het na-
volgende verslag baseert Kluit voor een groot deel op de beschrijving 
van deze dag door de pensionaris van Brielle, de heer Van Wijn. 
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Niet werken en geen voetzoekers gooien  

Het stadsbestuur nam geen risico en vaardigde van te voren een 
ordonnantie uit om te zorgen dat alles goed zou verlopen en orde en 
rust gehandhaafd bleven. Zo werd het de burgers van de stad verboden 
om gedurende de kerkdienst enige arbeid en handwerk te verrichten. 
Hierop kwam een boete te staan welke gelijk was aan de reeds bestaande 
boete voor het werken op zon- en feestdagen. Verder werd het ter voor-
koming van ongelukken verboden om “met voetzoekers en klakken-
bossen1 te werpen”, pektonnen of pekkransen aan te steken en te branden. 
Hierop kwam een boete van drie gulden per keer te staan. 

33 schoten en meer dan een labberkoelte 

Op de 1e april van 1772 werd het begin van deze feestdag ’s morgens 
om zes uur aangekondigd met 33 saluutschoten van het geschut van de 
Molenbatterij. Deze saluutschoten duurden ruim een half uur. Daarna 
kon men genieten van het klokkenspel van de Sint-Catharijnekerk. 
Maar dat was nog niet alles, want na half acht voegden zich de klokken 
van de Maarlandse of Sint-Pieterskerk en de klok van het stadhuis zich 
hierbij. Dit alles duurde tot 8.30 uur. De Briellenaren waren kennelijk 
al bij de eerste saluutschoten klaarwakker, want reeds bij het krieken 
van de dag werden tal van vlaggen uitgestoken. Niet alleen van de Sint-
Catharijnekerk en de Sint-Pieterskerk en uit de vensters van het stad-
huis, maar ook uit veel huizen zowel die van de rijken als van de min-
derbedeelden. Het moet een heel vrolijk gezicht geweest zijn, want al 
wandelende vanaf de Waterpoort, langs het Maarland, door de stad, 
langs het stadhuis tot aan de Zuidpoort kon men “naulijks de lugt aan-
schouwen van de menigte der vlaggen” . De wind liet zich op deze dag 
ook van zijn beste kant zien, want er woei “meer dan een labberkoelte”, 

1 Klakkenbossen: Een soort ‚ proppenschieter ‘ .  
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zodat de vlaggen vrolijk wapperden hetgeen een aangenaam schouw-
spel opleverde. Men werd zo enthousiast dat er gedurende de ochtend 
steeds meer vlaggen bij kwamen. Ook waren de grote en kleine 
schepen welke op stroom lagen of waren afgemeerd in de binnen- en buiten-
haven met vlaggen en wimpels versierd. 

Grenadiers, weeskinderen en een zilveren schenkbord 

Kort voor half negen werd de Catharijnekerk geopend. Er was een grote 
menigte van alle kanten samengestroomd voor de deuren van de kerk. 
Men had dit kennelijk verwacht, want om chaos te voorkomen was de 
hulp ingeroepen van een in Brielle gelegerd bataljon grenadiers. Vier 
grenadiers stonden opgesteld bij de hoofdingangen van de kerk. 

 

 

 

 

 

 

Tekening uit het bun-
deltje geschreven door 
ds. Johannes Jongejan 
uit Hekelingen, oogge-
tuige van de feestelijk-
heden op 1 april 1772.  
Het bundeltje werd 
door de nazaten van 
de schrijver geschon-
ken aan het Streekar-
chief VPR. 



24  

 

Bovendien stonden twee grenadiers naast de zitplaatsen van de burge-
meesters en voorts nog een grenadier bij de zitplaatsen en banken van 
de militaire officieren. Deze grenadiers bleven daar staan gedurende de 
gehele dienst met de opdracht niemand dan de genoemde burge-
meesters en de officieren tot deze zitplaatsen toe te laten. Maar dat was 
nog niet alles, want om ervoor te zorgen dat de “fatsoenlijken luiden” 
van buiten de stad komende zeker zouden zijn van een zitplaats, ston-
den er weeskinderen opgesteld die de daartoe aangewezen zitplaatsen 
en banken open hielden. 

Om dit alles in goede banen te leiden had het stadsbestuur de gemeente-
secretaris Hogerwaard aangesteld als dé leider van dit geheel. En dat 
bleek ook wel nodig, want er was sprake van een toevloed van mensen 
uit de naburige steden en dorpen van Voorne en Putten. Daar bleef het 
echter niet bij want er waren ook mensen met diverse schepen gekomen 
van Flakkee en Beijerland. Zo ook vele ex-Briellenaren van heinde en 
ver. Al deze mensen waren gekomen om zoals het in het verslag staat 
“het jubelie alhier te sien vieren” want immers ”de sugt voor de vrij-
heid aller vaderlanderen eijgen, en waarin de Brielenaren soo menig-
malen hebben uitgeblonken, straalde op deezen dag in dezelve door”. 
De kerk was zo druk bezocht dat de mensen op de zijpaden stonden, 
die ook al geheel waren volgelopen. Buiten krioelden de straten van 
wandelaars waarvan menigeen tevergeefs kwam kijken of er nog een 
plaatsje te bemachtigen viel in de kerk. Over de collecte, gehouden 
door vier diakenen, wordt gezegd dat door de grote drukte velen zijn 
overgeslagen óf dat velen de collecte hebben ontdoken. Er waren 4 á 
5000 mensen in de kerk, maar de collecte bracht slechts 234 gulden op.  

