
  

 

BRIELSE MARE 
JAARGANG 21 - NUMMER 2 - OKTOBER 2011  

Mededelingen en historische bijdragen van de 

Vereniging Vrienden van het Historisch Museum Den Briel 



   

 

COLOFON 

De Brielse Mare is een tijdschrift dat twee keer per jaar wordt uitgegeven door de 
Vereniging Vrienden van het Historisch Museum Den Briel. 

Dit tijdschrift wordt automatisch aan de leden van de vereniging toegestuurd. 
Losse nummers zijn te bestellen via het secretariaat van de vereniging en te koop 
bij het Historisch Museum Den Briel, in het Streekarchief en bij de plaatselijke boek-
handel. 
Ongeveer drie maanden na publicatie is de Brielse Mare ook beschikbaar op de 
website van de vereniging: www.vriendenmuseumdenbriel.nl 

ISSN:0927-8478  Prijs per nummer: € 2,- 

Correspondentieadres van de vereniging, tevens redactiesecretariaat: 
 
Secretariaat ‘Ver. Vrienden v/h HMDB’ 
Fré Eggens 
Jan Matthijssenlaan 10 
3232 ED BRIELLE 
Tel.: 0181-415620. E-mail: fteggens@wanadoo.nl 
 
Postrekening Vereniging Vrienden van het Historisch Museum Den Briel: 208792 
 
Persoonlijk lidmaatschap € 10,- per jaar. 
Familielidmaatschap € 15,- per jaar. 
Aanmelding bij het secretariaat of d.m.v. het formulier op de website van de 
‘Vrienden’: www.vriendenmuseumdenbriel.nl 
 
De vereniging heeft de ANBI - status. Dit betekent dat giften in het kader van de 
wettelijke bepalingen in mindering kunnen worden gebracht op het belastbaar 
inkomen van de schenker. 
 
Het eerstvolgende nummer verschijnt in april 2012. 
Kopij uiterlijk 1 januari bij het redactiesecretariaat. 
 
Redactie: 
W. Delwel (hoofdredacteur), F. Keller en K.J. Schipper. 
 
Omslagillustratie: kunstwerk, door Rinus Groenendaal, in opdracht van de 
gemeente Brielle, ter camouflage van de zeecontainers voor de panden Scharloo 
no. 6-8; geplaatst juli 2011. Foto F. Keller. 
Zie ook pagina 27. 

  

Druk: Duodecimo, Voorstraat 157, 3231 BH Brielle 



3 

 

BRIELSE MARE 
 

Mededelingen en historische bijdragen van de Vereniging 
Vrienden van het Historisch Museum Den Briel 

 



   

 

 



3 

 

Inhoud 

Openingstijden en prijzen museum    4 

Van de redactie   5 

Historische bijdragen: 

 Een Briellenaar staat terecht: Angelus Merula (1487-1557)  7 
 ‘t Gecroonde Hart: van 17e-eeuwse brouwerij tot kolenhandel     19 
 De gevolgen voor de zuidzijde van Brielle bij de aanleg van 
 de nieuwe vesting in de 18e eeuw                   41 
 Een stokoude prentbriefkaart                     51 

Museumnieuws                               54 

Verenigingsnieuws                             57 

Uit de streek                                60 

Auteursinstructies, advertentietarieven en adressen            61 

 



4  

 

Openingstijden en prijzen museum 

Wegens een algehele verbouwing is het museum voor het publiek gesloten van 
31 oktober 2011 t/m 31 maart 2012. Voor informatie, zie de website van het 
museum. 
 
Adres: 
Markt 1, 3231 AH Brielle; tel. (0181) 475475; fax: (0181) 475476; 
www.historischmuseumdenbriel.nl 
e-mail: info@historischmuseumdenbriel.nl 

 

Het Historisch Museum Den Briel is voor de tweede keer succesvol herijkt 
als ‚ geregistreerd museum ‘ . Zie het artikel ‚ Museumnieuws ‘  
vanaf pagina 54. 



5 

 

Van de redactie 

Op de voorzijde van deze Mare ziet u het ongetwijfeld grootste schilde-
rij van Brielle. Dit fraaie kunstwerk hangt aan het Scharloo om een 
aantal zeecontainers aan het oog te onttrekken. De containers op hun 
beurt verbergen een geruïneerd pand en moeten verdere instorting 
voorkomen. Het kwaad is echter al geschied, want bij de instorting in 
2008 zijn unieke en onvervangbare cultuurschatten naar alle waar-
schijnlijkheid onherroepelijk voor Brielle verloren gegaan. Het betref-
fende pand maakte ooit deel uit van de brouwerij ’t Gecroonde Hart en 
de boeiende geschiedenis van de brouwerij en latere kolenhandel wordt 
in deze Mare beschreven. 

Brielle heeft vele bekende en beroemde inwoners gekend. Zeker niet 
één van de minsten daarvan is Angelus Merula geweest, die zichzelf 
overigens gewoon Engel Willemszoon noemde. De rol die Engel tij-
dens de Reformatie in onze regio heeft gespeeld vindt u in het artikel 
‘Een Briellenaar staat terecht’. 

De meeste steden groeien in de loop der tijd en slokken daarbij hun 
omgeving op. Brielle is daar één keer een uitzondering op geweest. 
Voor de aanleg van een nieuwe vesting aan het begin van de achttiende 
eeuw werd Brielle verkleind door het slopen van een hele stadswijk. 
Dat een dergelijke ingreep ook toentertijd niet zonder slag of stoot ver-
liep, leest u in het betreffende artikel. 

Op het eerste gezicht lijken Angelus Merula en een nieuwe vesting van 
bijna twee eeuwen later niets met elkaar te maken te hebben. Echter in 
beide artikelen speelt het onlangs gerestaureerde voormalige Sint Cat-
harina of Zuideindse Gasthuis aan de Nobelstraat een belangrijke rol! 

Mocht u oude prentbriefkaarten van Brielle verzamelen, spit dan uw 
verzameling nog eens goed door. Wie weet bezit u een kaart van Briel-
le die nog ouder is dan de kaart die door streekarchivaris Leen Hordijk 
is ontdekt. Schenk hem aan het Streekarchief en u bent op slag een be-
kende Briellenaar. 

Willem Delwel 



   

 

 

Angelus Merula; collectie Historisch Museum Den Briel 
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Een Briellenaar staat terecht: Angelus Merula (1487-1557) 

Dr. A. Bas 

In dit artikel wil ik u mee terug nemen in de tijd. Vijfhonderd jaar maar 
liefst, naar het Brielle van rond 1500. Veel zal er sindsdien veranderd 
zijn, maar toch niet alles. Ook toen al, torende de Sint-Catharijnekerk 
hoog boven de rest van de stad uit. In haar toren hing een klok, met 
daarin een gebed gebeiteld. Een gebed tot Sint Catharina, de bescherm-
heilige van de stad. En dat gebed werd destijds niet alleen boven in de 
toren gevonden. Nee, ook beneden in de stad. 

Want de Briellenaren van 500 jaar geleden leefden in een wereld, waar-
in ze zich wel verloren moesten voelen. Bedreigd door de natuur en de 
daar heersende duivelse machten. En dus riepen ze de heiligen in de 
hemel aan, om hen om hulp te vragen. Dat gebeurde in de Sint-
Catharijnekerk, waar dagelijks missen werden opgedragen. Maar even-
goed ook in de Maarlandse kerk en de vele kloosters en gasthuizen, die 
de stad Brielle destijds rijk was. 

Afkomst, jeugd en studie 

En toch mag ik u vertellen van een Briellenaar, die met heel de 
‘santenkraam’ van de kerk van zijn dagen gebroken heeft. En daar een 
hoge prijs voor heeft moeten betalen. Hij staat bekend onder de naam 
‘Angelus Merula’, maar zo noemde hij zichzelf niet. Steevast heeft hij 
het over ‘Engel Willemszoon’. Want ‘Willem’, zo heette zijn vader. 
‘Willem van Merlen’ om precies te zijn, een telg uit een aanzienlijk 
geslacht. Toch weten we niet veel van hem, niet eens wanneer hij pre-
cies gestorven is. 

En eigenlijk, geldt dat ook een beetje voor zijn zoon Engel. Zo bestaat 
er onder de geleerden nogal wat discussie, over het jaar van zijn ge-
boorte. Zelf houd ik het maar op wat hij er zelf over gezegd heeft: in 
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een getuigenis uit 1527 zegt hij 40 jaar oud te zijn, en een eenvoudige 
rekensom leert dan dat hij dus omstreeks 1487 geboren moet zijn. Ook 
over zijn jeugd in Brielle is eigenlijk niets bekend. Heeft hij er de 
Latijnse school bezocht? Het ligt voor de hand, maar zeker weten doen 
we het niet. 

Wat wél duidelijk is, is dat de jonge Engel op enig moment zijn vader-
stad verlaten heeft. Om te gaan studeren. Maar wáár? Ook daar bestaat 
weer discussie over. Zo werd vanouds aangenomen dat hij naar Pa-
rijs is getrokken, om er een aantal jaren theologie te studeren aan de 
Sorbonne. Maar bij mijn eigen onderzoek kwam ik erachter, dat hij 
zich toch in ieder geval óók aan de universiteit in Leuven heeft laten 
inschrijven. Maar of dat nu betekent, dat hij eerst in Leuven en daarna 
alsnog in Parijs gestudeerd heeft? Of, alléén in Leuven? Ook dat valt 
niet meer met zekerheid te zeggen. 

Terugkeer, wijding en ambten 

Maar gelukkig, dan breekt er een fase in zijn leven aan, waar wél wat 
meer over te zeggen valt. In 1510 was hij weer terug in zijn vaderland en 
meldde hij zich in Utrecht. Want Engel, hij wilde priester worden. En dus 
onderwierp hij zich aan een kerkelijk onderzoek, en ontving hij binnen 
korte tijd de wijding tot achtereenvolgens subdiaken (op 21 september), 
diaken (op 14 december) en priester (op 5 april 1511). Vervolgens keerde 
hij terug naar zijn vaderstad, waar hij op 4 mei in de Sint-Catharijnekerk 
zijn eerste mis opdroeg. 

Van priesters als Engel werd verwacht, dat ze in staat waren om in hun 
eigen levensonderhoud te voorzien. Dat kon, door ergens pastoor te wor-
den. Maar ook, door tegen betaling missen op te dragen en daarbij te bid-
den voor het zielenheil van mensen die zich dat veroorloven konden. En-
gel heeft beide gedaan. Hij is een tijdje pastoor geweest van de Maarland-
se kerk, maar heeft ook missen opgedragen aan de vele altaren in Brielle. 



