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Openingstijden en prijzen museum 

 
di. t/m zat 10.00 - 17.00 uur 
zo 13.00 - 17.00 uur 

 

Gesloten op maandagen, oud- en Nieuwjaar, Koninginnedag, 
1e en 2e Paasdag, 1e Pinksterdag en 1e en 2e Kerstdag.  
Op Hemelvaartsdag en Tweede Pinksterdag openstelling als 
op zondag.  

Prijzen:  

Kinderen t/m 3 jaar gratis 

Kinderen 4 t/m 17 jaar € 2,- 

Volwassenen vanaf 18 jaar € 4,- 

65 + € 3,- 

Gezinskaart (voor 2 volw. + 4 kinderen) € 10,- p. kaart 

Schoolgroepen d.w.z. leerlingen in  

schoolverband van groep 1 PO 

t/m klas 6 VO € 0,50 pp 

Houders CJP, Cultuurkaart, MK, ICOM 

Ver. Rembrandt, Ver. Vrienden gratis 

 Groepen volw. vanaf 10 personen € 3,- pp 

 Groepen kinderen t/m 17 jaar, vanaf 10 pers. € 1,- pp 

 1 April, Nationaal  Museumweekend,  

 Open Monumentendag gratis 

 Woensdagmiddag vanaf 13.00 uur gratis 

 Rondleiding per groep van max. 15 personen 

 exclusief de entreeprijs € 23,-  

 

Elke eerste woensdagmiddag in de maand om 13.30 een gratis rondleiding 

van een uur. Reserveren noodzakelijk via 0181-475475. 

 

Adres: 
Markt 1, 3231 AH Brielle; tel. (0181) 475475; fax: (0181) 475476;  

www.historischmuseumdenbriel.nl 

e-mail: info@historischmuseumdenbriel.nl 
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Van de redactie 

Onderwijs en Museum zijn de twee hoofdonderwerpen van deze Mare. 

Aan de hand van oud-leraar geschiedenis Ide Kuyper wandelen we op 

luchtige wijze door de onderwijsgeschiedenis van Brielle om uiteinde-

lijk in de huidige tijd te belanden bij het Maerlant College. De verhui-

zing van deze onderwijsinstelling naar de nieuwbouw aan de Hossen-

bosdijk betekende tevens het vertrek uit het monumentale gebouw aan 

de Jan Matthijssenlaan. Redactielid Felix Keller, overbuurman van het 

Maerlant College, geeft ons een beeldende indruk van de binnen- en 

buitenkant van dit imposante gebouw. In de loop der tijd is er rond het 

gebouwencomplex opvallend veel gesloopt en weer bijgebouwd. 

Uiteraard hebben we veel aandacht voor het heringerichte Historisch 

Museum en de magnifieke opening op 31 maart door Koningin Beatrix. 

De redactie bracht een bezoek aan het vernieuwde museum, zodat u, 

voor zover u het al niet met eigen ogen gezien hebt, een indruk krijgt 

van de nieuwe inrichting. De opening kan natuurlijk niet beter beschre-

ven worden dan door Marijke Holtrop die alles van zeer dichtbij mee-

maakte. Tijdens de opening ontving de Koningin het eerste exemplaar 

van het jubileumboek Honderd Jaar Verzamelen. Bert van Ravenhorst 

schreef voor u een recensie van dit jubileumboek. 

Verder gaat de redactie in op reacties en aanvullende informatie van 

lezers met betrekking tot eerder in de Mare verschenen artikelen. 

Ook in deze Mare doen we een oproep aan de (oudere) lezers: 

‘Watersnoodramp: ooggetuigen gezocht!’ 

De redactie prijst zich gelukkig dat het financieel mogelijk bleek om 

deze rijk geïllustreerde Mare (eenmalig) geheel in kleur te laten ver-

schijnen. 

De redactie wenst u veel lees- en kijkplezier met deze kleurrijke Mare. 

 

Willem Delwel 
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Venkelstraat 4, het pand waar de ‚ Latijnse School ‘  was gevestigd.  

Foto F. Keller. 
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 Voortgezet Onderwijs in Brielle 

I. Kuyper 

Na 90 jaar aan de Jan Matthijssenlaan gevestigd te zijn geweest, ver-

huist het Maerlant College, zoals de school voor voortgezet onderwijs 

thans heet, naar de Hossenbosdijk. Naar aanleiding van deze verhui-

zing heeft het bestuur van de 'Vrienden' ons erelid en onze oud-

voorzitter Ide Kuyper verzocht een lezing te houden over de geschiede-

nis van het voortgezet onderwijs in Brielle. De hier volgende tekst is 

een door de redactie bewerkte en door de auteur geautoriseerde versie 

van de lezing gehouden ter gelegenheid van de jaarvergadering van de 

'Vrienden' op 16 mei 2012. Ide Kuyper was van 1957 tot 1988 leraar 

geschiedenis bij het VWO in Brielle. 

Al in de late Middeleeuwen bestond er in Brielle een 'Latijnse School'. 

De beroemdste leerling van deze school was wel Angelus Merula 

(1482 - 1557). Vanaf 1594 was de Latijnse school gevestigd in een 

voor dit doel opgericht en nog steeds bestaand gebouw aan de Venkel-

straat. Het 'lespakket' kwam verregaand overeen met de naam: van de 

30 - 35 wekelijkse lesuren waren er 26 - 27 bestemd voor de studie van 

de Latijnse taal. Bij het universitaire vervolgonderwijs, wáár ook in 

Europa, werden alle lessen in het Latijn gegeven. De perfecte beheer-

sing van de Latijnse taal was dus een absolute voorwaarde voor het 

volgen van universitair onderwijs. 

De Latijnse school telde door de eeuwen heen meestal 30 - 40 leerlin-

gen. Het personeel bestond meestal uit drie personen, namelijk een rec-

tor en enige lectoren. Tot het midden van de 19e eeuw bleef het onder-

wijs aan de Latijnse school vrijwel onveranderd. Omstreeks 1850 ver-

anderde de naam in 'Gymnasium' en werd ook het lespakket ten gunste 

van moderne talen, natuurkunde en wiskunde aangepast. 



8  

 

Midden 19e eeuw begon men zich te realiseren dat de Latijnse taal on-

voldoende geschikt was om de ontwikkelingen bij te houden. Om-

streeks 1850 was het de bedoeling in de Senaatskamer van de Univer-

siteit van Leiden asbakken neer te zetten; alleen, dat woord bestond in 

het Latijn niet. De aan te schaffen asbakken werden dus omschreven 

als volgt: "nieuwe vaten om de tot as gereduceerde overblijfselen van 

de nicotineplant te bevatten". 

Het aantal leerlingen verminderde en de school werd voor de gemeente 

een steeds moeilijker te dragen last. Er werden plannen ontwikkeld om 

de school om te vormen tot een 'Hogere Burgerschool' (HBS) met een 

driejarige cursus. Het volledige programma van een HBS omvatte vijf 

jaar, maar het idee was dat het 4e en 5e jaar in een andere plaats, zoals 

Rotterdam, gevolgd zou worden. Het gebouw aan de Venkelstraat vond 

men voor de nieuwe school minder geschikt en toen het grote pand No-

belstraat 34 in de verkoop kwam, werd het pand door de gemeente voor 

f 7.500 verworven en werd op 6 september 1879 de HBS plechtig geo-

pend. Het pand was op zich wel geschikt, maar gezien de toenmalige 

geldwaarde was het gebouw overbetaald. Voor de gemeente was de 

school een behoorlijke last; immers aan de school waren zes tot zeven 

leraren verbonden. Daarnaast waren er enkele notabelen die - zoals 

men vandaag zou zeggen - als 'parttimers' voor vakken als Staatsweten-

schappen aan de school waren verbonden. Daarbij was er ook wel eens 

sprake van functievermenging, bijvoorbeeld bij mr. Hubert Philippus  

de Kanter, een nogal markante persoonlijkheid ("Wie is er arroganter 

dan Flip de Kanter") die zowel les gaf als ook in de commissie van toe-

zicht zitting had; dus hij controleerde zichzelf. 
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Het gebouw Nobelstraat 34 waar van 1878 tot 1922 de HBS gevestigd 

was. Foto F. Keller. 