Kort voor half tien was in het stadhuis een illuster gezelschap bij elkaar 
gekomen. We zien daar Willem Lodewijk Baron van Wassenaar, vrij-
heer van beide de Catwijken en heer van Valkenburg, baljuw en opper-
dijkgraaf van Brielle en de landen van Voorne. Zo ook de regerende 



25 

 

burgemeesters en alle heren van de vroed-
schap, de heren van de magistraat en de 
substituut secretaris. Dit hoge gezelschap 
begaf zich kort na half tien, onder het lui-
den van de grote klokken, naar de Sint-
Catharijnekerk. De stoet werd voorafge-
gaan door de boden van de stad, met ont-
bloot hoofd en hun ‘bus’ (insigne) voor de 
borst. Een militaire wacht begeleidde de-
ze stoet omdat men anders niet door de 
samengedrongen menigte kon komen. 
Toen dan deze heren plaats hadden geno-
men, met de stadsboden die post hielden 
bij de banken van de burgemeesters en de 
vroedschappen als extra wacht, kon de 
kerkdienst beginnen. De dienst werd 

geleid door ds. Cleijn bijgestaan door twee ambtgenoten, ds. Brouwer 
en ds. Weijland (predikant van de Waalse Gemeente). Na het zingen 
van psalmen en het gebed, verhaalde ds. Cleijn over de lotgevallen van 
de stad sedert het begin van de 16e eeuw en in het bijzonder de wijze 
van de bevrijding in 1572, daarbij het belang van deze viering aanto-
nende. Na de preek werd aan ds. Cleijn een zilveren schenkbord, ver-
sierd met het stadswapen, aangeboden. De dienst eindigde met een 
dankgebed, het zingen van psalmen en het luiden van de klok. Terwijl 
het bovengenoemde hoge gezelschap, wederom voorafgegaan door de 
stadsboden, de kerk verliet en zich weer naar het stadhuis begaf, speel-
de het orgel gedurende een kwartier enige vreugdeliederen en werden 
op de wallen weer 33 saluutschoten afgevuurd. 

 

 

Tekening uit het eerder ge-
noemde bundeltje.  
( C ollectie SVPR )  
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Een borstbeeld van Alva en een tempel op het dessert 

Terwijl nu de inwoners van de stad en de bezoekers plezierig wandel-
den of zich trakteerden op een al dan niet alcoholische versnapering, 
lieten alle bovengenoemde klokken weer van zich spreken en wel van 
twee tot vijf uur. En ons illuster gezelschap? Dat had zich intussen uit-
gebreid tot 39 man. We noemen o.a. de pensionaris, de secretarissen, 
de stafofficieren van het garnizoen, de drie kapiteins van de schutterij 
en natuurlijk de drie dominees. Dit gezelschap begaf zich naar de St. 
Joris of Stadsdoelen voor een feestelijke maaltijd, bereid door de kaste-
lein Samuel Koning die kosten noch moeite had gespaard. Midden op 
tafel stond het hoofdgerecht met het borstbeeld van Alva, geboetseerd 
van reuzel. Op het dessert stond een tempel met op de voet de zin: 
“Trad hier de vrijheid op den drempel, wij stigten haar dees Eeren 
Tempel”. 

Helaas vermeldt het verslag niet waarvan het dessert was gemaakt en 
hoe wij ons die tempel moeten voorstellen. 

Terwijl de heren natafelden en genoten van de geserveerde drankjes, 
boden de voorzittende burgemeester en de burgemeester-thesaurier de 
stad een bokaal aan ter herinnering aan de verkregen vrijheid. Daarop 
barstten, op een daartoe gegeven teken, om half zes op de wallen weer 
eens 33 saluutschoten los. Het gezelschap bleef nog in gepaste vreugde 
bij elkaar tot negen uur. Gedurende deze tijd werden enkele gedichten 
voorgedragen gewijd aan die 1e april van 1572. 

En de burgerij? 

We zagen al dat ter voorkoming van ongelukken het werpen met klak-
kebossen, voetzoekers enzovoorts was verboden. Maar verder waren de 
inwoners vrij om deze heuglijke dag op eigen wijze te vieren. De Briel-
lenaren hadden zeven fraai beschilderde en met zinnebeelden versierde 
erepoorten gemaakt. Twee stonden opgesteld voor de huizen van de 
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twee burgemeesters, daarnaast stond een erepoort voor de Doelen, voor de 
Kaaistraat, in de Nieuwstraat, Voorstraat en Dijkstraat. Bij het vallen van 
de avond werden deze poorten verlicht. Ook waren de meeste burgerwo-
ningen met een veelheid van kaarsen geïllumineerd. Het verslag zegt daar-
van “een fraaij gesicht niet ongeschikt om in de harten der voorbijgange-
ren het denkbeeld te doen opwakkeren hoe voor twee eeuwen tijds, ook na 
het ondergaan der zonne en bij het duister van den avond, het licht der 
vrijheid in deeze Stad oprees”. De heer majoor Jan Overgoor schonk aan 
de stad een vuurwerk, dat op de Turfkade was opgesteld. Dit vuurwerk 
werd ‘s avonds om 10 uur afgestoken en het schouwspel duurde minstens 
een uur onder belangstelling van een zeer grote menigte. Het feest op straat 
duurde tot in de kleine uurtjes, maar alles verliep rustig zonder enige wan-
klank. En zo kwam een einde aan deze gedenkwaardige dag, die 1e april 
van 1772. Het verslag eindigt met de volgende woorden: 

 “men dankte ’s Hemels albestuering, die aan Nederland, en bijzonderlijk 
aan deze Stad, onder `t genot van een geruste vreede en vrijheid, en onder 
´t geluckig bewind van een aller geliefst Erffstadhouder, vergund had, dien 
roemrijken dag te zien herleven op welke, voor twee honderd jaaren in 
deezen grond, en binnen deezen wallen, de vrijheid voor ´t eerste haren 
speer geplant hadt, welke daar na wel eens door uitheemschen Magt ge-
schud, doch onder `s Hemels hulp, voornamentlijk door den dapperen arm 
der vorsten uit het Huis van Oranje, telkens beschermt zijnde, ons nimmer 
is ontwrongen, en zedert in ons lieve Vaderland zich hoe vaster gegrond-
vest heeft”. 

De gedichten 

Zoals gezegd, werden aan het stadsbestuur enige gedichten aangeboden. 
Om u een idee te geven van de inhoud van deze gedichten heb ik één daar-
van uitgekozen. Ik geef hiervan het eerste en het derde couplet weer van 
dit acht coupletten tellend gedicht. 
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”Brielsche Vreugde Zang 
ter gedachtenisse van het 

twee hondertsche jaar 
der 

Vrijheidt 

Verschenen en geviert in de Brielle op de 1e April 1772. 

Stemme Wilhelmus van Nassouwe 

O Neêrlands kroon der landen 
Zoo ge immer vrolijk zong 

Juich dan met hart en handen 
en roept met blijde tong 

Zijt welkoom uit de kimmen 
O heuchelijke dag 

Wij zien uw straalen glimmen 
Met Eerbied en Ontzag 

Ja! ’t Is twee hondert jaaren 
Dat op de Brielsche ree 

’s Lands vrijheid, door de baeren 
quam dobb’ren over zee 

Hier mocht haer Vlag eerst waeijen 
Zij koos onze stad 

Daer ’t Spaansch geluk moest draeijen 
Haer wieg en bakermat”. 