9 

 

Hij deed dat als kapelaan van het Zuideindse Gasthuis, aan het altaar van 
de timmerlieden in de Sint-Catharijnekerk, het altaar van de Heilige 
Geest in de Maarlandse kerk, en het altaar van het Heilig Kruis in het 
hospitaal. Bovendien schijnt hij ook nog een functie als kanunnik in 
Oostvoorne te hebben gehad. En, niet onbelangrijk: is hij ook nog 
‘openbaar notaris op apostolisch gezag’ geweest. 

Rumoer in het gasthuis 

Dat Engel op enig moment met heel de ‘santenkraam’ van de Roomse 
Kerk gebroken heeft, had alles te maken met het optreden van Maarten 
Luther aan het begin van de zestiende eeuw en de Reformatie die daar 
het gevolg van was. En toch: hoe hij er precies toe gekomen is om te 
breken met de opvatting van de kerk van zijn dagen en welke ontwik-
keling hij daarbij precies heeft doorgemaakt, is niet meer te achterha-
len. 

Maar wel heeft er in zijn ‘Brielse periode’ een belangrijk gebeuren 
plaatsgevonden, dat óók alles te maken had met de al genoemde Refor-
matie. Ik doel dan op de opschudding, die in de jaren twintig van de 
zestiende eeuw is ontstaan rond het Zuideindse Gasthuis in Brielle. In-
derdaad, het Gasthuis waar ook Engel als kapelaan een tijdje aan ver-
bonden is geweest. En waar hij missen heeft opgedragen. 

In de jaren twintig van de zestiende eeuw deed Luther ook in de omge-
ving van Brielle van zich horen. In een brief van de landvoogdes uit 
april 1525, is sprake van een prekende Augustijner monnik. In het kiel-
zog van Jacob Neut, de ‘ketterse kanunnik uit Geervliet’, besmette deze 
heel het land. Maar, dat dan óók wel weer: de pater die medewerking 
verleende aan het onderzoek naar deze Augustijn kwam óók uit Brielle, 
uit het klooster van Sint Clara. 

Maar er is meer te noemen. Als we de rekeningen van de baljuw erop 
naslaan, die bewaard worden in het Nationaal Archief in Den Haag is 
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daarin in de rekening over 1526 en 1527 sprake van een zekere 
Adriaan de molenaar, die ‘verboeden boecken gelesen hadt’ en 
‘disputeerende was tegens eenen yegelicken’. Omdat het voor hem be-
paald niet de eerste keer was, moest hij veertig ponden betalen. En hij 
was de enige niet: ook Lambrecht Lambrechtsze de slotenmaker had 
zich bezondigd aan dwaalleer en het lezen van verboden boeken. 

En wat zijn veroordeling nóg interessanter maakt, is dat daarin ook 
melding wordt gemaakt van ‘vergaderinghen (…) daer men gedispu-
teert heeft vande heilige evangelien, epistelen ende anders’. Later 
wordt duidelijk, dat deze vergaderingen gehouden zijn in het Zuideindse 
Gasthuis, waar, zoals gezegd, ook Engel aan verbonden was. Dit blijkt 
uit een publicatie van 6 februari 1528, waarin vermeld staat dat Ale Jan 
van Doens, Arien Lysbeth Claps, Ale Philips en Anna Splinters her-
haalde malen in het genoemde gasthuis geweest zijn ‘ende vande pastoer 
aldaer gehoert (…) hebben int heymelick zeker sermoen’. 

Als we dit allemaal op een rijtje zetten, heeft het er veel van weg dat 
onze Engel er midden in moet hebben gezeten. En toch: hóe precies, 
dat weten we niet. Is hij erdoor beïnvloed, en zijn de bijeenkomsten in 
het gasthuis aanleiding voor hem geweest te breken met de 
‘santenkraam’ van de kerk van zijn dagen? Of is het juist andersom, en 
is er invloed van hem uitgegaan? Nogmaals: het is niet met zekerheid 
te zeggen. 

Pastoor in Heenvliet 

Wat we wél weten, is dat hij aan het begin van de jaren dertig pastoor 
van Heenvliet is geworden. En wel op verzoek van Joost van Kruinin-
gen, Heer van Heenvliet. Het heeft er alle schijn van dat deze Joost van 
Kruiningen op z’n minst sympathie heeft gehad voor de beweging van 
de Reformatie. Zo ontbreken in zijn testament, dat bewaard wordt in 
het Tresoar in Leeuwarden, bijvoorbeeld de destijds gebruikelijke 
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voorzieningen met betrekking tot het zieleheil. En ook is van hem be-
kend, dat hij steun heeft verleend aan ‘ketterse’ sekten. 

Maar betekent dit alles nu, dat heer Joost Engel heeft uitgekozen omdat 
die eveneens van ‘ketters’ gedachtegoed blijk had gegeven? Het is niet 
uit te sluiten en in ieder geval is het zo, dat al meteen aan het begin van 
Engels werkzaamheden in Heenvliet zijn afwijkende visie aan het licht 
kwam. Sterker nog: al in 1533 reisde een functionaris van het Hof van 
Holland naar Heenvliet af, om daar een onderzoek naar hem in te stel-
len. Verschillende getuigen werden gehoord, en die hadden het vooral 
over Engels uitlatingen over de heiligen. 

Het ‚ Huis te Heenvliet ‘ ,  thans bekend als ruine Ravensteijn. Collectie 
Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg ( SAVPR ) .  
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Toch heeft dit eerste onderzoek voor Engel geen consequenties gehad. 
Voor een deel zal dit te danken zijn geweest aan de bescherming van 
Joost van Kruiningen, maar voor een ander deel toch ook aan de priori-
teiten die men op dat moment bij de vervolgingen stelde. Want de jaren 
dertig van de zestiende eeuw waren de jaren waarin de (ook politiek 
gevaarlijke) beweging van de Wederdopers van zich liet horen. Wel-
licht dat men aan de vervolging dáárvan toch de prioriteit heeft gege-
ven, en de niet-doperse Engel ongemoeid heeft gelaten. 

Dit is ook lange tijd zo gebleven. Gedurende al de jaren waarin Joost 
van Kruiningen het in Heenvliet voor het zeggen heeft gehad, heeft 
Engel rustig zijn werk als pastoor kunnen blijven doen. Heeft hij zelfs 
met toestemming van deze Heer van Heenvliet de nodige ver-
anderingen in het kerkelijk leven kunnen doorvoeren, en vanaf de 
preekstoel onder meer zijn bedenkingen tegen de heiligenverering vrij-
moedig kunnen laten horen. 

Begin van de inquisitie 

Begin jaren vijftig van de zestiende eeuw ging het alsnog mis met 
Engel Willemszoon. Dit had alles te maken met een wisseling van de 
wacht in het bestuur van de Heerlijkheid Heenvliet. In 1543 stierf de 
‘oude’ Heer Joost van Kruiningen. Hij werd opgevolgd door zijn zoon, 
de ‘jonge Joost’. Toen ook deze stierf, is de macht in 1549 in handen 
gekomen van Heer Johan (of: Jan) van Kruiningen, eveneens een zoon 
van de ‘oude Joost’. 

Deze nieuwe Heer van Heenvliet wordt zodanig onder druk gezet, dat 
hij uiteindelijk contact opneemt met landvoogdes Maria van Hongarije. 
Deze op haar beurt schakelt het Hof van Holland in, en gevolg is dat op 
24 augustus 1552 procureur-generaal Christiaen de Weerdt naar het 
land van Voorne afreist ‘om inspectie oculaire te nemen van ’t veran-
deren van de Collecta’. Oftewel, de veranderingen die Engel heeft 
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aangebracht in de liturgie nemen een belangrijke plek in in het onder-
zoek. 

Toch heeft Christiaen de Weerdt het daar geenszins bij gelaten. Op 29 
augustus voert hij een eerste gesprek met de rentmeester van het kapit-
tel in Geervliet, om zich de dag daarna te melden bij de koster van En-
gels kerk in Heenvliet en vast te stellen dat de pastoor inderdaad wijzi-
gingen heeft aangebracht in de liturgische boeken. Deze wijzigingen 
hadden opnieuw alles te maken met Engels bedenkingen tegen de vere-
ring van de heiligen. 

Op dezelfde dag, 30 augustus, ondervraagt De Weerdt ook nog een ze-
vental getuigen en op 31 augustus ook nog een achtste. Onder hen ook 
iemand, die we in zekere zin een collega van Engel zouden kunnen 
noemen: kanunnik Jan Janszoon Regius. Hij zegt van de kapelaan van 
Heenvliet te hebben vernomen, dat die met Engel op last van de Vrou-
we van Kruiningen een Mariahymne had moeten zingen. Dat hadden ze 
gedaan, maar tevens afgesproken dat het de laatste keer was. 

Sonnius in Heenvliet 

Hoewel het onderzoek aanvankelijk ook dit keer zonder gevolgen lijkt 
te blijven, krijgt het in 1553 toch een vervolg. Rond de vastentijd krijgt 
Johan van Kruiningen bericht dat er een inquisiteur aan de overkant 
van de Maas staat te wachten. Het gaat om Franciscus Sonnius, die niet 
op een open schuit de Maas over durft en Van Kruiningen daarom om 
een schip vraagt. Dat komt er vervolgens ook, en in het diepste geheim 
neemt Sonnius zijn intrek bij Van Kruiningen aan het Hof in Heenvliet. 

De volgende stap is, dat enkele van Sonnius’ manschappen in gezel-
schap van onder meer baljuw Rutenburch van Utrecht naar de pastorie 
worden gestuurd. Daar aangekomen, wordt Engel overvallen en zijn 
boeken doorzocht. Echter, zonder dat er iets noemenswaardigs gevonden 
wordt. Ook twee kerkdiensten die door Sonnius worden bijgewoond, 
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leveren niets op. Toch laat de inquisiteur het er niet bij zitten, en ont-
biedt hij Engel op 18 april op het hof. Daar komen 17 artikelen tevoor-
schijn, die Christiaen de Weerdt bij zijn onderzoek verzameld heeft en 
waarvan een aanzienlijk deel de heiligenverering betreft. 