Ondanks het feit dat het pand ruim aan de eisen voldeed, blijkt uit de 

jaarverslagen dat het toch merkwaardige gebreken vertoonde die gedu-

rende jaren - vermoedelijk door geldgebrek - niet werden verholpen. 

Zo waren er lokalen die een gasleiding hadden, maar geen lampen; an-

dere lokalen hadden wel lampen, maar geen gasleiding… 
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Toelating tot de HBS was lang niet voor iedereen weggelegd. Eind 19e, 

begin 20e eeuw was er nog steeds sprake van een rangen- en standen-

maatschappij. Wie niet tot de betere kringen behoorde, kwam er sowie-

so niet op of, wanneer het wel lukte, werd betrokkene weggepest. Ver-

der waren de eisen om aangenomen te worden vrij pittig. In het studie-

jaar 1896/1897 omvatte het toelatingsexamen de vakken rekenen, ge-

schiedenis, Nederlandse taal, aardrijkskunde en Franse taal. Bij laatst-

genoemd vak waren de eisen als volgt gespecificeerd: het vloeiend le-

zen van gemakkelijk proza; het vertalen van gemakkelijke stukjes van 

het Frans in het Nederlands en van eenvoudige volzinnen van het Ne-

derlands in het Frans; bedrevenheid in het vervoegen van regelmatige 

en van de meest gebruikelijke onregelmatige werkwoorden. In het pro-

gramma 1902/1903 worden de eisen als volgt omschreven: Franse taal: 

lezen met een behoorlijke uitspraak; beantwoording in het Frans van 

eenvoudige vragen mondeling en schriftelijk; grondige kennis van de 

regelmatige en de meest gebruikte onregelmatige werkwoorden. 

Omstreeks 1913/1914 wordt de financiële situatie van de school steeds 

nijpender. Overwogen wordt te onderzoeken of het Rijk bereid zou zijn  

de school over te nemen. Om dit mogelijk te maken moet de school 

eerst van een driejarige naar een vijfjarige opleiding omgevormd wor-

den. In 1913 komt er een vierde klas bij, wat later een vijfde klas en in 

1916 wordt de school door het Rijk overgenomen. De school groeide 

naar 100 tot 150 leerlingen. Op zulke aantallen was het gebouw aan de 

Nobelstraat niet berekend en zo begon men uit te zien naar een nieuw 

gebouw. Binnen de wallen werden te hoge grondprijzen gevraagd, 

maar dankzij een schenking van notaris L.P. van den Blink kon de 

bouw ten zuiden van de vesting gerealiseerd worden aan wat later de 

Jan Matthijssenlaan genoemd werd. Begin jaren twintig was de econo-

mische situatie nogal gunstig en zo werd besloten de school 'op de 

groei' voor vier- tot vijfhonderd leerlingen te bouwen. In 1922 wordt de 

school in gebruik genomen.  
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In het begin werd alleen een vijfjarige B-opleiding aangeboden. De 

toenmalige directeur, ir. G.M. de Jongh Schiffer, was tegen de intro-

ductie van een A-opleiding. Later kwam deze er toch, werd weer opge-

heven, en later weer geïntroduceerd. In 1957 volgde weer iets nieuws, 

namelijk een middelbare opleiding voor meisjes: de MMS. Vanuit de 

MMS kon je niet naar de universiteit. Veel ouders vonden de MMS 

voldoende met de redenering dat een (duurdere) gymnasiale opleiding 

geen zin had, immers de dochter werd toch geacht te trouwen. 

In 1956 realiseerde de toenmalige directeur, R.P. van Oosten, zich, dat 

het schoonmaken van het gebouw nog steeds met stoffer en blik ge-

beurde. Een verzoek aan het ministerie voor het beschikbaar stellen 

van een stofzuiger werd in eerste instantie afgewezen; zo'n gek idee 

was men nog niet eerder tegengekomen…. Het duurde uiteindelijk een 

jaar voor de stofzuiger alsnog werd goedgekeurd. 

De Rijks HBS aan de Jan Matthijssenlaan. Rechts ( bij het hek )  de con-

ciergewoning, afgebroken bij de uitbreiding in 1979. Daar achter een gym-

lokaal, in 1962 afgebroken wegens instortingsgevaar. ( A rchief Maerlant 

College ) . 
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Een nieuwe periode begon met de inwerkingtreding van de 

'Mammoetwet' op 1 augustus 1968. In het kader van genoemde wet 

verdween de naam HBS en werd deze vervangen door 'Atheneum'; de 

naam 'Gymnasium' bleef overigens wel bestaan. Nieuw was de HAVO 

(Hoger Algemeen Vormend Onderwijs). De HAVO werd een soort 

voortzetting van de MMS, maar met meer keuzevakken en met dien 

verstande, dat de opleiding ook voor jongens toegankelijk werd. Daar-

naast ontstond de MAVO (Middelbaar Algemeen Vormend Onder-

wijs). Inmiddels is de situatie weer veranderd. Een aantal opleidingen 

is samengevoegd onder de naam VMBO. Daarbij staat de letter V niet 

voor 'Voortgezet', maar voor 'Voorbereidend', dus VMBO is 

'Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs. Eigenlijk had de naam 

moeten zijn 'Lager Beroepsonderwijs', maar om psychologische reden 

kon deze naam gewoon niet. Vandaag vallen onder de term VMBO een 

hele serie onderwijsvormen. Het eerste leerjaar van de opleiding vol-

gens de Mammoetwet werd de zo genoemde 'brugklas'. Op de een of 

andere manier werd het niveau toch minder dan vroeger in de eerste 

klas van de HBS. Zittenblijvers uit de brugklas slaagden er nooit in het 

Gymnasium met goed gevolg af te maken, wat met zittenblijvers in de 

vroegere eerste klas HBS soms wel lukte. 

In de jaren zeventig kende Voorne een groeiperiode. Al was de school 

oorspronkelijk ruim opgezet, na vijftig jaren werd deze toch te klein en 

moesten noodlokalen in gebruik worden genomen. In de tweede helft 

van de jaren zeventig werd tot uitbreiding van de school aan de Jan 

Matthijssenlaan besloten. Helaas viel de bouw in een periode waar de 

beschikbare middelen beperkt waren. Er moest op alle mogelijke ma-

nieren bezuinigd worden. De toenmalige rector, de heer E. Dobben-

berg, sprak bij de feestelijkheden ter gelegenheid van de ingebruikna-

me in december 1979 de hoop uit, dat goedkoop geen duurkoop zou 

blijken te zijn. Zijn vrees was terecht; nu, nog maar 33 jaar verder, 
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blijkt dat de oude school uit 1922 nog steeds geschikt is voor herge-

bruik, maar dat de gebouwen uit 1979 op de nominatie staan gesloopt 

te worden. Jammer was ook, dat ten gevolge van de nieuwbouw het 

bouwkundig geheel van de oorspronkelijke school onherstelbaar werd 

aangetast. Oorspronkelijk was er sprake van een 'drieluik', met - vanuit 

de Jan Matthijssenlaan gezien - in het midden het hoofdgebouw, links 

geflankeerd door het woonhuis van de rector en rechts door een gym-

zaal en het woonhuis voor de conciërge, de heer Streefkerk. Dit laatst-

genoemde gebouw werd in het kader van de uitbreiding gesloopt en 

sindsdien kijkt men tegen een blinde muur van de aula aan. 