Over de auteur: 

Mevrouw Stefanie Schuijtvlot woont vanaf 1980 in Brielle en werkt 
sinds 2004 als vrijwilliger in het Streekarchief VPR.  

Bron:  

Streekarchief VPR, collectie Kluit, Brielse Historische Jaarboeken, deel 7.  
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Ook in 1872 ( d us 100 jaar na het verslag van Jan Kluit ) werd 1 april 
groots gevierd. Deze tekening is een nog niet eerder gepubliceerde recente 
aanwinst van het Streekarchief VPR. 
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De ‚ Cecilia‘  wordt gegoten; zie p. 54. ( F oto H. Kamma )  

De ‚ Barbara‘  in een provisorische klokkenstoel, bij de 
gieterij Petit & Fritsen; zie p. 54. ( Foto H. Kamma )  
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Afb. 1. Gedeelte van de akte van transport door de erfgenamen en voog-
den van Jan Oostdijk en Neeltje Crijnen Conijnendijk aan Gerrit Claesse 
Vos van een perceel grond in Rockanje ter grootte van 1 gemet en 125 
roe. Zie p. 34. ( Collectie SVPR )  
De verkoopprijs bedroeg f 18:16:--. Een bijzonder laag bedrag dat direct 
verband hield met de langdurige economische crisis in de 18e eeuw. Het 
was een periode die bekend stond als een moeilijke en bijzondere tijd, 
waarin bezuinigd moest worden. 

Afb. 2. Titelblad van het 
transportregister waarin op-
genomen de akte uit afb. 1. 
Zie p. 34. ( C ollectie 
SVPR )  
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Afb. 3. Gedicht op het huwelijk van Jacob Kluit Jz. en Maria Kruyff, 1796; 
zie p. 36. ( C ollectie SVPR)  
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Bomen, bezuinigingen en een bijl 

Leen Hordijk 

"We leven in een moeilijke en bijzondere tijd en we moeten bezui-
nigen." Natuurlijk herkennen we onze huidige situatie (2010). Toch 
geloof ik dat de constatering tijdloos is en het invullen van een wille-
keurig ander jaartal zou historisch gezien gerechtvaardigd zijn. Er is 
slechts sprake van een golfbeweging, zoals we tijdens het WK voetbal 
meer oranje dragen dan ervoor en erna. 

Bezuiniging is nu het toverwoord, maar we mogen erop vertrouwen dat 
onze landelijke en plaatselijke bestuurders de juiste beslissingen nemen 
en zij tot meer in staat zijn dan tot het (foutloos) schrijven van dit 
woord. Anders dan bij een museum is de instandhouding van een 
archiefdienst geen activiteit gebaseerd op politieke golfbewegingen, 
maar op de Archiefwet. Dit schept extra verantwoordelijkheden. 
Natuurlijk zijn archieven voor onze cultuur en het bepalen van onze 
identiteit van onmisbare waarde, maar toch ligt de primaire betekenis 
in het vastleggen van het geheugen van de overheid en de daarmee ver-
band houdende rechtszekerheid van de burger. Zeker in een digitale 
wereld wordt het veilig stellen van dit geheugen noodzakelijk. Wan-
neer het geheugen vervaagt, dreigt het spook van een dementerende 
overheid.  

In eerste instantie zijn het de overheidsarchieven die onze aandacht 
opeisen. Toch spelen particuliere archieven een toenemende rol van 
betekenis.  

Met regelmaat laat het Streekarchief zich betrekken in het veilig stellen 
van particuliere archieven. Soms is het verhaal achter de ontdekking 
van een persoonlijk kleinood aardiger dan het belang van het docu-
ment zelf. Hier enige voorbeelden. Bij werkzaamheden aan het huis 
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Nobelstraat 65 te Brielle kwam een stukje perkament tevoorschijn. De 
verbouwer, de heer J. Peeren, had niet alleen oog voor het bewoonbaar 
maken van het pand, maar ook voor het belang van dat document en 
heeft door schenking aan het Streekarchief het behoud ervan veilig ge-
steld. Het betreft een deel van een charter uit 1734 dat zeer gehavend is 

(Afb. 1).  

De beschadigingen door 
het gebruik van spijkers 
verraden een functie die 
niet veel overeenkomst 
meer vertoont met het 
oorspronkelijke doel 

waarvoor het is opgemaakt. De latere bestemming kan worden vergele-
ken met die van een bierviltje dat onder een tafelpoot is gelegd om wie-
belen te voorkomen. De tekst van het charter, hoewel fragmentarisch 
bewaard, is toch volledig bekend. Het betreft een transportakte van een 
perceel grond in Rockanje ter grootte van 1 gemet en 125 roe.  

De volledige inhoud van de akte is bekend 
omdat het daarop betrekking hebbende trans-
portregister bewaard is gebleven. (Afb. 2, 
archief van het ambacht Rockanje nr. 89.) 

Soms gaat het om zeer persoonlijke documenten die na het overlijden 
of zelfs tijdens het leven van betrokkene op een rommelmarkt terecht 
komen. We denken dan niet alleen aan bijbeltjes met inschrijvingen en 

Afb. 1: zie pagina 31.  

 

 

 

Afb. 2: zie pagina 31. 
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aandenkens bij het verlaten van de zondagsschool, maar ook aan lief-
desbrieven en trouwfoto's. De historische waarde daarvan mag beperkt 
zijn, maar de vraag hoe deze documenten op een rommelmarkt terecht-
komen, is niet minder interessant. Volledige desinteresse in eigen be-
staan en identiteit ligt eraan ten grondslag. Verdere invulling laat ik 
graag aan de lezer over. 

Huidige situaties zijn vrijwel altijd te verklaren wanneer we de 
geschiedenis kennen. Vandaar de noodzaak tot het scheppen van de 
mogelijkheid tot reconstructie. Ook het gedrag van de mens is daarmee 
te verklaren. We moeten dan ook terughoudend zijn in het veroordelen 
van een Westvoornse wethouder, die als reactie op het enthousiasme 
van een lid van de Historische Vereniging Westelijk Voorne over het 
lofwaardige project Maria Rust te Rockanje reageerde: "Ik heb er niets 
mee" of in verband met het bewaren van archieven niet verder komt 
dan het uitspreken van het woord ‘bezuinigen', als je weet dat de per-
soonlijke briefwisseling van de ouders van de wethouder op een rom-
melmarkt terecht is gekomen. 