Engel gaat aan het werk met een schriftelijke beantwoording, die hij 
drie dagen later aan het hof komt inleveren. Ook deze levert niets op, 
wat Sonnius gebruiken kan. Toch is dat voor hem nog steeds geen re-
den om de pastoor met rust te laten: het onderzoek wordt voortgezet. 
En dan komt er uiteindelijk toch iets boven water. De aantekeningen 
die Engel in een bepaald boek gemaakt heeft, doen de inquisiteur in 
zulke grote woede ontsteken dat hij Engel aan het hof van Van 
Kruiningen gevangen zet. 

De tekst op de tekening luidt als volgt: „ S teen met ketting uit het 
Martelaarshol van de Ruïne Ravenstijn“ .  Collectie SAVPR. 
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De enige die toegang tot hem krijgt, is zijn neef Willem. Gedurende het 
grootste deel van de langdurige gevangenschap die nu volgt, heeft de-
ze zijn oom trouw terzijde gestaan. En dat was wel nodig ook, want 
Sonnius is niet meer te houden. De complete boekenkast van Engel 
wordt overhoop gehaald en onderzocht. De aantekeningen die Engel in 
zijn boeken heeft gemaakt, vormen de basis voor een ontzaglijk groot 
aantal artikelen die hem aanklagen en waartegen hij zich schriftelijk 
moet verweren. 

De rol van Johan van Kruiningen 

Op 30 april verlaat Sonnius Heenvliet, met de belofte dat hij spoedig 
terug zal komen. Echter, dat doet hij niet en Johan van Kruiningen zit 
behoorlijk met de zaak in zijn maag. Immers, als Heer van Heenvliet 
beschikt hij over het zogenaamde ‘halsrecht’. Dat is: het recht om von-
nis over Engel te vellen, en hem zo nodig zelfs ter dood te veroordelen. 
Zou hij dat doen, dan haalt hij daarmee waarschijnlijk een wit voetje 
bij de kerk en het landsbestuur. Maar maakt hij zich tegelijk niet ge-
liefd bij Engels medestanders in Heenvliet. Een moeilijke kwestie! 

Maar even lijkt het, alsof Sonnius met een oplossing komt. Eind mei 
doet deze namelijk het verzoek, om Engel naar Utrecht te mogen ver-
voeren. En toch geeft Johan van Kruiningen daar geen toestemming 
voor. De reden vinden we terug in het advies dat een drietal advocaten 
hem in deze kwestie heeft gegeven en dat bewaard wordt in het Streek-
archief Voorne-Putten en Rozenburg. Volgens het zogenaamde ‘jus de 
non evocando’ mocht een gevangene niet buiten zijn eigen gewest voor 
de rechter gedaagd worden. En bovendien zou een overplaatsing naar 
Utrecht ook inbreuk maken op Johans rechten als Heer van Heenvliet. 

Uiteindelijk wordt overeengekomen, dat Engel ‘van weghen ende uyt 
den naem des Heeren van Cruninghen’ bewaard zou worden op de 
Voorpoort in Den Haag. Op 2 juni dient Johan bij het Hof van Holland 
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het formele verzoek in om Engel op die poort te mogen opsluiten. Als 
argument voert hij onder meer aan, dat hij vanwege zijn verplichtingen 
in het leger van de keizer nog geen gelegenheid had gehad om Engel te 
berechten. Het Hof van Holland besluit, op het verzoek van de heer van 
Kruiningen in te gaan. 

Dit betekende, dat Engel werd overgebracht naar Den Haag. Maar dit 
ging niet zonder slag of stoot. Toen de inquisitie Engel op 7 juni nog 
niet in Den Haag aantrof, stuurde ze Johan per bode een brief om Engel 
alsnog naar Den Haag te laten overbrengen. Maar de bode die hem mee 
moest nemen, werd in Heenvliet bepaald niet met open armen ontvan-
gen. De plaatselijke schippers waren niet bereid de bode met zijn ge-
vangene over te varen en slechts met grote moeite kon er een schipper 
van elders gevonden worden. 

Veroordeling en dood 

Feit was wel, dat Engel nu in Den Haag gevangen zat. Uiteindelijk liep het 
er opuit, dat er in september 1554 een eerste proces tegen Engel gevoerd 
werd. Officieel heet het, dat Engel zijn ketterijen tijdens dat proces herroe-
pen heeft. Maar ondertussen is mijns inziens niet uit te sluiten, dat enige 
vorm van misleiding daar een rol bij heeft gespeeld. Ruard Tapper, één van 
zijn inquisiteurs had eerder ook al eens laten blijken, dat hij bedrog niet 
schuwde. 

Hoe dit alles ook zij, dit eerste proces werd gevolgd door een periode 
waarin Engel de nodige omzwervingen heeft gemaakt. Via Delft bracht de 
inquisitie hem in Leuven, en daarna nog verder de Zuidelijke Nederlanden 
in: naar de abdij van Liëssies in Henegouwen, en uiteindelijk: naar Mons, 
waar opnieuw een proces tegen hem gevoerd is. Hiervan zijn geen stukken 
bewaard gebleven, maar de uitkomst ervan was dat Engel ter dood werd 
veroordeeld omdat hij teruggevallen zou zijn in zijn eerdere dwalingen. 
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Op 25 juli 1557 werd alles voor Engels terechtstelling in gereedheid 
gebracht. Zelf werd hij te voet van zijn gevangenis naar de brandstapel 
gevoerd. Onderweg blijkt hij zich inderdaad niet van zijn afwijkende 
visie op de heiligenverering bekeerd te hebben. Terwijl een monnik 
hem aanspoort om op Maria en de andere heiligen zijn vertrouwen te 
stellen, was ‘Angelus op Christvm alleen zijn betrouwen settende’. Ook 
verzekert hij de omstanders ervan, dat zijn afwijkende visie op de heili-
genverering een belangrijke reden voor zijn dood is. 

Tot zijn grote vreugde heeft Engel op weg naar de brandstapel nog 
even kunnen spreken met zijn neef Willem, die hem gedurende zijn 
gevangenschap in Den Haag zo trouw terzijde heeft gestaan. Hij draagt 
hem op, het verhaal van zijn dood in Holland bekend te maken. Maar 
dan gaat het verder, naar de brandstapel, waar Engel vraagt, nog een 
laatste gebed te mogen doen. Als hem dit is toegestaan en hij in gebed 
verzonken is, merkt men op dat hij naar rechts begint over te hellen. 
Hij blijkt vóór de terechtstelling gestorven te zijn. 

 

Over de auteur: 

Dr. A. Bas is predikant in de gemeente Kornhorn (Groningen). Hij is gepromo-
veerd op het proefschrift “Solus Deus adorandus, Angelus Merula (1487-1557) en 
de heiligenverering“.  
Het artikel is een samenvatting van een openbare lezing gehouden in Brielle op 20 
april 2011, georganiseerd door de Vereniging Vrienden van het Historisch Muse-
um Den Briel. 
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Afb. 1: Resolutie van december 1598: Maerten Buijs, brouwer, wordt een 
erf gegund voor het oprichten van een brouwerij. Collectie SAVPR. 
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‘t Gecroonde Hart: van 17e eeuwse brouwerij tot kolenhandel 

In juni 2008 stortte het pand Scharloo 8 - met uitzondering van de 
voorgevel die sindsdien achter zeecontainers schuilgaat - in, waardoor 
onvervangbare historische objecten verloren zijn gegaan. Een geluk bij 
een ongeluk was, dat de schatten in genoemd pand ooit in het kader 
van een afstudeeropdracht aan de TU Delft werden gedocumenteerd. 
De desbetreffende informatie is voor een geïnteresseerde leek nauwe-
lijks of niet toegankelijk. Met dit artikel proberen we in deze leemte te 
voorzien. Tevens is het de bedoeling beknopt ook de ontwikkelingen 
sinds de publicatie van de afstudeeropdracht te schetsen. 

De 'Nyeuestadt', een vroeg industriegebied van Brielle 

Op een niet meer te achterhalen tijdstip ontwikkelde zich in de rivier de 
'Goote', die toen de oostelijke begrenzing van de stad vormde, een 
zandplaat die door een brug met de stad verbonden werd. Het gaat om 
het gebied gelegen tussen Zuidspui en de vestinggrachten in het oosten 
van de stad, thans ontsloten door het Slagveld, het Scharloo en de 
Kaaistraat. De bebouwing, bestaande uit bedrijven zoals een zoutziede-
rij, een branderij, een leerlooierij en een molen, uit pakhuizen en uit 
woningen, ontwikkelde zich van noord naar zuid, dus van het gebied 
dat we thans kennen als de 'Zevenhuizen' in de richting van de Kaai-
straat. Aan deze eerste fase van bedrijvigheid herinneren vandaag de 
dag alleen nog de (herbouwde) molen en de straatnamen in de woon-
wijk die in het begin van de 21e eeuw in plaats is gekomen van de laat-
ste generatie bedrijven langs het Slagveld. Aan deze laatste generatie 
bedrijven werd aandacht geschonken in de 'Brielse Mare' 21/1 van april 
2011. Aan het Scharloo staat nog het gebouw van de stoomzuivel-
fabriek 'De Eersteling', uit het einde van de 19e en begin 20e eeuw. De 
geschiedenis van genoemd bedrijf is beschreven door wijlen Henk 
Vegter in de 'Brielse Mare‘ 14/2 van oktober 2004. 
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De geschiedenis van de brouwerij '’t Gecroonde Hart' 

Omstreeks 1600 worden aan de huidige Kaaistraat, tot 1601 ook 
genoemd Pieter Esse- of Nyelantse straete, verschillende woonhuizen 
gebouwd. De industriële geschiedenis van het huidige Scharloo begint 
in 1596 met de uitgifte van een perceel voor een 'meestoove'. Een mee-
stoof is een gebouw voor het drogen en malen van het gewas meekrap 
dat vroeger werd toegepast als rode verfstof voor stoffen, totdat deze 
'natuurlijke' verfstoffen vervangen werden door synthetisch geprodu-
ceerde verven. De 'echte' industrialisatie aan het Scharloo begint in 
1598 wanneer Maerten Buijs, brouwer, een erf gegund wordt door de 
stad voor het oprichten van een brouwerij(afb. 1, afb. 3). Het perceel 
bevond zich net aansluitend aan het hoekhuis in de hoek Kaaistraat - 
Scharloo(afb. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afb. 2: Ligging van het perceel van de eerste brouwerij,1598. Tekening ir. 
T.E. van Ditmars. 
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Afb. 3: Transcriptie van de resolutie van Afbeelding 1. 
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Kennelijk gaat het de brouwer voor de wind; uit de stukken blijkt dat 
de brouwerij al kort na de oprichting wordt uitgebreid met een mouterij 
en een rosmolen met de bijbehorende paardenstal. 