 

 De schooldirectie in 1983. V.l.n.r.: de heren Bruins, Mol, Dobbenberg

( r ector ) , Kuyper, Veenhof en Van der Wolde. ( Archief Maerlant 

College ) . 
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Uitbreiding van Brielle met de wijken Nieuwland en Nieuwland-Oost, 

ten oosten van de Plantage, gecombineerd met nieuwe inzichten met 

betrekking tot de planologie, hadden tot gevolg dat besloten werd een 

volkomen nieuw scholencomplex aan de 'Nolle' neer te zetten. Na 

exact 90 jaar aan de Jan Matthijssenlaan te hebben gezeten, verhuist 

het voortgezet onderwijs aan het begin van het schooljaar 2012/2013 

naar de Hossenbosdijk. 

Situatie na de uitbreiding in 1979. Links het oude hoofdgebouw, midden 

ingang met aula, midden achter leslokalen, rechts gymlokalen en fietsen-

stalling ( Archief Maerlant College. )  

Omstreeks 1988 heerste een hoge werkeloosheid onder jonge leraren. 

Dit was voor de auteur aanleiding om gebruik te maken van de DOP - 

regeling (Doorstroming Onderwijs Personeel). In de bevestigingsbrief 

stond een verkeerd huisnummer, namelijk 147 in plaats van 47. Een 

poging de ambtenaar op het ministerie te overtuigen mislukte in eerste 

instantie; deze bleef stug volhouden dat het nummer 147 juist was. In 

dezelfde brief ontbrak ook de vermelding dat de school (ook) een gym-

nasiale afdeling had. De ambtenaar bleef volhouden dat een gymnasia-

le afdeling wel was aangevraagd, maar dat dit nooit was doorgegaan. 

Maar, eind goed, al goed, enkele dagen later volgde een brief waarin 

de gegevens wel correct waren… 
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De nieuwe school aan de Hossenbosdijk. Artist Impression AGS Architek-

ten en Planners, Heerlen. 

Over de auteur 

Ide Kuyper was van 1957 - 1988 leraar geschiedenis en ten slotte plaat-

vervangend rector op de school aan de Jan Matthijssenlaan in Brielle. 

Hij is oud-voorzitter en erelid van de 'Vereniging Vrienden van het 

Historisch Museum Den Briel'. Ide Kuyper woont in Brielle. 

Bronnen 

Kuyper I. Lustrumboekjes: 1966: 50 jaar Rijks-HBS. 1979: 100 jaar Middelbaar 

Onderwijs in Brielle. 

Jaarverslagen HBS Brielle, 1880 en verder. 

Klok J., Stoutjesdijk C. et al.: Kroniek van een school, 1982 Rijksscholengemeen-

schap Brielle. 
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Afb. 1: De Rijks-HBS, later Maerlant College, aan de Jan Matthijssenlaan 7 

te Brielle, tussen 1968 en 1977. Rechts van het hoofdgebouw de sportvel-

den met noodlokalen en aan de noordzijde van het sportveld de fietsenstal-

ling en het gymlokaal. Achter de tweede fietsenstalling van rechts staat nog 

een bunker die werd afgebroken bij de nieuwbouw. ( A rchief Maerlant 

College ) . 
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Herinneringen aan de Jan Matthijssenlaan 7 

Na overname van de 'Hogere Burgerschool' door het Rijk in 1916 

groeide het aantal leerlingen en werd het gebouw aan de Nobelstraat te 

klein. Betaalbare grond was binnen de vesting niet te verkrijgen. Toen 

Brielle in het begin van de jaren twintig van de vorige eeuw de status 

van vesting kwijtraakte, werd ook bouwen buiten de wallen mogelijk 

en zo verrees er vlakbij de watertoren een nieuw schoolgebouw (afb. 1, 

blz. 16, foto op blz. 11 en omslagfoto). 

Het was (en is nog steeds) een imposant gebouw met een karakteristie-

ke hoofdingang en een imposante centrale hal. 

 Afb. 2: De karakteristieke hoofdingang van de school aan de  

Jan Matthijssenlaan 7. Foto F. Keller. 
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Afb. 3: De centrale hal van de school aan de Jan Matthijssenlaan 7. 

Foto F. Keller. 

 

Afb. 4: Een herinnering aan donkere tijden: gedenkplaat voor oud-

leerlingen die tijdens WO II om het leven kwamen. Foto F. Keller. 
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Het hele complex was solide gebouwd; het hoofdgebouw zal ook na 

verhuizing van de school in de zomer van het jaar 2012 met een andere 

functie in gebruik blijven. Toch moest in 1962 de gymzaal tussen 

hoofdgebouw en woonhuis van de conciërge worden afgebroken. Tij-

dens een eindexamen kwam er met donderend geraas een stuk steen 

naar beneden. De oorzaak was een verzakking, vermoedelijk veroor-

zaakt door het feit dat het gebouw gedeeltelijk boven een oude sloot 

stond waarmee bij het heien onvoldoende rekening was gehouden. 

Het hoofdgebouw beschikt over een gigantische zolder met een schitte-

rende dakconstructie. Eén keer, op 3 september 1966, is op deze zolder 

een feest gehouden ter gelegenheid van het feit, dat de school sinds 60 

jaar een Rijksschool was. De brandweer was achteraf niet gelukkig met 

dit feest. Toegang tot de zolder is alleen maar mogelijk via één, vrij 

smal, trappenhuis. Het was dus eenmaal en nooit meer… 

Afb. 5: Situatie na de afbraak van het gymlokaal in 1962. Links het woon-

huis van de conciërge, gesloopt in het kader van de nieuwbouw in 1979. 

( A rchief Maerlant College) .  
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Afb. 6: De dakconstructie van het 

hoofdgebouw, met de toegang naar 

het uitkijktorentje. Foto F. Keller. 

Afb. 7 ( onder ) : Het feest op 3 sep-

tember 1966 op de zolder van het 

hoofdgebouw, naar aanleiding van het 

50-jarig bestaan van de Rijks-HBS. 

( A rchief Maerlant College) .  
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Afb. 8: ‚ Jugendstil ‘  in het trappen-

huis naar de zolder. Foto F. Keller. 

Afb. 9: Aardrijkskundelokaal, 2011. 

( A rchief Maerlant College) .  
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Ondanks het feit dat de school 'op de groei' was gebouwd, werd deze 

op een gegeven ogenblik te klein. Op de sportvelden bij de school 

moest een flink aantal noodlokalen worden bijgebouwd (afb. 1). Op 

een gegeven ogenblik boden ook deze noodlokalen geen uitkomst meer 

en werd er tot een meer definitieve uitbreiding besloten. Om ruimte te 

maken voor nieuwbouw verhuisden de noodlokalen naar de Hossen-

bosdijk. Een tekening van de nieuwbouw uit 1979 is te vinden op pagi-

na 14. Afb. 10 geeft een overzicht van de uitbreiding en afb. 11 laat de 

nieuwe hoofdingang zien. 

 

 

Afb. 10: Uitbreiding uit 1979. Links de aula, midden leslokalen, rechts 

gymlokalen en fietsenstalling. Foto F. Keller. 
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Afb. 11: De ( sinds 1979 )  ‚ n ieuwe ‘  hoofdingang. Foto F. Keller. 