Uiteraard krijgen de persoonlijke documenten en familiearchieven die 
wezenlijk bijdragen aan de plaatselijke geschiedenis, of zoals wel eens 
wordt gezegd, die een aanvulling vormen op de overheidsarchieven, de 
meeste aandacht. Ik noem twee voorbeelden van recente aanwinsten bij 
het Streekarchief. Allereerst de persoonlijke documenten van Oberleut-
nant Gerhard Seeck. Elk jaar wordt in de maand mei extra aandacht 
geschonken aan de Tweede Wereldoorlog en telkens komt er weer ver-
rassend materiaal tevoorschijn. Zo ook in 2010. De weldoener is in dit 
geval de heer J. Brune uit Brielle die via de heer C. de Werker een doos 
had gekregen met bescheiden van deze Duitse militair, laatstelijk werk-
zaam te Zwartewaal. De verzameling werd aangetroffen in een woning 
te Zwartewaal (Dorpsstraat 7). De collectie dateert uit de jaren 1944 en 
1945 en bestaat niet alleen uit brieven en dagboeken, maar ook uit 
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persoonlijke bezittingen. De documenten geven een aangrijpend of be-
ter gezegd beangstigend beeld van de geest van deze Duitse militair, 
die niet alleen schreef over de heldendood van Hitler, maar die ook, 
nota bene in een brief van 4 mei 1945, nog heilig overtuigd was van de 
overwinning van Duitsland. Wanneer herinneringen aan de Tweede 
Wereldoorlog plaats (moeten) maken voor geschreven bronnen is zo'n 
aanwinst meer dan welkom. 

Een tweede recente aanwinst heeft betrekking op het familiearchief 
Van der Minne. Een zeer omvangrijk en rijk archief met documenten 
vanaf de 16e eeuw. Leden van de familie Van der Minne hebben een 
belangrijke rol gespeeld op Voorne- Putten in het algemeen en in Briel-
le in het bijzonder. Te denken valt aan Ary Clarus en Johannes van der 

Minne. Ary Clarus was geneesheer en onder 
andere rentmeester van de Godshuizen te 
Brielle, terwijl Johannes eigenaar was van een 
zoutkeet. Bovendien was hij burgemeester van 
Brielle en heemraad van de Generale Dijkage. 

Talrijke bijzondere documenten maken dit fa-
miliearchief tot een bijna onuitputtelijke bron. 
Verwantschap met andere belangrijke families 
had tot gevolg dat ook van die families docu-
menten bewaard zijn gebleven. Ik noem de 
familie Kluit (Afb. 3). 

In het familiearchief Van der Minne bevinden 
zich ook documenten die ogenschijnlijk geen 
verband houden met de familie. Het betreft 

een verzameling documenten vanaf 1592 over de vicarie gefundeerd op 
de altaren van Sint Catharijna en Sint Barbara in de Sint-
Catharijnekerk te Brielle. Vicarieën zijn stichtingen tot het lezen van 
missen voor het zielenheil van de stichter of andere in de stichtings-

Afb. 3: zie pagina 32. 
( C ollectie SVPR )  
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brief aangewezen personen. Aan deze stichting waren goederen (in de 
regel onroerend goed) verbonden waarvan de inkomsten bestemd wa-
ren voor het beoogde doel. De 'gifter' had het recht van presentatie aan 
de bisschop van de persoon, die hij met de vicarie begunstigen wilde. 
Had de schenker niet bepaald wie het presentatierecht verder zou uitoe-
fenen dan kwam het aan zijn naaste mannelijke bloedverwant. 

Eerder (in 2002) ontving het Streekarchief het archief van de Stichting 
Vicarieën Roest van Limburg, gevestigd op zes altaren in de Sint-
Catharijnekerk. Sommige vicarieën bestaan nog steeds, hoewel na de 
Reformatie de relatie tot het zielenheil van de stichters wat onderbe-
licht is geraakt. 

Het zijn niet zozeer de topstukken uit het familiearchief Van der Minne 
waarop ik de aandacht wil vestigen. Ook simpele kwitanties spreken 
boekdelen. Een kwitantie van 18 november 1795, ondertekend door de 
secretaris van Brielle, getuigt van de aankoop door het stadsbestuur van 
Brielle van twee bomen, staande voor de koepel van de zoutkeet van 
Johannes van der Minne. Er zijn goede redenen om aan te nemen dat 
het om volgroeide bomen ging. Over de lotgevallen van beide bomen 
zwijgt het familiearchief, maar toch is er een vermoeden. Gelijk we 
huidige gebeurtenissen kunnen verklaren op grond van kennis van de 
voorgeschiedenis, zo kunnen we ook de afloop van vroegere acties 
voorspellen op grond van huidige ontwikkelingen. We kennen de lot-
gevallen van bomen in Brielle, die nu dreigen volwassen te worden en 
voor je het weet ligt de bijl aan de wortel. Hierin ligt mogelijk ook de 
verklaring waarom de bomen in het Vrijheidsbos gezamenlijk hebben 
besloten heel langzaam te groeien. 

Over de auteur: 

Leen Hordijk is streekarchivaris bij het Streekarchief Voorne-Putten en 
Rozenburg. 
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De groenteveiling van 1910, met het motorschip dat eigendom was van de 
veiling. ( Collectie SVPR )  

Groenteveiling in het veilinggebouw van 1910 . ( Foto collectie Jan Dedert jr. )  
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De Brielse groente- en eierenveilingen1 

Felix Keller 

Oudere Briellenaren herinneren zich ongetwijfeld nog het café Dedert, 
op de hoek Turfkade/Varkensstraat, waar thans de HEMA gevestigd is. 
Wat de meeste lezers niet zullen weten, is het feit dat de familie Dedert, 
de eigenaar van het gelijknamige café, gedurende drie generaties be-
moeienissen met de Brielse veilingen voor groente en eieren had. 
Dankzij de informatie verkregen van de heer Jan Dedert jr., de laatste 
eigenaar van café Dedert kan de geschiedenis van de genoemde veilin-
gen worden bewaard. 