Om onduidelijke redenen verkoopt Maerten Buijs de brouwerij in 1610 
aan Jan Franszoon Back, maar alleen om een nieuwe brouwerij te be-
ginnen op een meer noordelijk gelegen plek die we vandaag kennen als 
de 'Zevenhuizen'. Hij krijgt daar wel te maken met het feit, dat de brou-
werij in geval van oorlog voor de verdediging in de weg zou kunnen 
staan. Hij moet zich bereid verklaren in het voorkomende geval de 
voorzijde van het gebouw af te breken, of toe te staan dat de afbraak 
door het garnizoen gebeurt. Wij laten de ontwikkelingen bij de Zeven-
huizen verder buiten beschouwing en concentreren ons weer op de ont-
wikkelingen aan het Scharloo. 

Ook Jan Franszoon Back heeft kennelijk succes als brouwer. Hij koopt 
de meestoven ten zuiden van de brouwerij op om weer een nieuwe 
brouwerij neer te zetten, en de oude te verkopen. In april 1618 wordt 
Jan Franszoon Back benoemd tot schepen en behoort hij daarmee tot de 
heren van aanzien. In 1619 begint hij met de bouw van een nieuwe 
brouwerij, die in 1620 in bedrijf gaat. Dit jaartal is ook te vinden op de 
gevelsteen van ‘t Gecroonde Hart, zoals thans ingemetseld in de gevel 
van nr. 5(afb. 4).  

 

 

 

 

Afb. 4: Gevelsteen in de gevel van het 
pand Scharloo no. 5. Foto F. Keller 
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Overigens was Jan Franszoon Back kennelijk een enigszins opportunis-
tisch persoon, die het wel eens met de autoriteiten aan de stok kreeg om-
dat hij niet echt de behoefte voelde zich netjes aan de bouwvoorschriften 
te houden. 

Over de gevelsteen nog het volgende: De gevelsteen die thans te zien is 
in de gevel van Scharloo 5 is niet de originele steen en bevindt zich ook 
niet op de originele plaats. De originele gevelsteen, waarvan het thans 
zichtbare exemplaar een vroeg 20e-eeuwse kopie is, bevond zich oor-
spronkelijk in de gevel van het gedeelte van de brouwerij dat omstreeks 
1869 werd afgebroken. De vader van de laatste eigenaar, de heer C. 
Spoon, heeft een replica naar het verweerde origineel dat zich in zijn tuin 
bevond, laten maken en in de gevel van nr. 5 laten aanbrengen. 

Dat er in die tijd verschillende brouwerijen naast elkaar konden bestaan 
had alles te maken met het feit dat bier voor iedereen, dus ook voor kin-
deren, de meest gebruikelijke drank was. In de literatuur worden getallen 
van 300 tot 400 liter per persoon per jaar genoemd; vandaag is de con-
sumptie ongeveer 80 liter per persoon per jaar. Bij het vergelijken van 
deze cijfers dient men wel rekening te houden met het feit, dat het alco-
holgehalte toentertijd veel en veel lager was dan we thans gewend zijn. 
Melk werd er toen nauwelijks gedronken. Water uit wellen was brak en 
zelfs voor het vee nauwelijks geschikt. Het water voor de bierbrouwerijen 
werd dan ook niet plaatselijk gewonnen, maar per schip aangevoerd. Op 
zich was dit water wel te drinken, maar de houdbaarheid was beperkt. 
Door de verhitting bij de bierfabricage werden ziektekiemen gedood, en 
het (geringe) alcoholgehalte verbeterde de houdbaarheid in sterke mate. 

Beschrijvingen of zelfs tekeningen van de Brielse bierbrouwerijen uit het 
begin van de 17e eeuw zijn niet bekend. Wel bekend zijn richtlijnen voor 
de 18e-eeuwse brouwer naar W. van Lis uit 1745 en een tekening(afb. 5) 
van J. Buijs in het boek 'de Bierbrouwer' uit 1799. 
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Gezien de gewichten van de met bier gevulde ketels bevonden de brou-
werijen zich in de zo genoemde 'bierkelders'. In Brielle, waar men re-
gelmatig met hoogwater te maken had, waren diepe kelders niet gebrui-
kelijk(afb. 6). Zelfs op de begane grond moesten nog voorzieningen 
worden getroffen om het water buiten te kunnen houden. In afbeelding 
7 zijn bij de ingang van het pand Scharloo 10 nog de houten geleiders 
te zien waar men bij verwacht hoog water de zo genoemde 
'vloedplanken' kon plaatsen. 

Afb. 5: Bierbrouwerij anno 1799. 

 
 
Afb. 6: 18e-
eeuwse keuken 
met 19e-eeuwse 
bediendentrap 
( o orspronkelijk 
een spiltrap ) , 
Scharloo no. 8. 
Foto ir. T.E. van 
Ditmars. 
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Het was in die tijd niet ongebruikelijk het woonhuis geheel of gedeelte-
lijk boven de brouwerij te bouwen. Van de brouwerij 't Gecroonde Hart 
moet het woonhuis vóór 1639 gebouwd zijn. De brouwerij is dan 
eigendom van de weduwe van Jan Franszoon Back en haar nieuwe 
echtgenoot Gerrit van der Mast. De achterzaal van dit pand beschikte 
ten tijde van de afstudeeropdracht (1987) nog steeds over een uniek, 
rijk beschilderd plafond. Het uitbundige renaissancekarakter van de 
versieringen mag men als vroeg 17e-eeuws dateren. Het is alleen niet 
helemaal duidelijk wie de versieringen heeft laten aanbrengen. Zowel 
Jan Franszoon Back als Gerrit van der Mast waren personen van aan-
zien en zij konden zich een dergelijke luxe veroorloven. 

In de daarop volgende 100 jaar gebeurt er aan het Scharloo van 
alles: er worden huizen gebouwd en verbouwd, de vesting wordt 

Afb. 7: Ingang pand Scharloo 10, met de geleiders voor de vloedplanken. 
Foto F. Keller. 
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gemoderniseerd, er zijn ruzies over de ongeoorloofde aanplant van 
bomen, enzovoort, enzovoort. Vermeldenswaard is een besluit van de 
raad van Brielle uit 1729, dat ons heden als heel bekend moet voor-
komen: er moet bezuinigd worden en zo wordt besloten dat het on-
derhoud van de wegen tot een minimum zal worden beperkt en dat de 
normale onderhoudskosten door de eigenaren van de huizen moeten 
worden gedragen. 

Vanaf 1720 is de brouwerij eigendom van Paulus Snellen. Vrijdag 9 
mei 1732 gaat de mouterij door een grote brand geheel verloren. Reeds 
op zaterdag 10 mei doet het stadsbestuur iets ter motivatie van de orga-
nisaties en van de vrijwilligers die bij de brandbestrijding hebben 
geholpen. De schippersgilde, de zakkendragersgilde, de timmerluyden, 
metselaars, smits- en kuipersgilden tezamen, de voermans- en groen-
mansgilden, de kleermakers- en schoenmakersgilden krijgen voor de 
bewezen diensten elk een vat bier. Bij de militie krijgt elk van de zes 
compagnien een vat bier en twee pond tabak. Het omgekeerde gebeurt 
ook: enkelen die geweigerd hebben te helpen, krijgen een boete: "Alle 
de voorschreven boetens te betalen heden voor zonnen ondergang aan 
Landen van den Secretaris van Bueren, ten behoeve van den armen". 

In de daaropvolgende decennia volgde een reeks van eigenaren, die het 
complex van 't Gecroonde Hart geheel of gedeeltelijk gemeenschappe-
lijk bezaten, en waarvan Hendrik van Kruijne (1735 - 1808), notaris, de 
belangrijkste was. In 1786 heeft deze Hendrik van Kruijne het woon-
huis (het thans op de voorgevel na ingestorte Scharloo 8 en no. 9, ooit 
één woonhuis) in volle eigendom. Het zal in die tijd zijn geweest dat 
hij het geheel van een nieuwe voorgevel in Empirestijl(afb. 8) voorziet. 
Deze staat thans nog overeind maar gaat schuil achter een stapel zee-
containers (afb. 9). Deze containers worden thans aan het oog onttrok-
ken door een groot beschilderd doek. 
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Afb. 8: Gevel Scharloo 8, in Empirestijl, uit ca. 1787.  

Afb. 9: De panden Scharloo 6, 7 en het op de voorgevel na ingestorte 
pand no. 8 gaan schuil achter een stapel zeecontainers. Foto F. Keller.  
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Hendrik van Kruijne was ook de koper van het schilderij van koningin 
Christina van Zweden als godin Diana (afb. 10), van Justus van 
Egmont (1601-1674) geschilderd omstreeks 1654-55. Het schilderij 
diende als schouwstuk en is thans het absolute topstuk van de collectie 
van het Historisch Museum Den Briel. Op een gegeven ogenblik 
verdween het schilderij achter behang en het werd pas bij een latere 
restauratie bij toeval ontdekt. De eigenaren van het pand, de heer C. 
Spoon en mevrouw G. Spoon-de Boef, schonken het schilderij in 1998 
aan het Historisch Museum Den Briel). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afb. 10: Koningin Christina van Zweden. Schilderij van Justus van Egmont. 
Coll. Historisch Museum Den Briel. Zie ook BM, jg. 8, nr. 1, pagina 11. 
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Afb. 11: Tegel 
plint voorkamer 
met vroeg 17e-
eeuws motief.  
Foto F. Keller. 

Afb. 12: Plafond Blauwe Zaal circa 1635. Foto ir. T.E. van Ditmars. 
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Afb. 14: Detail plafondschildering: vogel. Foto ir. T.E. van Ditmars. 

Afb. 13: Detail plafondschildering: narrekop. Foto ir. T.E. van Ditmars. 
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Afb. 15: Detail plafondschildering: pauw. Foto ir. T.E. van Ditmars. 

Afb. 16: Raveling bij vroegere stookplaats. Een raveling is een houten 
constructie om balken op te vangen die niet op bijvoorbeeld muren kun-
nen rusten. Foto ir. T.E. van Ditmars. 
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Afb. 18: Kantoor brandstof-
fen - en bouwmaterialen-
handel Spoon; schouwstuk 
in ‘ Art nouveau ‘  -stijl. 
Foto F. Keller. 