Door fusie in 1993 met de openbare 

W. van Dijk MAVO en de beide 

scholen voor het beroepsonderwijs 

werd de naam van de school gewij-

zigd in ‚Maerlant College‘. Bij een 

nieuwe naam hoort uiteraard een nie-

uw logo (afb. 12). 

Afb. 12: Het logo van het Maer-

lant College. Foto F. Keller. 
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In 2003 wordt op het parkeerterrein een noodgebouw voor het Onder-

wijs Dienstencentrum (ODC) Markant in bedrijf genomen. Het is een 

afdeling van het Maerlant College, maar heeft een eigen naam. Hoe 

deze tot stand is gekomen? De bij het Maerlant College gebruikte tekst-

verwerker 'verbetert' het woord 'Maerlant' automatisch in 'Markant'; 

tja…. 

Op 26 november 2007 is er een landelijke scholierenstaking tegen het 

verhogen van het aantal lesuren per jaar van 1000 naar 1040 uur. Ook 

scholieren van het Maerlant College doen mee, al gaat het hier minder 

heftig aan toe dan in andere plaatsen waar de politie van de wapenstok 

gebruik moest maken. 

Afb. 13: Het Onderwijs Dienstencentrum op het terrein van het Maerlant 

College. Foto F. Keller. 
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Maar laten we met een plezieriger onderwerp eindigen: de laatste jaren 

kwam bij mooi (en minder mooi) weer het 'IJSMANNEKE' langs, waar 

we als overburen ook regelmatig gebruik van hebben gemaakt en, het 

moet gezegd, de kwaliteit was uitstekend; we zullen de ijsjes missen! 

F. Keller 

Met dank aan de heer M. Kamerling voor het aanleveren van belang-

rijke achtergrondinformatie. 

Afb. 14: De scho-

lierenstaking op 

26 november 

2007. Foto F. 

Keller. 

Afb. 15: Het 

‚ I JSMANNEKE ‘  

in de Jan  

Matthijssenlaan. 

Foto F. Keller. 
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Afb. 1: Detail van de portrettengalerij, onderdeel van de ( wissel- )   

tentoonstelling ‚ De Brielse Schatkamer ‘ .  Foto F. Keller. 
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Herinrichting Museum 2012 

F. Keller 

Ook een museuminrichting blijkt een 'uiterste houdbaarheidsdatum' te 

hebben. Wat verandert, zijn niet zo zeer de historische feiten, maar de 

mogelijkheden voor de potentiële bezoekers om aan (historische) infor-

matie te komen. Tot omstreeks eind jaren zestig van de twintigste eeuw 

was de (auto)- mobiliteit van de bevolking zeer beperkt. In die tijd was 

het museum eigenlijk alleen van belang voor mensen die binnen 

'fietsafstand' van het museum woonden. Voor deze bevolkingsgroep 

was het museum niet alleen een bron van historische informatie maar 

ook een soort venster op de wereld. Zo beschikte het museum vanaf 

1914 over de 'collectie Bout', voorwerpen verzameld door de Brielse 

missionaris Bout in Papua Nieuw Guinea. Pas in 1958 werd geconclu-

deerd dat deze collectie niet meer paste in het profiel van het Brielse 

museum en werden de objecten in bruikleen overgedragen aan het 

(toenmalige) Volkenkundig Museum in Rotterdam. 

Afb. 2: Kanon van de ‚ Brederode ‘ ,  het vlaggenschip van Admiraal 

Tromp. Het kanon werd in 1910 door Denemarken aan Nederland ge-

schonken. Foto F. Keller. 
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Midden jaren vijftig vond in het kader van een verbouwing van het 

Stadhuis ook de eerste herinrichting van het museum plaats. De vol-

gende, meer ingrijpende, reorganisatie gebeurde in het midden van de 

jaren negentig. Als gevolg van de bouw in 1994/95 van een nieuw 

stadskantoor aan het Slagveld kreeg het museum meer ruimte ter be-

schikking. Vanaf de heropening in september 1996 was de focus van 

het museum gericht op een chronologische presentatie van de geschie-

denis van Brielle. De naam van het museum werd veranderd van 

'Trompmuseum' in 'Historisch Museum Den Briel Maarten Harpertszn. 

Tromp', aangezien bij de oorspronkelijke naam de vlag de lading niet 

meer dekte. De naam bleek te lang en werd gaandeweg ingekort tot 

'Historisch Museum Den Briel'. 

Ondanks de bevolkingsgroei en ondanks alle pogingen met tijdelijke 

tentoonstellingen afwisseling in het aanbod te brengen, bleef het aantal 

bezoekers stagneren. Stijgende welvaart en bijna onbegrensde mobili-

teit, gecombineerd met een verruiming van het vrijetijdsaanbod maakt 

het voor alle kleine musea moeilijk om groeiende bezoekersaantallen te 

genereren. Toen het museum in 2007 volkomen onverwacht een grote 

erfenis kreeg, werd door de gemeente tot een herinrichting met een lan-

delijk aansprekend thema besloten om meer bezoekers naar het muse-

um en naar Brielle te trekken. 

Als overkoepelend thema werd gekozen voor de Tachtigjarige Oorlog 

(Afb. 3). In lijn met deze keuze werd ook de naam van het museum 

veranderd in 'De Tachtigjarige Oorlog, Historisch Museum Den Briel'. 

Om het museum ook voor buitenlandse bezoekers beter toegankelijk te 

maken, wordt de informatie in het museum niet alleen in het Neder-

lands maar ook in het Engels verstrekt. Ten gevolge van de verhuizing 

van de stadsgalerij naar de Sjoel aan de Turfkade kon er ook in de 

nieuwe opzet nog wat ruimte worden vrijgemaakt voor de 'Brielse 

schatkamer', waar aandacht wordt geschonken aan enkele belangrijke 
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Brielse thema's. Wat ingrijpend is veranderd is de manier van informa-

tieverstrekking. Vóór de herinrichting waren er ongeveer vijf plekken 

waar van geluid of van video gebruik werd gemaakt. In de nieuwe situ-

atie is het aantal (aanraak-)schermen en audiovisuele presentaties ge-

groeid naar ongeveer vijftig. 

 

Afb. 3: Titelblad van de nieuwe 

museumfolder. 
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Na een verbouwing van vijf maanden werd het museum op 31 maart 

2012 door H.M. de Koningin geopend.  

 

Afb. 4: Koningin Beatrix met burgemeester Betty van Viegen bij de 

opening van het heringerichte museum, 31 maart 2012. Foto Stijn Keller. 
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Dit artikel benoemt de hoofdonderwerpen waarmee de bezoeker achter-

eenvolgens geconfronteerd wordt en wordt per thema een enkele 'eye-

catcher' getoond. Al bij de ingang staat het kanon dat te zien is op af-

beelding 2. Na receptie en garderobe komt men (op de begane grond) 

terecht in de 'Brielse schatkamer' met de (tijdelijke) thema's 

'Portretten' (Afb. 1), 'De Franse Overheersing', 'De Heren en Vrouwen 

van Voorne' en 'Brielle van prehistorie tot middeleeuwse stad'.  

Na een klim naar de zolder maakt de bezoeker kennis met de Beel-

denstorm (1566) en met de politieke situatie in de Nederlanden voor 

het begin van de Tachtigjarige Oorlog. 'Eye-catchers' zijn hier een 

schilderij van Angelus Merula (Afb. 5), één van de slachtoffers van de 

spanningen tussen katholieken en protestanten, alsmede een 'gevallen 

heilige' ter visualisering van de Beeldenstorm (Afb. 6).  

 

 

 

Afb. 5: Angelus Merula, de Brielse 

martelaar. ( Collectie HMDB ) .  
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Afb. 6: Een 'gevallen heilige', als gevolg van de Beeldenstorm. 