Tot ver in de 19e eeuw was er op het eiland Voorne van grootschalige 
handel in groenten nog geen sprake. De noodzaak om producenten en 
handelaren op een gestructureerde manier met elkaar in contact te bren-
gen was dan ook niet aanwezig. Dit veranderde in de jaren negentig 
van de 19e eeuw. In diezelfde periode opende de grootvader van Jan Dedert 
jr., Jan Dedert sr., aan de Turfkade het café 'DE KOOPHANDEL'.  

 
 
Vroeger het café-
restaurant Dedert 
( r echts )  met feest-
zaal ( links ) . Thans 
is in beide gebouwen 
een winkel van de 
HEMA gevestigd. 
( F oto F. Keller )  

1 Volgens het ‚ G roene Boekje ‘  moet het zijn ‚ Eierveiling ‘ .  Aangezien zelfs in 
de kranten van toen het woord ‚ Eierenveiling ‘  gebruikt werd, hebben we dit zo 
gehandhaafd. 
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In een advertentie in de Brielse Courant van 1 juli 1894 lezen we: ”Steeds 
zullende zorg dragen voor eene flinke en nette behandeling, beveelt hij zich 
beleefd aan, J. DEDERT”. Het café was gevestigd in het pand rechts van 
het gebouw waar nu de ingang van de HEMA is. Het perceel op de hoek 
Turfkade/Varkensstraat was toen nog een tuin. 'DE KOOPHANDEL' werd 
veel door boeren, tuinders en handelaren bezocht waarbij het restaurant als 
een soort veilinglokaal diende. De handel groeide voorspoedig wat voor 
Jan Dedert sr. aanleiding was om spoedig het bedrijf op het perceel in de 
hoek Turfkade/Varkensstraat uit te breiden met een eigen veilinggebouw. 
Na een aantal jaren werd het gebouw te klein. In 1910 verhuisde de groen-
teveiling naar een nieuw gebouw aan het Slagveld. Dit gebouw vormt 
thans het centrale gedeelte van de supermarkt van Albert Heijn. 

 

 

Het veilinggebouw uit 
1910, van de kant van de 
wallen gezien. ( Foto SV-
PR )  

Hetzelfde gebouw als 
boven, nu van de kant 
van het Slagveld gezien.  
Helaas is het gebouw 
door aan – en ombouw 
nogal verminkt. 
( F oto F. Keller )  
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Het veilinggebouw naast 'DE KOOPHANDEL' kwam dus leeg te 
staan, maar niet voor lang. Aan het begin van de 20e eeuw ontwikkelde 
zich de eierenproductie tot een belangrijke bedrijfstak op Voorne. Er 
werd een 'Vereniging Eierenveiling' opgericht en het gebouw van de 
vroegere groenteveiling deed nu dienst als eierenveiling.  

Ook in die tijd werd al aan kwaliteitscontrole gedaan. In een donkere 
hoek van de veiling stond een soort tafel met in het tafelblad een ronde 

Café ‘ De Koophandel ’ ,  met links het veilingebouw, tot 1910 in gebruik 
als groenteveiling, daarna als eierenveiling. Voor het veilinggebouw een 
eierentransport. Voor de gevel van het café v. l. n. r. de moeder van Jan 
Dedert jr., een dienstbode, Cor Dedert ( d e vader van Jan Dedert jr. )  
en het bestuur van de eierenveiling. ( Foto Jan Dedert jr. )  
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draaibare schijf met uitsparingen waarin eieren konden worden ge-
plaatst. Onder deze schijf bevond zich een krachtige lichtbron 
(mogelijk een carbidlamp?), waardoor het mogelijk was door de eieren 
heen te kijken. Het transport gebeurde met paard en wagen, met 
de eieren in houten kistjes met uitsparingen voor de eieren. De meeste 
eieren werden opgekocht door een handelaar uit Vlaardingen. Meestal 
ging verlading en transport goed, alleen een keer deed Jan Dedert als 
klein knulletje een ongelukkige stap achteruit en belandde hij achterste-
voren in een eierendoos. Er moesten toen heel wat gebakken eieren 
verorberd worden… 

In het begin van de jaren dertig werd de belangstelling voor eieren-
productie minder en was de exploitatie van een eigen gebouw voor de 
eierenveiling niet meer doelmatig. De eierenveiling verhuisde naar de 
groenteveiling aan het Slagveld en het gebouw kwam weer leeg te 
staan. Ook nu duurde de leegstand niet lang. In die tijd bloeide het ver-
enigingsleven nog volop en was er een grote behoefte aan zaalaccom-
modatie. Op onderstaande foto is als voorbeeld de viering van het 
tweede lustrum van de Vereniging Voor Volksvermaak in het jaar 1931 
te zien. 

 

 

Viering 2e lustrum door de Vereniging Voor Volksvermaak in café ‘ D e 
Koophandel’  in 1931. ( Foto collectie Jan Dedert jr. )  
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Er was dus een duidelijke behoefte aan zaalcapaciteit. Om aan die be-
hoefte te voldoen werd het gebouw van de eierenveiling in 1934 omge-
toverd tot een 'FEESTGEBOUW', zoals op de gevel te lezen was, met 
toneelaccommodatie.  

Twee dingen waren bijzonder aan dit gebouw. Waar thans bijna elke 
kroeg enkele tafels buiten heeft staan, was dit in de jaren dertig nog 
uitzonderlijk. De tafels aan de Varkensstraat langs de gevel van het 
feestgebouw waren zo ongeveer de enige plek in Brielle waar buiten 
kon worden gegeten. Cultuurhistorisch van veel groter belang waren de 
muurschilderingen in de zaal zelf. De bekende Brielse kunstenaar M.L. 
Middelhoek maakte het ontwerp voor muurschilderingen met episoden 
uit de bevrijding van Brielle op 1 april 1572. De schilderingen werden 
vermoedelijk in het jaar 1942 door de heren Cor Nieuwland en Huib Spruit 

Het FEESTGEBOUW, ex-groenteveiling, ex-eierenveiling. Als feestge-
bouw in bedrijf genomen in 1934. ( Foto collectie Jan Dedert jr. )  
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aangebracht. Doordat de heren aan het ‘werk’ waren, konden ze ontkomen 
aan het verrichten van arbeid voor de bezetter. Gasten van buiten Den Briel 
kregen bij bezoek aan het restaurant desgewenst door Jan Dedert sr. een 
rondleiding over de bevrijding van Den Briel aan de hand van de muur-
schilderingen. De samenstelling van de muren, de verf en (vermoedelijk) 
vocht bleken na enige tijd een ongelukkige combinatie te zijn. Deze stoffen 
begonnen met elkaar te reageren, mogelijk onder vorming van salpeterzuur 
of enig andere chemische verbinding waar het kunstwerk niet tegen be-
stand was. Helaas had ook niemand tijdig de moeite genomen om de ver-
schillende onderdelen apart te fotograferen. Wel bestaan enkele overzichts-
foto's van de zaal en in de volgende afbeeldingen is een poging gedaan de 
schilderingen alsnog zo goed als mogelijk te reproduceren. 