 
 
 
 
Afb. 17: Tegelpaneel 
van de firma Zoete-
meijer & Spoon, met 
sater ( bosgod met 
bokkenpoten) ,  thans 
Scharloo 10. Foto F. 
Keller. 
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Hendrik van Kruijne trouwde pas op latere leeftijd, namelijk op 5 
januari 1777, met het 23-jarige meisje Louisa Meina Villerius, 18 jaar 
jonger dan hij. Hendrik van Kruijne overleed in 1808. Zijn zoon en 
latere opvolger Anthony Hendrik van Kruijne (afb. 19) verdreef op 
1 december 1813, als aanvoerder van de schutterij, de Fransen uit Den 
Briel. Hij stierf als een zeer gefortuneerd man, zonder kinderen, op 29 
oktober 1877 op 92-jarige leeftijd. Ter herinnering aan deze Briellenaar 
als bevrijder van de Fransen werd in de Sint-Catharijnekerk een 
gedenksteen geplaatst. A.H. van Kruijne stond ook aan het hoofd van 
de Brielse schutterij die in 1831 naar Breda ging om zich voor te bereiden 
op gevechten met de Belgen die in opstand waren gekomen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afb. 19 : Anthony Hendrik van Kruijne. Foto SAVPR. 
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In 1869 valt het doek voor de brouwerij, die ongeveer 270 jaar als 
zodanig heeft bestaan. Bij de openbare verkoping valt het complex in 
verschillende delen uiteen. In 1880 breekt Matthijs Vermaas, kolenhan-
delaar, de voormalige mouterij af om op, en van de resten een kolen-
pakhuis te bouwen. In hetzelfde jaar koopt hij ook het dubbele voorma-
lige brouwerswoonhuis, de huidige nrs. 8 en 9. 

 
De periode ‘ familie Spoon’  
Tien jaar later, in 1890, koopt Cornelis Spoon Cornz. het dubbele 
kolenpakhuis Scharloo 5, dat in 1792 door Hendrik van Kruijne ge-
bouwd was als branderij (jeneverstokerij), van Matthijs Vermaas, 
waarbij hij de kolenhandel voortzet. In 1895 koopt Cornelis Spoon ook 
het woonhuis Scharloo 9, waar de familie dan al woonachtig is.  

Afb. 20: De brandstoffen- en bouwmaterialenhandel van de Gebr. Spoon, 
omstreeks 1920. Foto SAVPR . 
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Stukje bij beetje volgen verdere aankopen met het resultaat, dat om-
streeks 1925 het hele complex, bestaande uit de panden Scharloo 5 t/m 
10, in handen van de familie Spoon is.  

In het complex exploiteerden achtereenvolgens grootvader Cornelis 
Spoon, zoon Arie Cornelis Spoon met zijn broer en ten slotte kleinzoon 
Cornelis Jan gedurende een lange reeks van jaren een brandstoffen-
handel. Met de komst van het aardgas in het midden van de jaren 60 
van de 20e eeuw kwam ook het einde van het tijdperk van kolenhande-
laren. Daarnaast exploiteerde de familie Spoon in het complex met als 
compagnon Piet Zoetemeijer reeds sedert 1930 tot na de Tweede 
Wereldoorlog een bouwmaterialenhandel onder de naam Zoetemeijer 
& Spoon (zie afb. 17). De bouwmaterialenhandel werd bij gebrek aan 
een opvolger in de jaren negentig beëindigd. In het pand Scharloo 10 
zijn het kantoor en de 'showroom' van de bouwmaterialen nog in origi-
nele staat aanwezig (afb. 18, 20, 21, 22 en 24). Zelfs de kluis en de vol-
ledige bedrijfsboekhouding hebben de jaren ongeschonden doorstaan. 
Een bezoek aan het pand is een bijzondere ervaring en een tijdreis naar 
een periode van zaken doen zonder computer. 

 
 
 
 
 
 
Afb. 21: Kantoor 
brandstoffen- en 
bouwmaterialen-
handel, Scharloo 
10.  
Foto F. Keller. 
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De kunstschatten uit het brouwerswoonhuis 

Sinds de bouw van het woonhuis in de periode 1629 - 1639 is het pand 
talloze keren verbouwd. Vanuit cultuurhistorisch oogpunt is de 
’Blauwe Zaal’, vermoedelijk uit 1635, het meest interessant. Helaas 
zijn de unieke plafondschilderingen uit deze zaal bij de instorting in 
2008 verloren gegaan. De zaal was in zijn gehele lengte en breedte 
voorzien van een bijzonder rijk beschilderd plafond dat vermoedelijk 
direct of kort na de bouw werd aangebracht. Een soortgelijke schilde-
ring die niet alleen de balken zelf maar ook de daartussen gelegen vlak-
ken beslaat, is in Holland tot op heden niet bekend. Wel zijn enkele, 
mogelijk aanverwante, schilderingen in Friesland bekend, doch die zijn 
duidelijk van latere datum. We moeten dus concluderen, dat er onver-
vangbare cultuurschatten verloren zijn gegaan. Een geluk bij een ongeluk 

Afb. 22: De ‚ s howroom‘  van de bouwmaterialenhandel, Scharloo 10. 
Foto F. Keller. 
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is, dat een groot deel van het plafond fotografisch is gedocumenteerd. 
De belangrijkste afbeeldingen vindt men op de pagina’s 29 t/m 31. De 
tekening hieronder (afb. 23) laat zien op welke plek in het plafond de 
getoonde details zich bevonden.  

Dat de schilderingen verloren zijn gegaan was overigens gewoon pech. 
De eigenaren, het echtpaar Spoon, was zich de waarde van de kunst-
schatten terdege bewust. Toen besloten werd het complex van de hand 
te doen, begon een - achteraf gezien te lange - zoektocht naar een nieu-
we eigenaar van wie verondersteld mocht worden, dat hij de bij de 
koop inbegrepen cultuurschatten naar waarde vermocht te schatten. 
Helaas stortte het gebouw in voordat verkoop en restauratie plaats kon-
den vinden. Of er ooit nog iets van de originelen te redden is, staat in 
de sterren geschreven. Als gevolg van verder instortingsgevaar is on-
derzoek niet mogelijk.  

Afb. 23: De Blauwe Zaal, met aanduiding van de plek waar de op de 
afbeeldingen getoonde details te vinden waren.  
Tekening ir. T.E. van Ditmars. 
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Het is de bedoeling het complex na renovatie te bestemmen voor bewo-
ning. Er wordt van uitgegaan dat dit project op het vroegst in 2013 ge-
realiseerd kan worden.  

Het gemeentebestuur heeft aan de kunstenaar Rinus Groenendaal 
(Vierpolders) opdracht gegeven een doek te ontwerpen dat de zeecon-
tainers tot die tijd aan het oog onttrekt. Ondertussen is dit doek ge-
plaatst. Zoals op de voorkant van deze ‘Mare’ te zien is, heeft de kun-
stenaar zich laten inspireren door de panden achter de zeecontainers en 
door elementen van de schilderingen uit de Blauwe Zaal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afb. 24: 
Schouwstuk, 
Scharloo 10, 1e 
verdieping. 
Foto F. Keller. 
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Over dit artikel 

De bovenstaande tekst is een door de redactie van de ‘Brielse Mare’ sterk inge-
korte en door de auteur, mevrouw ir. T.E. van Ditmars, geautoriseerde samenvat-
ting van haar afstudeeropdracht aan de faculteit Bouwkunde van de TU Delft uit 
het jaar 1987 over het eventuele gebruik van het complex als streekmuseum. Het 
origineel van het deel van de afstudeeropdracht dat zich bezig houdt met het ver-
leden van ‘t Gecroonde Hart is bij een brand van de faculteit Bouwkunde verloren 
gegaan. Het streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg beschikt over een kopie 
(Bibliotheek-nr. 2475) en over een gedigitaliseerde versie. Deze laatste is ook te 
downloaden van de website van de ‘Vrienden’: www.vriendenmuseumdenbriel.nl  
Van dezelfde website is ook een meer uitgebreide versie van dit artikel te down-
loaden. Het artikel is geschikt gemaakt voor uitprinten op formaat A4. Tevens is 
de uitgebreide versie te koop in het Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg. 

Ten slotte is de redactie dank verschuldigd aan ons lid Aren van der Vlugt die 
informatie over de ontwikkelingen sinds het schrijven van de afstudeeropdracht 
heeft aangeleverd en aan de heer W. Lobs van makelaardij Lobs, Brielle, die de 
toegang tot het pand Scharloo 10 mogelijk heeft gemaakt. 

F.K.  

 

 

Sanders, Ewoud: Eerste Hulp Bij e-Onderzoek.  

Wie digitaal informatie zoekt komt niet om Google heen. Alleen jammer dat de 
meeste gebruikers alleen de meest basale zoekmethoden beheersen. Dat kan nu 
makkelijk beter: de historicus en journalist Ewoud Sanders heeft ten behoeve van 
studenten in de geesteswetenschappen een handleiding gepubliceerd waarin op 48 
bladzijden helder wordt uitgelegd hoe men met weinig moeite beter kan zoeken, 
vinden en documenteren. De brochure kan men gratis downloaden; zie de volgen-
de link:  

www.kb.nl/nieuws/2011/sanders.html 

Men komt dan op een pagina van de KB. Onderaan deze pagina staat de zin: 
Download de tekst als pdf Door op deze zin te klikken start het downloaden.  
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Plattegrond van Brielle, waarop zowel de oude als de nieuwe situatie staat 
ingetekend. Let op: het zuiden is boven! Topografisch Historische Atlas, 
SAVPR. 
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De gevolgen voor de zuidzijde van Brielle bij de aanleg 
van de nieuwe vesting in de 18e eeuw 

Stefanie Schuijtvlot 

De watertoren is weer mooi wit en de dubbelrotonde op de Groene 
Kruisweg met de aansluitingen op de G.J. van den Boogerdweg en de 
Pieter van der Wallendam is klaar. Dit is een goede aanleiding om 
eens te kijken hoe dit gebied er vroeger uitzag. 