Foto F. Keller. 

Een verdieping lager wordt aandacht geschonken aan de bevrijding van 

Den Briel op 1 april 1572. Op deze verdieping hangt ook het origineel 

van het schilderij dat afgedrukt is op de folder volgens afb. 3. Het laat 

een zwaar geromantiseerde voorstelling uit de 19e eeuw zien, geschil-

derd door J. Keller (geen familie van de auteur). Met klem wordt aan-

geraden de videopresentatie te bekijken en te beluisteren; alleen zo 

krijgt men een goed overzicht van de gebeurtenissen rond de bevrijding 

van Den Briel. 

In de volgende ruimte (nog steeds op dezelfde verdieping) wordt de 

bezoeker geconfronteerd met de zwarte bladzijde van de moord op de 

negentien priesters die we thans kennen als de ‘Martelaren van Gor-

cum' (Afb. 7). Nog steeds op dezelfde verdieping wordt aandacht be-

steed aan belangrijke veldslagen voor en na 1 april 1572 (Afb. 8).  
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Afb. 7: Altaarstukken uit de gesloopte houten kapel aan de Kloosterweg, 

ten westen van de huidige Bedevaartskerk. Foto F. Keller. 

Afb. 8: Een kanon uit de 16e eeuw. Foto F. Keller. 
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Enigszins opzij van de doorgaande route is de vroegere zaal voor tijde-

lijke tentoonstellingen thans gewijd aan de Brielse zeehelden Tromp 

(Afb. 9), Witte de With en Van Almonde. 

 

 

Afb. 9: Zeeheldenzaal,  

Admiraal Tromp. 

Foto F. Keller. 

Een verdieping lager wordt aandacht besteed aan andere aspecten en 

acteurs uit de Tachtigjarige Oorlog, zoals Johan van Oldenbarnevelt en 

Prins Maurits en verder aan de VOC (Afb. 10) en de WIC. 

Op de onderste verdieping vindt men informatie over de Vrede van 

Munster van 1648. (Afb. 11). Ten slotte maakt de bezoeker in de voor-

malige Waag kennis met de 1-Aprilvieringen in Brielle (Afb. 12). 
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Afb. 10: De 'Halve Maen', een vrachtschip van de VOC, in dienst gesteld 

1609, door brand verloren gegaan in 1618. Foto F. Keller. 

Wie nog meer over Brielle en de Tachtigjarige Oorlog wil weten, moet 

vooral zelf het museum bezoeken. Verder vindt men bij de museumba-

lie een ruime keuze aan publicaties over de geschiedenis van de stad en 

de streek. 

Afb. 11: Titelblad van het ‚ Tractaet ‘  van 

de Vrede van Munster. Foto F. Keller. 
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Afb. 12: Model van de 

‚ M aasnymph ‘ .  Het origineel uit 

1872 staat op het Asylplein en wijst 

met de ( in het model ontbreken-

de )  linkerarm naar de Maasmond, 

waar vandaan de vrijheid kwam. 

Foto F. Keller. 

 

Over de auteur 

Felix Keller is redacteur van de ‚Brielse Mare‘. Hij woont in Brielle. 

 

Bronnen 

 Holtrop, Marijke, Drs. Honderd jaar verzamelen. 1912 –2012, Brielle 

2012. 

 Albers M, Het nieuwe Trompmuseum, het visuele geheugen van Den Briel 

en omgeving, in Brielse Mare, jg. 6, nr. 1, april 1996, pp. 28 - 38. 
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Restauratie Ommegang bij de Bedevaartskerk voltooid! 

In de 'Brielse Mare' Jg. 18, no. 1 van april 2008 werd uitvoerig stil ge-

staan bij de afronding van een uitgebreide renovatie van de Bede-

vaartskerk aan de Rik. Toen werd ook al melding gemaakt van het feit, 

dat ook de Ommegang dringend gerestaureerd diende te worden. De 

Ommegang uit 1912 was een van de eerste bouwwerken in Nederland 

waarbij grootschalig gebruik gemaakt werd van gewapend beton. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoals op bovenstaande foto is te zien, waren er in de loop der tijd struc-

turele beschadigingen opgetreden en was een ingrijpende restauratie 

onvermijdelijk. Intussen is de restauratie voltooid en ziet de Omme-

gang er weer prachtig uit. Op 27 april 2012 werd de Ommegang door 

de Bisschop van Rotterdam, Mgr. Van den Hende, heropend. De beide 

 

 

 

Detail van de Ommegang voor de 

restauratie. Foto F. Keller. 
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foto's hieronder geven een indruk hoe het geheel er thans uitziet. Wie 

zelf een kijkje wil nemen, moet wachten tot in juli. Normaal is de kerk 

in juli en augustus van 13.00 tot 17.00 uur voor bezoekers geopend. 

Geadviseerd wordt de tijden op de website van de Bedevaartskerk *)  

te controleren. 

F. Keller 

*) www.martelarenvangorcum.nl 

Onder ‘Contact’ vindt men informatie over de bezoekmogelijkheden en 

de ‘Fotogalerij’ omvat een enorm aantal foto’s over het bedevaarts-

oord. 

Ommegang na de restauratie, juli 2012. Foto F. Keller. 
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Brielle als handelshaven (II) 

Naar aanleiding van het artikel over bovengenoemd onderwerp in de 

'Brielse Mare' 22/1 van april 2012 ontving de redactie een grote hoe-

veelheid aanvullende informatie; reden genoeg om deze gegevens in 

onderstaand verhaal te bundelen. Naast aanvullende informatie over 

activiteiten aan de Turfkade, het Scharloo, de Lijnbaan en het Slagveld 

wordt vooral aandacht geschonken aan activiteiten langs Maarland NZ 

en ZZ. Voor het gemak van de lezer worden op de tekening op de vol-

gende pagina de in dit artikel beschreven bedrijven in letters aangege-

ven. De cijfers hebben betrekking op de activiteiten die beschreven zijn 

in de ‘Brielse Mare’ 22/1 van april 2012. 

 

Het ‚ bewijs ‘  voor de overslagactiviteiten aan het Maarland ZZ. Adver-

tentie uit de Nieuwe Brielsche Courant, 6 augustus 1937. Bron SAVPR. 
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Indeling haven Brielle, eerste helft 20e eeuw. Aanvulling op de tekening 

op blz. 6 van de Brielse Mare 22/1. 
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Legende bij tekening op blz. 40: 

A. Opslagplaats bouwmaterialen Firma Van der Meijden. 

B. Sloepenloods. 

C. Zeilmakerij. 

D. Aanlegplaats stoomschip Maasnymph. 

E. Ligplaatsen beroepsvissers. 

F. Gebr. J. en P. Kruit, Brandstoffenhandel. 

G. Afmeerplaats veerboten bij havenhoofd, bij laagwater. 

H. Graanhandel Firma Van den Blink. 

I. Scheepswerf De Delta, Van der Torre. 

J. Het Werfje. 

K. Bouwmaterialenhandel Jan Laay. 

 

Activiteiten beschreven in Brielse Mare 22/1 van april 2012: 

1. Ligplaats Vlaardingen VI; dagelijkse dienst naar Rotterdam en 

Vlaardingen. 

2. Wachtplaatsen ledige schepen. 

3. Ligplaats veerboot naar Rozenburg. 

4. Laad/losplaats Kalkfabriek. 

5. Ligplaats schelpenzuiger ‘Marie’ en schepen voor aanvoer van de 

schelpen: ‘Spes Salutis’ en ‘Look Out’. 