 

De schilderingen aan de binnenwand. ( Foto collectie Jan Dedert jr. )  
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De schilderingen boven de zaalingang. ( F oto collectie Jan Dedert jr. )  

Vervolg van de schilderingen aan de binnenwand. ( Foto collectie Jan 
Dedert jr. )  
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Ondertussen was op het gebied van de veiling ook van alles gebeurd. Te-
gen het einde van de jaren twintig was de groei van de groenteveiling zo-
danig dat weer een uitbreiding noodzakelijk werd. Deze werd gerealiseerd 
op de plek waar we thans het parkeerterrein van Albert Heijn vinden. Op 
26 juni 1930 werd door P. Brouwer, de toenmalige voorzitter van het 
veilingbestuur, de eerste steen voor de uitbreiding gelegd. 

 

De schilderingen aan de kant van het toneel. ( Foto Jan Dedert jr.)  

Gevelsteen van het veiling- c.q. beursgebouw uit 1930. Het gebouw is 
ondertussen gesloopt en de gevelsteen is verplaatst naar het gebouw uit 
1910, waar de steen dus niet hoort! ( F oto F. Keller)  
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Openstelling van het gebouw door burgemeester mr. F.J.D.C. Egter van 
Wissekerke op woensdag 20 april 1932. ( Collectie SVPR )  

Inmetselen van de eerste steen op 26 juni 1930. Let op het dak met de 
gebogen houten binten; voor die tijd een hoogmoderne constructie! 
( C ollectie SVPR )  
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De familie Dedert bleef bij het veilinggebeuren betrokken. In de 
‚Beurs‘ werd een dependance van het café geëxploiteerd. De Beurs 
deed niet alleen dienst als veiling maar werd ook voor tentoonstellin-
gen gebruikt, zoals bijvoorbeeld van landbouwmachines. 

 

 

 
 
 
 
Het café in de 
‚ B eurs ‘ .  Achter 
de toonbank: 4e 
van rechts: Cor 
Dedert, 4e van 
links zijn vrouw. 
( F oto Jan De-
dert jr. )  

 
 
 
 
 
 
 
Dorsmachine, 
tentoongesteld in 
de ‚ Beurs ‘ . 
( F oto Jan  
Dedert jr. )  
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Na de Tweede Wereldoorlog werd 'DE KOOPHANDEL' overgenomen 
door de derde generatie Dedert, Jan Dedert jr. Toen werd ook de naam 
veranderd in café-restaurant Dedert. Aanleiding was het feit dat de 
naam 'DE KOOPHANDEL' eigenlijk nooit echt populair was gewor-
den. In de wandeling sprak men gewoon over 'Dedert' en niet over 'DE 
KOOPHANDEL'. Eind jaren vijftig/begin jaren zestig zijn er nog twee 
gebeurtenissen te vermelden. Met het begin van de industrialisatie in 
Botlek/Europoort werd ook begonnen met de levering van overwerk-
maaltijden aan de bedrijven in aanbouw, zoals het trafostation van het 
GEB en de werf van Verolme.  

In deze periode viel ook de bouw van alweer een nieuwe, nog grotere, 
veiling tussen Groene Kruisweg en Hossenbosdijk. 

Jan Dedert jr. was nog wel betrokken bij de officiële opening van deze 
veiling in het jaar 1955. Daarbij deed zich een onverwacht probleem 
voor: het was de bedoeling de genodigden bij aankomst te trakteren op 

De gebouwen van de Coöperatieve Veilingvereniging ‘ Eiland Voorne 
e.o. ’  te Vierpolders, tussen Groene Kruisweg en Hossenbosdijk, van 
1955. ( Collectie SVPR )  
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een kopje thee. Nu was Brielle in die tijd nog aangesloten op de duin-
waterleiding uit Oostvoorne. Met de geplande nieuwbouw was duide-
lijk dat de capaciteit van genoemd systeem onvoldoende zou zijn. Het 
was dan ook de bedoeling om het gebied in de toekomst vanuit Rotter-
dam van water te voorzien. Wat men niet in de gaten had: de nieuwe 
veiling was reeds aangesloten op de Rotterdamse waterleiding. Alleen: 
in die tijd was de kwaliteit van het ingenomen rivierwater buitenge-
woon slecht en moest er een flinke portie chloor worden toegevoegd 
om problemen met de volksgezondheid te voorkomen. Consequentie 
was wel dat thee gezet met dit water niet te z… (pardon, drinken) was. 
In allerijl moest water van binnen de vesting worden aangevoerd om 
alsnog thee te kunnen schenken… 

In het nu leegstaande gebouw aan het Slagveld werd een winkel van 
een landbouwcoöperatie gevestigd. Deze heeft bestaan tot 1992 en 
sindsdien is in het gebouw een supermarkt van Albert Heijn gevestigd. 
In 1991 werd ook het veilinggebouw uit 1930 afgebroken om ruimte te 
maken voor een parkeerterrein.  

 

 
 
 
 
 
De ‚ Veiling Voorne 
en Omstreken ‘  
aan de Groene Kruis-
weg, toentertijd nog 
gemeente Vierpol-
ders. ( Collectie 
SVPR )  



51 

 

De veiling aan de Groene Kruisweg was geen lang leven beschoren. Al 
in 1972 werd in het kader van een verdergaande centralisatie een groot 
aantal lokale veilingen samengevoegd in een centrale veiling in Ba-
rendrecht. Daarmee was de geschiedenis van de groenteveilingen in 
Brielle afgesloten. Het gebouw aan de Groene Kruisweg werd daarna 
in gebruik genomen als bedrijfsverzamelgebouw. Op 16 februari 1990 
werd het gebouw door brand verwoest. 