Terug in de tijd 

Hiervoor nemen wij u mee terug naar het jaar 1702. Toen werd 
namelijk begonnen met de aanleg van een nieuwe vesting rondom 
Brielle. Dit was nodig want in 1572, met de inval van de Watergeu-
zen, was immers gebleken hoe gemakkelijk de stad kon worden in-
genomen. Na 1572 werden de vestingwerken daarom telkens iets 
aangepast, maar optimaal werd de vesting nooit. De stad bleef 
slecht verdedigbaar. Het uitbreken van de oorlog met Frankrijk in 
1672 noodzaakte om kritisch naar alle vestingen te kijken en er 
kwam een grootscheepse operatie op gang om de vestingen aan te 
passen aan de eisen van de tijd. In juli 1694 werd besloten dat ook 
de vesting Brielle ingrijpend zal worden herzien. Kennelijk had 
men geen haast, want de vraag wanneer met de vesting van Brielle 
begonnen zou worden, schoof telkens heen en weer. Soms leek het 
erop dat de Staten van Holland een gunstige beslissing zouden ne-
men maar dan bleek dat weer niet waar. In december 1700 kreeg de 
Brielse burgemeester Mr. Pieter van Almonde eindelijk in Den Haag 
te horen dat met het werk aan de vesting wel degelijk begonnen zal 
worden. Er was gekozen voor een ontwerp naar de modernste inzich-
ten van de vestingbouwers Louis Paen en Menno van Coehoorn, 
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waarbij de stad werd veranderd in een ronde vesting. De vesting Brielle 
was toentertijd langwerpig van vorm, hetgeen met de toename van 
geschut en vuurkracht zeer onwenselijk was. De langwerpige vorm 
maakte kruisvuur namelijk onmogelijk. 

De gevolgen voor Brielle 

Wie een ovaal rond wil maken, heeft twee keuzes: of de zijkanten uit-
dijen of de uiteinden afsnijden. Voor Brielle betekende uitdijen een 
grotere stad met meer woningen terwijl afsnijden een kleinere stad met 
minder woningen opleverde. Gezien het gestaag teruglopen van het 
inwonertal werd voor het laatste gekozen (in 1632 telde Brielle nog 
1082 huizen in 1732 waren dit 942 huizen). Bij de toenmalige langwer-
pige vorm van de vesting lag de begrenzing hiervan zo ongeveer aan 
het einde van de begraafplaats op de G.J. van den Boogerdweg ter 
hoogte van het voormalige politiebureau (thans nr. 8). Tussen deze be-
grenzing en de huidige A. Botbijlweg lag de woonwijk ‘s Heer Daniel-
sambacht. Bij het ontwerp van de nieuwe vesting kwamen de nieuwe 
begrenzing en Zuidpoort echter een flink stuk noordelijker te liggen. 
Het gevolg hiervan was dat zowel de wijk ’s Heer Danielsambacht als 
het Sint Catharina Gasthuis zouden moeten worden afgebroken. Reeds 
vanaf het begin van de besprekingen over de gevolgen voor de stad 
hadden de Vroede Vaderen van Brielle een agenda, waarop naast wat 
kleinere zaken twee grote problemen stonden. En wel, u raadt het al, 
dat waren de afbraak van bovengenoemde wijk met alle gevolgen van 
dien én van het Gasthuis. 

’s Heer Danielsambacht 

De wijk bestond uit 200 huizen, tuinen, schuren en boomgaarden. De 
bebouwing bestond uit vier huizenblokken, aan weerszijde van de 
straatweg gelegen. Deze straatweg lag in het verlengde van de huidige 
Nobelstraat. Voorzover we weten, was het qua bevolkingssamenstel-
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ling een gemiddelde wijk. Onder de bewoners zien we timmerlieden, 
metselaars en ketelboeters, maar ook burgemeesters en kunstschilders. 

Al vanaf het begin van de besprekingen maakte de Vroedschap van 
Brielle zich zorgen over de financiële gevolgen van de afbraak, zowel 
voor de eigenaren van de huizen en boomgaarden als voor de stad. 

Zoals reeds gezegd kreeg burgemeester Van Almonde in 1700 de ver-
zekering dat met de bouw van de vesting begonnen zou worden. Op 
zondag (!) 5 december 1700 werd het volgende in de vergadering van 
de Vroedschap genotuleerd: “In deliberatie gelegt zijnde het gerappor-
teerde van de Heer Mr. Pieter van Almonde, gesproken hebbende met 
de Hr Raadspensionaris, die zijne Edele hadde versekert dat het werk 
van den fortificatie ende afsnijdinge van den Stad sekerlijk soude wor-
den bij den hand genomen ende dat zijne Edele met hem, Hr Raadspen-
sionaris, daarop hadde gearresteert een conferentie met Commissaris-
sen van haar Edel Mogenden de heeren gecommitteerde Raden, en die 
van de Regeringe deser Stad op aenstaende Dingsdag bijsonder over 
het werk vande wallen, de Stadsregten…………….” 

Het stadsbestuur van Brielle kreeg toen eerst inzage in het ontwerp en de 
kostenraming. En van wat de bestuurders zagen, werden zij niet echt vro-
lijk. Tot nu toe waren de plannen slechts vanuit militair oogpunt bekeken, 
Brielle keek uiteraard naar de andere gevolgen. Eén van de twee grote 
heikele punten was dus de afbraak van de eerder genoemde wijk. 

Op de boven aangekondigde vergadering van dinsdag 7 december 1700 
in Den Haag stelden de afgevaardigden uit Brielle onmiddellijk vast 
dat “ werd vertrouwt dat de Huijsen, Landen, Tuijnen en Erven in of 
buijten ’t werk vallende, naer taxatie bij Schepen vanden Brielle te 
doen, promptelijk sullen werden voldaan en betaalt”. Forse taal dus, 
maar dat bleek wel nodig want het laatste woord hierover was nog niet 
gezegd. Uit de notulen van de vergaderingen van de Vroedschap in de 
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jaren 1700, 1701 en 1702 blijkt dat het “sekerlijk bij den hand nemen” 
van de vestingwerken niet betekende dat dit ook binnen korte tijd zou 
gebeuren. De afgevaardigden uit Brielle dringen telkenmale op spoed 
aan want de woningen in de wijk gaan kennelijk achteruit nu de eige-
naren, niet wetende wanneer hun huizen afgebroken zullen worden, 
niets meer doen aan onderhoud. Dit blijkt op de vergadering van de 
Vroedschap van 17 september 1701: de afgevaardigden krijgen dan 
voor de komende vergadering met de Gecommitteerde Raden(1) in Den 
Haag de volgende opdracht mee: “in serieuse termen te spreken, en met 
de heer Raadspensionaris ende met den heer President van den gecom-
mitteerde Raden, of het werk van de veranderinge van de fortificaties 
deser Stede sal werden bij de hand genomen, ende wanneer, daar ne-
vens remonstrerende de onsekerheijt vande eijgenaers van de huijsen, 
daer sullende vallen, die niet connen verkogt of gerepareert werden, 
bijgevolg ook geen comen te vervallen”. Ook wees men er in den Den 
Haag op, dat de afbraak van de wijk betekende dat Brielle belastingin-
komsten zal gaan derven. Kennelijk kende men toen al een soort WOZ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding van de Zuidpoort welke in 1900 is gesloopt. Collectie SAVPR. 
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Het ‚ Zuid-Einde ‘  ( thans Pieter van der Wallendam en Nobelstraat )  
omstreeks 1903. Het hoge huis rechts is het Gasthuis. Collectie SAVPR. 

Pieter van der Wallendam, situatie 1955. Foto collectie SAVPR. 
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Tevens kregen zij nog steeds geen duidelijk antwoord op hun herhaal-
delijke vragen met betrekking tot de betaling door de Gecommitteerde 
Raden van de geldelijke vergoeding aan de eigenaren. Wellicht dat 
Brielle zelf schuld had aan de stroefheid van de besprekingen, want zij 
besluit om duistere redenen aan de Raden niet de uitgebreide begroting 
over deze kosten te overhandigen (welke Brielle dus wel had), maar 
slechts een summier staatje. Op 25 februari 1702 werd in de Vroed-
schap gemeld dat er op de recente bespreking in Den Haag niet erg veel 
was besproken, want een deel van de afgevaardigden vanuit de Gecom-
mitteerde Raden bleek afwezig, zelfs de Raadspensionaris schitterde 
door afwezigheid. Na onder andere de mededeling dat de Raad de kos-
ten van het opheffen van de huizen, erven en boomgaarden zelf ook zal 
laten taxeren, konden de gedeputeerden van Brielle weer huiswaarts 
keren. Het Brielse stadsbestuur zal vast wel een beetje ongerust gewor-
den zijn, want toen in de loop van 1702 aan de noordzijde van de stad 
een begin werd gemaakt met de aanleg van de nieuwe vesting, lag de 
vraag over de vergoeding aan de eigenaren nog steeds onbeantwoord 
op tafel. 

Maar in februari 1703 kwam dan toch het verlossende woord, dat de 
huizen, tuinen, landen en erven aan de eigenaren zullen worden ver-
goed en dat aan Brielle hiervoor voldoende zal worden betaald. Aan 
Brielle werd hiervoor 20.000 Caroliguldens(2) uitbetaald. Heel snel 
daarop wordt met de afbraak van de wijk begonnen. Er werd een com-
missie vanuit de Vroedschap benoemd om de verhuizing en de uitbeta-
ling van de vergoeding te begeleiden. Kennelijk is dit zonder grote pro-
blemen verlopen en is ieder naar wens geherhuisvest binnen de wallen 
en waren ook de eigenaren tevreden over de financiële afhandeling. In 
ieder geval zozeer dat de Vroedschap zich niet meer gedwongen zag 
om zich met de kwestie te bemoeien. 
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Het Sint-Catharina Gasthuis 

Op nrs. 87 en 89 in de huidige Nobelstraat staat het in 1293 gestichte 
voormalige Sint-Catharina Gasthuis; ook wel het Zuideindsche Gast-
huis genoemd, want in die tijd heette de Nobelstraat het Zuid-Einde en 
de Voorstraat het Noord-Einde. Volgens het ontwerp van de nieuwe 
vesting kwam de nieuwe Zuidpoort áchter dit Gasthuis te liggen en dit 
moest dus worden afgebroken. Ook hier nam het stadsbestuur een ferm 
standpunt in en wel dat de Stad voldoende financieel gecompenseerd 
moest worden om een geheel nieuw gasthuis te bouwen, volgens een, 
let wel, door Brielle ingediende begroting. Voorts deelden de stadsge-
deputeerden de heren van de Gecommitteerde Raden mede, dat 
“behoort gebouwt te worden een nieuw gasthuijs volgens de teekeninge 
daer van te maken naar de groote en met die commoditeijten(3) van het 
oude…………”. Men sprak binnen de Vroedschap af dat men, hoe dan 
ook, bij dit standpunt zou blijven. De kosten voor de nieuwbouw 
mochten niet ten laste van de Brielse stadskas komen. 