6. Aanvoer van kolen voor de gasfabriek. 

7. Aanvoer van hout voor de Houthandel ‘De Eilanden’. 

8. Overslagplaats voor de veiling. 

9. Arsenaal: opslag van granen en kunstmest. In WO II: opslag van 

cement voor de bouw van bunkers. 

10. Losinstallatie voor kolen, brandstoffenhandel Gebrs. Spoon. 

11. Beurtschepen. 

12. Beurtschepen. 

13. Scheepsherstelplaats met helling. 
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Uit de gegevens die na het verschijnen van de ‚Brielse Mare‘ 22-1 van 

april 2012 bij de redactie zijn binnengekomen, blijkt des te duidelijker 

dat tot in het midden van de 20e eeuw de haven het ‚kloppend hart‘ van 

de Brielse economie was. Het Maarland hebben we in de april Mare 

dan ook tekort gedaan. Een volledige beschrijving van alle wetens-

waardigheden valt buiten het bestek van dit artikel, maar enkele we-

tenswaardigheden willen we de lezers toch niet onthouden. Wat bij-

voorbeeld te denken van een huis waar in de koopakte een bepaling 

werd opgenomen dat bij verkoop een kippenhok met twee (twee!) kip-

pen meegeleverd diende te worden… 

Vandaag is van de vroegere activiteiten niet veel meer terug te vinden, op drie 

uitzonderingen na. Aan het Maarland ZZ exploiteert het Aannemingsbedrijf 

L.D. van Dijk BV een pakhuis dat vroeger deel uitmaakte van de bouwmateria-

lenhandel Van der Meijden & Zoon. Eveneens aan het Maarland ZZ staat sinds 

2002 een replica van het ‚zakkendragershuisje‘ als vervanging van het in 1952 

gesloopte origineel. 

 

 

Het ‚ zakkendragershuisje‘  met het 

Maarlands klokje. Ets van M.L. Mid-

delhoek, ca. 1930. Collectie SAVPR. 
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Aan het Maarland NZ is vooral 

het pand no. 10 (vroeger 14) van 

belang. Voor zover is na te gaan, 

bestaat de daar gevestigde zeilma-

kerij ten minste al sinds 1842. In 

die tijd was de eigenaar ene Dirk 

Bout. Vanaf 1900 was in het pand 

de zeilmakerij P. van Waarden-

berg gevestigd. Waardenberg 

werd opgevolgd door Aarts, deze 

door Smaling en thans wordt de 

zeilmakerij ‚Op Hoop‘ door de 

familie Kaslander geëxploiteerd. 

 

 

 

 

Zeilmakerij ‚ Op Hoop ‘ ,  Maar-

land NZ 10. Foto F. Keller. 

Advertentie in de ‚ Nieuwe Brielsche Courant ‘ ,  

7 augustus 1925. Collecttie SAVPR. 
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Aan de overkant van het water, bij de Zevenhuizen (aan het Slagveld) 

was het reparatiebedrijf van P. Kruijt gevestigd. In hetzelfde pand be-

vond zich tot enkele jaren geleden het jacht– en reparatiebedrijf van 

Jan D. Romein. 

 

 

 

Even ten zuiden van de Molenbrug, aan de kant van de Lijnbaan,was 

een scheepswwerfje gevestigd. Vandaag herinnert alleen nog de straat-

naam ‚`t Werfje‘ aan dit bedrijf. 

 

Advertentie van de 

firma P. Kruijt in de 

Nieuwe Brielsche 

Courant, 8 maart 

1903. Bron SAVPR 

De restanten van het Werfje ten zuiden van de Molenbrug.  

Collectie SAVPR. 
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Bij het bestuderen van de geschiedenis van de gebouwen rond de haven 

valt op dat vaak wel informatie over de bouwgeschiedenis is te vinden, 

maar weinig over activiteiten die in de desbetreffende panden plaats-

vonden. Om te voorkomen dat deze informatie in vergetelheid raakt, 

volgt hier een beperkte opsomming van de ‚oral history‘ gegevens die 

de redactie door attente lezers werden medegedeeld.  

Sloepenloods: 

De sloepenloods was oorspronkelijk gebouwd ten behoeve van het 

Korps Torpedisten. In WO II was de loods in gebruik als paardenbin-

nenbak van het Duitse leger. Na de oorlog was het gebouw een 

scheepsherstelplaats. Thans is het in gebruik als schietbaan. 

Arsenaal: 

Het Arsenaal werd tot ver na WO II nog gebruikt door de Koninklijke 

Landmacht. 

Verder zijn de volgende, al lang verdwenen, activiteiten nog het ver-

melden waard: 

Turfkade: 

Tijdens de bietencampagne was de Turfkade in gebruik als bietenover-

slagplaats. 

Boottochten: 

Zowel voor als na WO II werden door verenigingen zoals de voetbal-

vereniging ‚Wit Rood Wit‘ of Libertatis boottochten georganiseerd 

naar plaatsen als Hoek van Holland, Gouda, Dordrecht, of Rotterdam, 

voor leden, donateurs en begunstigers. Automobiliteit zoals we deze 

thans kennen, bestond in de eerste helft van de twintigste eeuw immers 

nog niet. 
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Ten slotte nog enkele verdere havengerelateerde wetenswaardigheden: 

Visserij in de Maasmond: 

De visserij in de Maasmond gebeurde door het uitzetten van netten 

vanaf houten roeiboten. Gevist werd hoofdzakelijk op spiering en 

bliek. De vangst werd op de kade verkocht. De afsluiting van de Maas-

mond in 1950 was de doodsteek voor de visserij. 

Personenvervoer per schip: 

Toen Brielle nog geen eigen BLO-school had, gingen met de Vlaar-

dingseboot ook kinderen mee voor schoolbezoek in Vlaardingen. 

Bij laagwater moesten de passagiersvaartuigen vanwege hun diepgang 

afmeren aan het havenhoofd en moesten de passagiers hun weg te voet 

over de Veerweg vervolgen. 

F. Keller. 

Met dank aan… 

… onze leden Aren van der Vlugt en Ben Tellegen en enkele andere 

anonieme informatieverschaffers, die tezamen het grootste deel van dit 

artikel hebben aangedragen. 

N.B.: 

Aanvullende reacties van onze leden worden op prijs gesteld, omdat 

deze wellicht weer kunnen dienen voor nader onderzoek naar de histo-

rie van Brielle en omgeving. 
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 Watersnoodramp: ooggetuigen gezocht! 

Ons lid de heer Jan W. Boehmer doet onderzoek naar de krachten die 

verantwoordelijk zijn voor het doorbreken van dijken. De laatste keer 

dat in onze streek dijken op grote schaal bezweken, was bij de Wa-

tersnoodramp begin februari 1953. Op zich is deze ramp goed gedocu-

menteerd. Helaas blijkt bij nader onderzoek dat niet alle beschikbare 

informatie kan kloppen. Daarom de volgende oproep: zijn er lezers die 

zelf een dijkdoorbraak hebben meegemaakt, of die betrokken waren bij 

het behoud van de Brielse Maasdam. Zouden deze personen bereid zijn 

hierover informatie te verschaffen, dan zou dit erg op prijs worden ge-

steld. Het gaat om vragen zoals welke dijk op welk tijdstip van de dag 

bezweken is en waar precies. 