 
 
 
De winkel van 
Welkoop, van 
1969-1992 ge-
vestigd in het 
pand van 
( t hans )  Albert 
Heijn. ( Collectie 
SVPR )  

 
 
 
 
 
 
 
 
De afbraak van 
het veilinggebouw 
uit 1930 in het jaar 
1991. ( Collectie 
SVPR )  
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Het café-restaurant Dedert werd door de derde generatie Dedert geëx-
ploiteerd tot 1976. Toen werd het verkocht, waarmee ook de verstrek-
king van maaltijden voor bejaarden op een andere manier moest wor-
den geregeld. Het bedrijf werd door verschillende eigenaren nog een 
aantal jaren voortgezet. In 1990 werd in de panden van het restaurant 
en van de voormalige feestzaal een filiaal van de Edah supermarkt geo-
pend. Sinds oktober 2003 is er in de genoemde panden een filiaal van 
de Hema gevestigd.  

 

 

Het bedrijfsverzamelgebouw ( vroeger veiling )  gaat op 16 februari 1990 
door brand verloren. ( Collectie SVPR)  
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Over de auteurs: 

De gegevens in dit artikel zijn bijna volledig afkomstig van de heer Jan 
Dedert (* 1921), die als derde generatie Dedert eigenaar van het gelijk-
namige café was, vanaf het einde van W.O. II tot 1976. Het echtpaar 
Dedert woont in Brielle. Aanvullende informatie is verstrekt door de 
heer Aren van der Vlugt en door mevrouw Corrie van der Linden-van 
der Waal. Els Laroy heeft speurwerk naar data en naar foto’s in het 
Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg (SVPR) verricht. De infor-
matie is opgetekend door Felix Keller. Hij is redacteur van de Brielse 
Mare en woont in Brielle. 



54  

 

Project ’Voltooiing Carillon Brielle’ 

Harry Kamma 

In de ‚Brielse Mare‘ 19/1 van april 2009 is melding gemaakt van de 
actie ‚Voltooiing Carillon Brielle‘. De ‚Stichting Voltooiing Carillon 
Brielle’ zamelde op succesvolle wijze geld in voor de aanschaf van drie 
nieuwe klokken.  

Op 23 april 2010 is de Gis-klok gegoten, de 
Barbara; op 29 april de Es-klok Concordia 
en op 4 juni de zware Bes-klok, de Cecilia. 
Dit najaar zullen deze drie nieuwe klokken 
in de toren worden gehangen.  

Leden van het Briels Klokkenluiders Gil-
de en de Stichting Vrienden van het 
Brielsche Carillon hebben samen de na-
men en teksten op de klokken bedacht, 
rekening houdend met een eeuwenoude 
traditie. 

 

 

 

Gildeklok: BARBARA 

Tekst: Ik strooi geroerd door luidershand, mijn klanken over Voornes 
Land + Briels Klokkenluiders Gilde+ 

Samenwerkingsklok: CONCORDIA 

Tekst: Eendrachtig tot samenklank gegoten + Briels Klokkenluiders 
Gilde + Stichting Vrienden van het Brielsche Carillon + 

De Gis-klok Barbara gaat 
dienst doen als luidklok. Ge-
wicht: 600 kg. ( Foto F. Frit-
sen )  Zie ook pagina 30. 
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Grote carillonklok: CECILIA 

Tekst: Voltooiing na 350 jaar + Stichting Vrienden van het Brielsche 
Carillon + 

Op alle klokken staat de tekst: Vocor + Petit en Fritsen Me Fecit AD 
2010. Dit betekent: Petit en Fritsen heeft mij gegoten in 2010. 

De namen van de klokken hebben de volgende betekenis: Barbara is de 
beschermvrouwe van klokkenluiders, Concordia betekent eendracht, 
samenwerking en Cecilia is de beschermvrouwe van muzikanten. 

Stichting Voltooiing Carillon Brielle, informatie bij H. Kamma, 
plv. secretaris. E-mail: hkamma@hetnet.nl. 

 

 

De Es-klok Concordia, gewicht 
1400 kg. De Concordia is zowel 
luidklok als carillonklok. ( Foto F. 
Fritsen )  

De Bes-klok Cecilia, gewicht 3075 
kg. De Cecilia is alleen carillonklok. 
( F oto: F. Fritsen )  Zie ook p. 30. 
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Museumnieuws 

Ten tijde van dit schrijven is het medio augustus en het bezoekersaantal 
voor het museum staat op 4.860! Hoger dan het aantal bezoekers dat 
het museum in heel 2009 heeft mogen ontvangen. De redenen? Een 
heel succesvolle tentoonstelling ‘Zeehelden’ en dat geldt evenzeer voor 
de tentoonstelling met kunstwerken van Tsjechische kunstenaars die de 
25-jarige vriendschap tussen Brielle en Havlíčkův Brod omlijst. Daar-
naast ontving het museum in de eerste helft van het jaar vele onder-
wijsgroepen, waaronder de groepen 1 en 2 met de vier- tot zesjarigen. 
En tot slot hebben de toeristen Brielle goed weten te vinden; een flink 
aantal van hen bracht een bezoek aan het museum.  

Er is meer goed nieuws te melden. Om zowel het museum als de stad 
Brielle meer op de kaart te zetten, besloot de gemeenteraad van Brielle 
op 29 juni jongstleden in te stemmen met "... de herinrichting van het 
huidige museum met 1 april 1572 als Briels kernmoment in de histori-
sche context van de Tachtigjarige Oorlog, en met behoud van een 
Brielse schatkamer en daarnaast de organisatie en versterking van de 
keten...".  

De bedoeling is dat bezoekers aan de stad Brielle een totaalbeleving 
van het Brielse culturele erfgoed ondergaan. Behalve de inbreng van 
het museum is die van de andere Brielse culturele instellingen en die 
van de Brielse ondernemers (horeca, winkeliers, middenstand, toeristi-
sche bedrijven, VVV) onmisbaar voor de ontwikkeling van één geza-
menlijk totaalproduct Brielle. 