 

Het voormalige Gasthuis, na restauratie in 2011 Foto F. Keller. 
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Maar veel liever zag men dat het gasthuis helemaal niet afgebroken 
hoefde te worden. Met andere woorden: men vroeg zich in Brielle af, 
of het ontwerp van de vesting niet zodanig aangepast kon worden dat 
de nieuwe Zuidpoort vóór het gasthuis zou komen te liggen. Reeds op 
de eerste bespreking in Den Haag op 7 december 1700 over de eventu-
ele gevolgen voor de Stad bij de aanleg van de vesting wordt het vol-
gende naar voren gebracht: “….. gaerne souden sien dat het gasthuijs 
binnen het werk quam te blijven, souden haer Edel mogenden in beden-
cken geven of het concept sonder merckelijk nadeel aan de sterkte of 
cieraet van de nieuwe fortificatien toe te brengen niet soodanig soude 
kunnen worden verandert”. De heren uit Den Haag voelden kennelijk 
wel iets voor dit plan, want het zou de kosten m.b.t. de fortificatie, die 
toch al behoorlijk hoog waren, enigszins kunnen temperen. Louis Paen 
rekende uit dat dit een besparing zou opleveren van 6.000 Caroligul-
dens. Dit bedrag was opgebouwd uit een besparing van 10.000 gulden 
aan niet uit te geven vergoeding voor een nieuw gasthuis en uit een 
meerprijs van 4.000 gulden voor de veranderde fortificatie. Dat Paen 
deze rekensom heeft gemaakt, wilde niet zeggen dat hij het plan om het 
ontwerp te veranderen steunde. Integendeel: hij was en bleef hierover 
negatief. Op de mislukte vergadering in februari 1702 (zie boven) 
hoorde de Brielse afvaardiging gelukkig ook een positief geluid, name-
lijk dat de Heren van de Gecommitteerde Raden aan Menno van Coe-
hoorn advies zouden vragen over het verplaatsen van de Zuidpoort. Op 
18 februari 1703 was er vast en zeker een juichstemming in de Vroed-
schap, want naast de mededeling dat de financiële vergoeding tenge-
volge van het afbreken van ´s Heer Danielsambacht voor rekening van 
de Gecommitteerde Raden zou komen, kon ook gerapporteerd worden 
dat de Zuidpoort inderdaad zou worden verlegd en het gasthuis dus 
binnen de wallen gehouden zou worden. De bouw van de nieuwe ves-
ting werd uiteindelijk in 1713 afgerond. 
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Noten 

1. Gecommitteerde Raden van de Staten van Holland en West-Friesland. 

2. Een Caroligulden is een munt die voor het eerst onder Karel V werd gesla-
gen en kan zowel een gouden als een zilveren munt zijn. 

3. Commoditeit = gerieflijkheid, comfort. 

 

Bronvermelding:   

Mark van Hattem, Menno van Coehoorn en de vesting van Brielle, Den Haag 
2002. 

W. Plokker, Geschied- en aardrijkskundige beschrijving van het eiland Voorne en 
Putten benevens het eiland Rozenburg, facsimile uitgave, Hoogvliet 1984. 

Eva Lassing-van Gameren en Bob Benschop, Het Voorne-Putten boek, uitgeverij 
Waanders/Streekarchief VPR 2011. 

Streekarchief VPR, Resoluties Vroedschap inzake stadszaken, inventarisnr. 557, 
de jaren 1700, 1701, 1702 en 1703. 
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Afb. 1: De oudst bekende briefkaart van Brielle, verzonden op 30 septem-
ber 1898. Collectie SAVPR. 
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Een stokoude prentbriefkaart 

Leen Hordijk 

Tijdens een zwerftocht door Duitsland stuitte ik op iets onbekends. Op 
zichzelf is dat niet bijzonder, omdat dit verschijnsel zich bijna dagelijks 
voordoet. Een aantrekkelijk aspect in het leven van een archivaris. In 
dit geval ging het om een voor mij onbekende prentbriefkaart van 
Brielle, verzonden op 30 september 1898 aan Fräulein Julie Keller te 
Kreuznach (Bad) en uitgegeven door D. Moerman (afb. 1).  

De kaart is verstuurd door, of misschien beter gezegd, vanuit het huis 
van Johannes de Snoo, geneesheer te Brielle (“Adresse Doktor de 
Snoo”). Johannes is geridderd in de Orde van Oranje-Nassau. Hij over-
leed te Zeist op 20 mei 1937. 

Het Streekarchief bezit een grote collectie prentbriefkaarten, maar dit 
exemplaar ontbrak. Bovendien bleek dat deze kaart een record heeft 
gebroken. Het betreft namelijk de oudst bekende verstuurde prentbrief-
kaart, niet alleen van Brielle, maar van geheel Voorne-Putten en Rozen-
burg. Rond 1900 werd de prentbriefkaart geïntroduceerd en weldra was 
deze immens populair. Grotere plaatsen en toeristische centra kenden 
reeds vóór 1900 prentbriefkaarten, maar de meeste plattelandsgemeen-
ten begonnen pas na 1900 met het uitgeven ervan. Nader onderzoek 
naar de oudste prentbriefkaarten levert het volgende lijstje op: 

Hellevoetsluis, 1 augustus 1899 
Rozenburg, 11 juli 1901 
Oostvoorne, 31 juli 1901 
Spijkenisse, 6 augustus 1901 
Rockanje, 21 juli 1902 
Nieuwesluis, 16 augustus 1902 
Nieuwenhoorn, 7 oktober 1902 
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De overige plaatsen beginnen pas in 1903 of nog later. Uiteraard zullen 
er verwoede verzamelaars zijn die mij op dit punt kunnen terechtwijzen 
door uit hun collectie een nog oudere kaart van de betrokken plaats te-
voorschijn te halen. De terechtwijzing wordt uiteraard op prijs gesteld, 
onder voorwaarde dat deze kaart dan vervolgens aan het Streekarchief 
wordt overhandigd, waarbij de schenker een eervolle vermelding te 
wachten staat. 

Het is verleidelijk de prentbriefkaarten van Voorne-Putten en Rozen-
burg te vergelijken met die van omliggende gebieden. De vraag is of 
bijvoorbeeld het eiland IJsselmonde of de Hoeksche Waard kaarten 
hebben voortgebracht van nog oudere datum. Een eerste onderzoek 
wijst uit dat de vroegste kaarten dateren van 1900. Van het dorp IJssel-
monde is een kaart bekend die op 2 juli 1900 is verzonden, terwijl in de 
Hoeksche Waard meerdere plaatsen een kaart uit 1900 kennen. 
Numansdorp met 27 juni 1900 is vooreerst de oudste, maar ik kan mij 
voorstellen dat Oud-Beijerland een geduchte concurrent kan zijn. 

Naschrift van de redactie: 

Voor het geval dat er nieuwsgierige lezers zijn die gaarne zouden wil-
len weten wat er op de kaart staat, heb ik een poging gedaan de inhoud 
te ontcijferen. De kaart is geschreven in het ’Deutsche Kurrentschrift’, 
een schrift dat gekenmerkt is door het feit dat de letters in een woord 
aan elkaar geschreven worden. Het probleem is niet zo zeer het schrift 
als zodanig, als veel meer het feit, dat de tekst bijzonder slordig ge-
schreven is. De laatste zin was zelfs na inschakeling van professionele 
hulp niet te lezen. Om duidelijk te maken wat ik bedoel, laat afbeelding 
2 een kopie van de tweede zin zien, alsmede dezelfde tekst maar nu 
‘netjes’ geschreven; nogal een verschil, lijkt me zo! 
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Afbeelding 2: Tekst: "Ich bin hier eine Woche", uittreksel van de brief-
kaart (boven) en netjes geschreven (onder). 

 

Onder voorbehoud van voortschrijdend inzicht volgt hier het resultaat 
van de transcriptie: 

“Adresse Dr. de Snoo 

Brielle, 30 September 1898 

Liebe Julie, da ich nicht bestimmt sagen kann ob ich bald schreiben 
kann, so will ich Dir doch wenigstens eine Karte schreiben. Ich bin hier 
eine Woche. Du bist meiner Weisung (?) Meinung (?) zu spät gewesen 
mit Deiner Karte, wir wollten Dir damit eine Erinnerung senden, aber 
hatten den Sonntag ……….. und warten (?). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . herzliche Grüsse”. 

Extra moeilijk wordt de transcriptie door het feit dat we de context 
waarbinnen de kaart werd geschreven niet kennen. Mocht een lezer 
desondanks er in slagen de ontbrekende delen alsnog te ontcijferen, dan 
gaarne een berichtje aan de redactie! 

F.K. 
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Museumnieuws 

Op 28 juni 2011 besloot de gemeenteraad van Brielle in te stemmen 
met het definitieve ontwerp voor de herinrichting van het Historisch 
Museum Den Briel en bijbehorende begroting. Daarmee werd groen 
licht gegeven voor de uitvoering van de herinrichting van de presenta-
tieruimten in het stadhuis, de gevangenis en de Waag waarbij 1 april 
1572 wordt voorzien van de context van de Tachtigjarige Oorlog. 
Daarbinnen worden, zoals ik in de vorige Mare heb bericht, vier hoofd-
thema's gepresenteerd, vier Brielse subthema's en elf verdiepingslagen. 
In de loop van de conceptfase is het idee en bijbehorend ontwerp ont-
staan voor een zaal waarin de Brielse zeehelden Tromp, Witte de With 
en Van Almonde worden belicht. Over andere hoogtepunten uit de 
Brielse geschiedenis wordt, speciaal voor de Brielse onderwijsgroepen 
en andere inwoners van Brielle, verhaald in de Brielse schatkamer. Het 
herinrichtingsproject, waarvoor ontwerpbureau Keen het ontwerp 
maakte, wordt medio maart 2012 opgeleverd. 