Wie een bijdrage kan leveren, wordt verzocht contact op te nemen met 

het redactiesecretariaat, p/a Fré Eggens, tel. 0181 41 56 20, e-mail: 

fteggens@online.nl 

 

Watersnoodgat in de Oudenhoornse Zeedijk. Bron SAVPR 
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Wat lezers schrijven… 

Het leven is ook voor een redactie vol verrassingen. Je beleeft lange 

periodes zonder enige reactie van lezers, en dan heb je ineens weer een 

periode waar de e-mails met op- en aanmerkingen blijven binnenstro-

men. Hier de recente oogst: 

Brielse Mare 19-1, april 2009: artikel: "Wie met klokken schiet, wint 

de oorlog niet!" over de klokkenroof in Brielle. Op bladzijde 25 staat 

een gedicht over een klok die uit het IJsselmeer is opgevist, zoals de 

Brielse klokken. Beweerd wordt, dat het gedicht op een gedenksteen in 

de kerk van Spijkenisse staat. De heer ir. W.A.Th. Bik uit Poortugaal 

maakt de redactie er op attent dat hier sprake is van een vergissing. Het 

gedicht is te lezen op een gedenksteen in de kerk van Poortugaal en 

heeft betrekking op de (in de oorlog) enige torenklok uit Poortugaal die 

door de Duitsers gevorderd was. De klok was nog tot 1984 in gebruik 

en staat nu nog steeds in de kerk. Het gedicht is van A. van Zanten, 

hoofdverpleegkundige van 'Maasoord’, nu Delta Psychiatrisch Centrum 

in Poortugaal, als bekroond antwoord op een prijsvraag, uitgeschreven 

door de Oranjevereniging 'Oranje Nassau' uit Poortugaal. 

Brielse Mare 22-1, april 2012: artikel: 'Opkomst en ondergang van de N.V. 

Spoorbootdienst Den Briel - Vlaardingen, 1924 - 1931'. Op bladzijde 31 

staat - correct - dat de laatste afvaart op 16 november 1931 plaatsvond. De-

ze informatie heeft alleen betrekking op de diensten van de N.V. Spoor-

bootdienst "Den Briel - Vlaardingen". Van ons lid, de heer J. Zondag heb-

ben we als aanvullende informatie begrepen, dat de RTM (als concurrent 

van de Brielse onderneming) de veerdienst Brielle - Vlaardingen bleef on-

derhouden tot 14 december 1949. De vader van de heer Zondag was gedu-

rende een aantal jaren kapitein op dat schip. 
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Brielse Mare 22-1, april 2012: artikel: 'Het geheim van de Kalknacht'. 

Het ontstaan van de 'Kalknacht' blijft een geheim. De redactie kreeg 

van meerdere leden te horen dat na 1572 huizen waar nog katholieken 

woonden, met een gekalkt kruis werden gemarkeerd. Ook gebeurde het 

kennelijk dat kruisen werden gekalkt op huizen waar de pest heerste. 

Zelfs wanneer deze informatie correct is (wat de redactie nog niet door 

primaire bronnen bevestigd kon krijgen), dan nog is er een 'missing 

link' naar de humoristische spreuken op ramen van middenstanders. 

Wie helpt dit raadsel alsnog op te lossen? 

Brielse Mare 22-1, april 2012: artikel: 'Brielle als handelshaven op 

Voorne-Putten'. Onze leden Ben Tellegen en Aren van der Vlugt maak-

ten de redactie attent op het feit, dat de rol van de Maarlandse haven in 

bovengenoemd verhaal onderbelicht was gebleven. Met name Aren van 

der Vlugt had zoveel aanvullende informatie dat de redactie besloten 

heeft de gegevens elders in dit nummer in een apart artikel te publice-

ren. 

Erratum Mare 22-1, april 2012, pagina 39: Bij de foto behorende bij 

het artikel ‘Zoeken en vinden in het Streekarchief VPR’ is in het bij-

schrift de naam van de archiefmedewerkster verminkt. De naam moet 

zijn: Rianne Druning.  
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Verenigingsnieuws 

Het formele overgangsproces van de Vereniging Vrienden van het His-

torisch Museum Den Briel naar de Historische Vereniging De Brielse 

Maasmond nadert zijn voltooiing. 

Alle leden van de vereniging hebben, volgens de statutair voorgeschre-

ven procedure, de gelegenheid gehad om voorafgaand aan de Algeme-

ne Ledenvergadering van 16 mei 2012, kennis te nemen van de door 

het bestuur voorgestelde statutenwijziging. Vervolgens is het concept 

statutenwijziging op de Algemene Ledenvergadering met algemene 

stemmen aangenomen. Als laatste stap in het proces zal de statutenwij-

ziging bij de notaris worden geformaliseerd per 1 januari 2013. 

De statutenwijziging doet niets af aan onze relatie met het museum, we 

blijven vrienden van het museum. De nieuwe naam doet echter meer 

recht aan de statutaire doelstellingen die meer omvatten dan alleen het 

verlenen van steun aan het museum. Naast de nieuwe naam zal ook een 

nieuw logo worden ontworpen dat uiteraard verwijst naar de Brielse 

Maasmond. 

De Brielse Maasmond is onder andere van groot belang geweest voor 

de ontwikkeling van de huidige regio Voorne-Putten. Op vele oude 

kaarten van dit gebied staat de Maasmond dan ook afgebeeld. Zo ook 

op de in 1576 in opdracht van Prins Willem van Oranje en de Staten 

van Holland door Potter vervaardigde Caerte van de landen van Voer-

ne. Deze kaart van de landen van Voorne is de meest gedetailleerde 

kaart van dit gebied uit de 16e eeuw. 

Sjoerd de Meer en Rikkert Wijk, medewerkers cartografie bij het Mari-

tiem Museum Rotterdam, hebben een artikel voor de Brielse Mare ge-

schreven over de kaart en zijn maker Jan Jansz. Potter. 

Echter, gezien het voor de vereniging zeer relevante onderwerp, gaat 

het bestuur in overleg met de auteurs onderzoeken of het mogelijk is 

tot een aparte publicatie te komen ten gunste van onze leden. 
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Samenwerking en krachtenbundeling worden belangrijke uitgangs-

punten van onze vereniging. Naast reeds bestaande vormen van samen-

werking zoals uiteraard met het museum en de Stichting Streekhistorie 

Voorne-Putten en Rozenburg, zijn wij op zoek naar nieuwe partners. 

De Brielse bibliotheek, gevestigd in een prachtig historisch gebouw, 

heeft toegezegd graag met ons te willen samenwerken. Deze samen-

werking moet o.a. leiden tot een permanente opstelling van onze vere-

niging in de bibliotheek, waarbij de geschiedenis van Brielle centraal 

Maasmond en Voorne. Detail uit de kaart van Jan Jansz. Potter  van de 

landen van Voorne 1576. 



52  

 

zal staan. De bedoeling is dat onze activiteiten in de bibliotheek com-

plementair zijn aan de activiteiten van het museum. 

Niet alleen onze vereniging, maar ook het museum heeft, na de herin-

richting, een nieuwe naam gekregen: ‘De Tachtigjarige Oorlog, Histo-

risch Museum Den Briel’. Wij feliciteren en complimenteren de leiding 

van het museum hier nogmaals met de herinrichting en opening door 

Koningin Beatrix. 

In het kader van samenwerking en krachtenbundeling ontving het be-

stuur in mei een uitnodigingsbrief van de Stichting Streekhistorie 

Voorne-Putten en Rozenburg voor een gezamenlijke vergadering met 

de volgende argumentatie: 

“Graag zouden wij op deze vergadering met alle regionale historische 

verenigingen en instellingen van gedachten willen wisselen over de 

mogelijkheid om in de nabije toekomst onze krachten te bundelen en tot 

een nauwer samenwerkingsverband te komen bij het publiceren van 

streekhistorische thema’s en het organiseren van aansluitende prog-

ogramma’s. Directe aanleiding voor dit streven is het 200-jarig be-

staan van ons Koninkrijk in 2013.” 