Wanneer het museum in 2012 honderd jaar bestaat, zal het zijn verjaar-
dag vieren met een volledig heringericht, landelijk aansprekend muse-
um, heringerichte museumdepots en een publicatie getiteld ‘Honderd 
Jaar Verzamelen’. 
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Inmiddels is het projectplan voor de herinrichting van het museum 
vastgesteld, is projectleider Amanda Vollenweider van Promuse Weh-
man benoemd en is ingestemd met de projectorganisatie die de herin-
richting gaat realiseren. Binnen de projectorganisatie is een werkgroep 
van start gegaan die zich bezig houdt met de ontwikkeling van het 
voorstel voor de ‘storylines’ waarover in november bestuurlijke be-
sluitvorming zal plaatsvinden.  

Het laatste goede nieuws is dat de 
formatie van het museum per 1 okto-
ber weer compleet is. Dan treedt drs. 
Roel Slachmuylders als wetenschap-
pelijk medewerker in de functie van 
assistent-conservator in dienst van 
het museum. Roel is kunsthistoricus 
en afkomstig uit Leuven, maar ver-
ruilt zijn Belgische woonplaats bin-
nenkort voor een plaats in of nabij 
Brielle. 

 

Marijke Holtrop, hoofd Historisch Museum Den Briel 
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 Verenigingsnieuws 

Bestuurssamenstelling 

In de algemene ledenvergadering van 21 april 2010 werd de heer Y. G. 
Kuiper verkozen als algemeen lid van het bestuur in de plaats van me-
vrouw E. Laroy-Meeuse, die aangegeven had haar bestuurslidmaat-
schap te willen beëindigen.  

Mevrouw T.E.H. Schipper-Sparreboom was aftredend en herkiesbaar 
en werd door de vergadering herkozen.  

Dhr. W. Delwel werd verkozen tot voorzitter in de plaats van de heer 
F. Keller, die te kennen had gegeven zijn voorzitterschap en bestuurs-
lidmaatschap te willen beëindigen. 

Masterplan Historisch Museum Den Briel ‘Focus 2012’ 

Zoals u elders in deze Mare in het ‘Museumnieuws’ kunt lezen heeft 
de gemeenteraad van Brielle afgelopen juni ingestemd met de herin-
richting van het museum, die zijn beslag zal krijgen in het jubileumjaar 
2012. Deze herinrichting wordt beschreven in het, door een extern 
adviesbureau geproduceerde, Masterplan ‘Focus 2012’. 

Het plan bevat o.a. een aantal algemene aanbevelingen. Eén van deze 
aanbevelingen heeft directe relevantie voor de ‘Vrienden’: 

“De Collectie in één hand: Het museum beheert – naast een aantal 
bruiklenen – twee collecties, te weten de eigen collectie en de collectie 
(ongeveer 600 objecten) die eigendom is van de ‘Vereniging Vrienden 
v/h HMDB’. Om het museum de vrijheid te geven zonder last en rugge-
spraak over alle museale objecten te kunnen beschikken wordt aanbe-
volen dat de gemeente eigenaar wordt van de collectie die thans in 
eigendom is van de ‘Vereniging Vrienden v/h HMDB’.” 

Het bestuur ziet het geschetste probleem niet. Volgens de bestaande 
bruikleenovereenkomst heeft het museum ook nu al het recht objecten uit 
de vriendencollectie in bruikleen af te staan, zonder om toestemming te 
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hoeven vragen; er is alleen een informatieplicht. Voor dit probleem de 
eigendomsverhouding te veranderen, lijkt disproportioneel. Wel zou 
daarmee een ander probleem worden opgelost: de huidige eisen voor 
het bewaren van museale objecten zijn zo hoog dat de ‘Vrienden’ in 
financiële problemen zouden komen wanneer de bruikleenovereen-
komst ooit zou worden opgezegd. Deze mogelijkheid bestaat wanneer 
het eigendom aan het museum wijzigt, bijvoorbeeld door verzelfstandi-
ging van het museum. Overdracht zou dit probleem oplossen; wel ont-
staat daardoor weer een nieuw probleem: het vergaren van museale 
objecten door de ‘Vrienden’ was ooit een antwoord op de vrees dat het 
museum zou worden opgeheven waardoor het risico zou ontstaan dat 
alle – en met name ook de streekgebonden – objecten zouden kunnen 
verdwijnen. In de statuten van de ‘Vrienden’ staat dan ook met zoveel 
woorden dat de collectie in haar totaliteit behouden dient te blijven, zo 
mogelijk in de streek verblijft en zo mogelijk tentoongesteld wordt. 
Hoe deze eisen met een collectieoverdracht te verenigen zijn, is voor-
alsnog onduidelijk. 

Professionalisering van de museumstaf wordt in het Masterplan alleen 
als ‘Pro Memoria’ genoemd. Immers de professionalisering, gecombi-
neerd met een uitbreiding aan mankracht en middelen, heeft al plaats-
gevonden. Voor de ‘Vrienden’ heeft dit nu al als consequentie dat er in 
duidelijke tegenstelling tot vroeger door het museum nauwelijks meer 
om ondersteuning door de ‘Vrienden’ wordt verzocht. 

Gezien de ten opzichte van vroeger beperkte samenwerking met het 
museum overweegt het bestuur een naamswijziging naar, bijvoorbeeld, 
‘Historische Vereniging’. 

Bij deze Mare vindt u de convocatie voor een algemene ledenvergadering, 
die geheel in het teken zal staan van de voorgenomen naamswijziging. 

Willem Delwel 



60  

 

Uit de streek 

Tentoonstellingen 

Futureland: Tentoonstelling over de bouw van Maasvlakte 2; Europa-
weg 902, 3199 LC, Maasvlakte Rotterdam, tel. 010 252 252 0. Zie de 
website www.maasvlakte2.com voor openingstijden, tijdelijke exposi-
ties en lezingen. Toegang gratis. 

Publicaties 

Bode, Liesbeth (eindredactie): Brielle verwondert; Het verhaal van 
Brielle (uitgave gemeente Brielle, 2010), 59 pag., € 19,95. Ook ver-
krijgbaar in het Engels en in het Duits. 

F. Keller, De geschiedenis van Brielle in kort bestek (Vereniging 
Vrienden van het Historisch Museum Den Briel, Brielle 2008), € 2,- 

The history of Brielle in a Nutshell / Die Geschichte von Brielle in 
Kurzfassung. Vertaling van het in 2008 verschenen boekje ‘De ge-
schiedenis van Brielle in kort bestek‘. Gecombineerde Engelse en Duit-
se uitgave; € 3,50.  

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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