Het besluit van de gemeenteraad behelsde ook de uitbreiding en herin-
richting van de museumdepots, conform het onderliggende plan van 
Jeanette de Lange, medewerker collectiebeheer. De kantoorruimte op 
de bovenste verdieping van het stadhuis zal worden verbouwd tot depot 
en tevens zal in de kelder van het stadhuis een ruimte als depot worden 
ingericht. Uiteraard in overeenstemming met de geldende museale ei-
sen. De herinrichting van het museum en de depots maakt het noodza-
kelijk dat de gehele museumcollectie inpandig wordt verhuisd; de 
meeste objecten krijgen een andere standplaats. Dit project loopt, ten 
behoeve van de efficiency, gelijk op met het project van de herinrich-
ting van het museum. Vanwege de herinrichting(en) is het museum 
voor publiek gesloten van 31 oktober 2011 t/m 31 maart 2012. 

Het besluit van het gemeentebestuur over de herinrichting van het 



55 

 

museum betekent ook dat Getrouwd in Brielle de laatste tentoonstelling 
was die in de tentoonstellingszaal gepresenteerd werd. De tentoonstel-
lingszaal zal immers vanaf maart 2012 de permanente presentatie over 
de Brielse zeehelden bevatten. De opening van de tentoonstelling Ge-
trouwd in Brielle, waarop onder meer de originele huwelijksakte van 
Willem van Oranje en Charlotte de Bourbon, een bruikleen van het Ko-
ninklijk Huisarchief, te zien was, was overigens een groot succes. Ter 
gelegenheid van de dubbeltentoonstelling, te zien in de Sint-
Catharijnekerk en in het museum, gingen de gemeente Brielle verte-
genwoordigd door burgemeester Van Viegen en de Sint-Catharijnekerk 
vertegenwoordigd door dominee Rietveld, een partnerschapsregistratie 
aan voor wat betreft het behoud en de presentatie van het cultureel erf-
goed. De wethouders en de gemeentesecretaris van Brielle waren ook 
betrokken bij deze ceremonie, die werd afgesloten met het oplaten van 
zeven witte duiven vanaf het bordes van het stadhuis, gadegeslagen 
door 120 genodigden. 
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Tot slot kan ik u verheugd melden dat het museum opnieuw de status 
van "geregistreerd museum" heeft verkregen en tot medio 2016 is op-
genomen in het Nederlands Museumregister. De museumregistratie is 
een soort van keurmerk. Musea die geregistreerd zijn, hebben aange-
toond de museale taak op verantwoorde wijze uit te voeren. Het gaat 
daarbij om zowel de collectiebeherende taak, de presentatietaak 
(waaronder educatie) en de bedrijfsvoering. Het museum verkreeg het 
keurmerk voor het eerst in 1997, in 2005 verkreeg het museum het cer-
tificaat van herijkt geregistreerd museum en nu onlangs het certificaat 
van voor de tweede maal herijkt geregistreerd museum. Ons museum 
behoort overigens tot de groep van slechts acht musea in Nederland die 
voor de tweede keer zijn herijkt (gegevens Nederlandse Museumvere-
niging, mei 2011). 

 
Marijke Holtrop, hoofd Historisch Museum Den Briel 

1. Th. Vollmuller, lid Cultu-  
 rele cie. Sint Catharijne 
2. W. Meyboom, vz. Cultu-
 rele cie. Sint Cahtarijne 
3. W. Borgonjen, wethou-
 der 
4. K. Schipper, wethouder 
5. B. van Viegen, burge - 
 meester 
6. Ds. E. Rietveld 
7. D. Verbeek, wethouder. 
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Verenigingsnieuws 

In de vorige Mare kon het bestuur u melden dat de kogel eindelijk door 
de kerk was. Na een letterlijk jarenlange discussie over een naamsver-
andering van de vereniging besloot de algemene ledenvergadering in 
november 2010 om te streven naar een brede historische vereniging. 
De nieuwe ‘Historische Vereniging De Brielse Maasmond’ zou moeten 
ontstaan uit een samengaan van de Vereniging Vrienden van het Histo-
risch Museum Den Briel en de Stichting Streekhistorie Voorne-Putten-
Rozenburg. 

Dit samengaan betekende onder andere ook een samengaan van de 
Brielse Mare en de Nieuwsbrief van de Stichting Streekhistorie, waar-
bij de naam Brielse Mare gecontinueerd zou worden. Als concrete actie 
hebben beide besturen zich door een bestuurslid van de Historische 
Vereniging Westelijk Voorne laten informeren over hun organisatie-
structuur. 

Afgelopen juni ontving het bestuur echter een brief van het bestuur van 
de Stichting Streekhistorie over de voorgenomen fusie die formeel be-
vestigde wat reeds in een eerder stadium informeel was gecommuni-
ceerd: 

“Begin dit jaar hebben wij u meegedeeld de gesprekken met u te willen 
aangaan over een mogelijke samengaan van uw vereniging Vrienden 
van het Historisch Museum Den Briel en de stichting Voorne-Putten en 
Rozenburg in een nieuwe vereniging De Brielse Maasmond. Wij heb-
ben de nadien gevoerde gesprekken ervaren als plezierig en construc-
tief. Echter, na raadpleging van onze donateurs en door veranderende 
omstandigheden zijn wij tot de conclusie gekomen dat een fusie tussen 
uw vereniging en onze stichting op dit moment een brug te ver is.” 

 

In het vervolg van de brief wordt het besluit van het bestuur van de 
Stichting Streekhistorie nader toegelicht. Ten slotte wordt gepleit voor 
continuering van de huidige samenwerking: 
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“Met u zijn wij van mening dat een brede krachtenbundeling van his-
torische ‘clubs’ een goede zaak zou zijn. In het verlengde daarvan 
zouden wij het op prijs stellen om – zoals in het recente verleden – op 
onderdelen met uw vereniging samen te werken. Hierbij denken wij 
onder meer aan de jaarlijkse gezamenlijke lezing.” 

 

Het bestuur is uiteraard teleurgesteld over deze gang van zaken, maar 
ziet hierin geen aanleiding om het besluit van de ledenvergadering van 
november 2010 ter discussie te stellen. Wij gaan op weg naar een bre-
de historische vereniging die zijn zetel in Brielle heeft en Voorne-
Putten en Rozenburg als werkgebied. Een vereniging die onder andere 
het Historisch Museum en het Streekarchief ondersteunt en zich richt 
op het bevorderen van interesse in en onderzoek naar de streekhistorie. 

De opdracht van de ledenvergadering aan het bestuur om de genomen 
besluiten verder uit te werken, zal nu, weliswaar in een andere richting 
dan oorspronkelijk voorzien, voortvarend ter hand worden genomen. 
Het bestuur streeft er naar om in het komende voorjaar een voorstel tot 
statutenwijziging aan de ledenvergadering te kunnen voorleggen. 

Als uitgangspunt voor de nieuwe statuten en als kompas om de koers 
van de nieuwe vereniging uit te zetten, ontwikkelt het bestuur een vi-
siedocument waarin het accent wordt gelegd op samenwerking. Krach-
tenbundeling heeft immers een meerwaarde voor alle betrokken partij-
en. 

Zo zal de samenwerking tussen de Vrienden en de Stichting Streekhis-
torie worden voortgezet en waar mogelijk geïntensiveerd. Het eerstko-
mende voorbeeld daarvan is de traditionele gezamenlijk georganiseer-
de najaarslezing, die dit jaar wordt verzorgd door de heer Bob Ben-
schop van het Streekarchief. Hij zal zijn gehoor meevoeren naar de 
jaren van de Eerste Wereldoorlog en de vraag beantwoorden wat de 
bewoners van Voorne-Putten en Rozenburg merkten van de mobilisa-
tie in de jaren 1914-1918. De lezing is op 26 oktober 2011 om 20.00 
uur in de Brielse bibliotheek. 
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Tot slot: na vele jaren lid van ons bestuur te zijn geweest, heeft de heer 
Leen Hordijk te kennen gegeven op de eerstkomende algemene leden-
vergadering zijn bestuursfunctie neer te leggen. 

In verband met het transitieproces waarin onze vereniging zich thans 
bevindt, heeft het bestuur besloten de (niet statutair verplichte) najaars-
ledenvergadering dit jaar niet bijeen te roepen. 

Willem Delwel 

 

 

De Stellingcommandant neemt op de Oostzanddijk in Hellevoetsluis op   
26 september 1914 het defilé af van de brigade Grenadiers en Jagers. 
Foto Stichting Oudheidkamer Hellevoetsluis. 
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Uit de streek 

Publicaties 

Adrighem, Rens van: Brielse Bijnamen; van Bram Banaan tot Schille 
Dirkje. Verkrijgbaar bij Bric a Brac in de Visstraat; ISBN 9789048419425 
Prijs € 9,95 

Klok J. Jzn.: De Zuid-Hollandse Eilanden in Kaart gebracht. De Klokken-
stoel, 168 pag. Oostvoorne, 2011. Prijs € 155,- 

Sanders Ewoud: Eerste Hulp Bij e-Onderzoek. 48 blz. Gratis te downloa-
den. Zie toelichting en instructies op pagina 39. 

 

Lezingen 

Woensdag 26 oktober, Bibliotheek Brielle, Rozemarijnstraat 46, openbare 
lezing georganiseerd door de Ver. Vrienden v/h HMDB i.s.m. de Stichting 
Streekhistorie, aanvang 20 uur: ’Voorne tijdens de Eerste Wereldoorlog’. 
Spreker is de heer Bob Benschop van het Streekarchief VPR. De toegang 
is vrij.  

 

Dinsdag 29 november, Raadzaal Oude Stadhuis Markt 1, lezing georgani-
seerd door de VU Brielle, aanvang 20 uur: mevrouw M. Holtrop: De 
Tachtigjarige Oorlog. Tevens zal er een rondleiding gegeven worden door 
een ‘leeg’ museum, met informatie over de herinrichting. Kosten: € 5,-, 
contant betalen op de avond zelf. Aanmelden bij de VU-coördinator, tel. 
(0181) 415869 of vubrielle@hotmail.com bij voorkeur vóór 18 november. 

  

Interessante websites 

www.leeszaaldigitaal.nl Een website van ons lid Aard Heijmans met 
(onder andere) informatie over de historie van Den Briel, met oude foto’s. 
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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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Achtergevels van de panden Scharloo ( v.l.n.r. )  nrs. 10, 9, 8 en 7, voor 
het instorten van het pand no. 8. Foto ir. T.E. van Ditmars. 
 