In het verlengde van het bovenstaande wil de stichting graag met ons 

van gedachten wisselen over het nut en de noodzaak van een periodiek 

overleg met de besturen van de historische verenigingen. Met dit initia-

tief grijpt de stichting terug op een verleden waarin zij regelmatig deze 

regionale vergaderingen bijeengeroepen heeft. Een eventueel toekom-

stig regionaal samenwerkingsverband past volgens de stichting bij de te 

verwachten bestuurlijke veranderingen op Voorne-Putten. 

Na de eerste gezamenlijke bijeenkomst heeft de stichting een concept 

plan van aanpak opgesteld met de volgende doelstelling: 

“Een door de historische verenigingen op Voorne-Putten en Rozen-

burg samengesteld programma rond het thema 200 jaar Koninkrijk 

1813 – 2013 met daarin als vaste onderdelen opgenomen: een 

‘reizende’ expositie, lesbrief, lezing(en) en een afsluitende manifestatie 

op 1 december 2013.” 
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Op het moment van schrijven van dit verenigingsnieuws zijn er drie 

bijeenkomsten geweest. Bij elke bijeenkomst was een vertegenwoordi-

ging van ons bestuur aanwezig. 

Het bestuur beraadt zich vooralsnog over de rol die onze vereniging in 

bovengeschetste ontwikkelingen kan en wil spelen. 

De traditionele najaarslezing die onze vereniging gezamenlijk organi-

seert met de Stichting Streekhistorie VPR zal dit jaar worden verzorgd 

door de heer Nol Freijssen over de wording van Voorne en Putten, of-

tewel wanneer en hoe werden deze eilanden bedijkt. 

Deze lezing is op donderdag 25 oktober 2012 om 20.00 uur in de 

Brielse bibliotheek. 

 

Willem Delwel 
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Opening De Tachtigjarige Oorlog. Historisch Museum 

Den Briel 

Zaterdag 31 maart 2012 was voor de gemeente Brielle een heel bijzon-

dere dag. Maar natuurlijk ook voor het gemeentebestuur, de ambtena-

ren, alle museummedewerkers, de leden van de projectorganisatie, ont-

werpbureau Keen, alle bedrijven die aan de herinrichting hebben mee-

gewerkt, de Brielse middenstand, inclusief het hotel- en horecawezen 

en niet te vergeten de inwoners. Op 31 maart opende Koningin Beatrix 

het nieuwe museum onder de naam De Tachtigjarige Oorlog. Histo-

risch Museum Den Briel. 

Eind van de zomer van 2011 besloot het college van burgemeester en 

wethouders Hare Majesteit de Koningin uit te nodigen het heringerich-

te museum te openen. Nadat de Koningin had aangegeven gaarne be-

reid te zijn op 31 maart naar Brielle te komen, volgde een megaklus op 

het organisatorische vlak. In min of meer willekeurige volgorde: het 

bekijken van de locaties, het uitdenken van het programma op de loca-

ties, het onderhoud van de wegen en het groen, de beveiliging, de uit-

nodiging, de placering, de catering, de route, het geluid, de filmpjes, de 

parkeerplaatsen, de medewerkers op de dag zelf, de boeketten, de com-

municatie, de woordvoering en deze lijst is nog lang niet volledig. On-

der leiding van projectleider Jan Knol werkten heel veel mensen, onder 

wie veel Brielse gemeenteambtenaren, eraan mee om van 31 maart 

2012 een succes te maken. En een succes werd het. De ontvangst was 

tot in de puntjes voorbereid, er lag een prachtig jubileumboek en het 

getransformeerde museum was op tijd klaar. De Koningin werd klok-

slag 15.00 uur in het stadhuis ontvangen door burgemeester Betty van 

Viegen en Commissaris van de Koningin van de provincie Zuid-

Holland, Jan Franssen. De Koningin werd door ondergetekende rond-

geleid door het museum. Dat verliep heel geanimeerd en de Majesteit 
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vond het museum erg mooi en was heel complimenteus. Na de rondlei-

ding begeleidden de burgemeester en de Commissaris van de Koningin 

de Majesteit naar de Sint-Catharijnekerk.  

De zon scheen en er stonden heel veel mensen langs de route. Zij 

zwaaiden en de Koningin zwaaide terug en nam menig boeketje aan. In 

de kerk werd de Koningin verwelkomd door ds. Egbert Rietveld; in de 

overvolle kerk werd een gevarieerd programma gepresenteerd met toe-

spraken van burgemeester Van Viegen en wethouder Verbeek, de over-

handiging aan de Majesteit van het eerste exemplaar van het jubileum-

 

 

H.M. de Koningin op 

weg van Museum 

naar de Sint-

Catharijnekerk.  

Fotografie Maarten 

Gielis en Gonnie 

Harmsen. 

© Gemeente Brielle. 

 

 

H.M. de Koningin 

heeft in de kerk zojuist 

het eerste exemplaar 

van het jubileumboek 

ontvangen. 

Fotografie Maarten 

Gielis en Gonnie 

Harmsen.  

© Gemeente Brielle. 
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boek Honderd Jaar Verzamelen. Historisch Museum Den Briel 1912-

2012, een historische en inspirerende lezing door Herman Pleij en 

prachtige muziek van Camerata Trajectina. Met een ferme hamerslag 

opende de Koningin officieel het nieuwe museum, waarop een banier 

met de nieuwe naam en het nieuwe logo uitrolde. De hamer was dezelf-

de waarmee Koning Willem III de eerste steen legde voor het Asyl 

voor Oude en Gebrekkige Zeelieden op 1 april 1872. Dit voorwerp be-

vindt zich als permanent bruikleen in de museumcollectie en wordt ge-

presenteerd in De Waag bij het thema Vieringen van 1 april 1572. 

Om 17.00 uur, een half uur later dan gepland, verliet de Koningin 

Brielle weer, daarbij uitgezwaaid door vele mensen die al uren op ver-

schillende locaties hadden gestaan om de Koningin te kunnen zien. De 

adjudant van de Koningin heeft laten weten dat de Koningin heeft ge-

noten van de warme en hartelijke ontvangst in Brielle. 

En ten tijde van dit schrijven, ruim vijf maanden na de opening, heeft 

het museum bijna 7.000 bezoekers mogen ontvangen. Dit is een aantal 

dat het museum in zijn honderdjarig bestaan nog nooit heeft gehaald. 

In de komende maanden wordt bovendien een grote toeloop van hou-

ders van een museumkaart verwacht. Het museum heeft namelijk een 

(gratis) redactioneel stuk mogen schrijven voor het museumkaartmaga-

zine, het tijdschrift(je) dat alle 750.000 museumkaarthouders in hun 

brievenbus ontvangen. Bij de herinrichting van het museum hoort ook 

een uitbreiding van het aanbod van artikelen in de museumwinkel: 

sleutelhangers, boekenleggers, geuzenpenningen halve maen, een 

(ijskast)magneet, een kwartetspel, een boekje over en met de tekst van 

het Wilhelmus en voor kinderen het Geuzenpaspoort. Misschien een 

leuke tip voor Sinterklaas of Kerst! 

Drs. Marijke Holtrop, Hoofd Historisch Museum Den Briel. 



 57 

 

Honderd jaar verzamelen; Historisch Museum Den Briel 

1912-2012 

Bert van Ravenhorst 

Ter gelegenheid van de 

heropening van het Histo-

risch Museum Den Briel 

heeft Marijke Holtrop, 

hoofd van het museum, 

een overzichtswerk ge-

schreven over honderd jaar 

verzamelen voor het Histo-

risch Museum Den Briel. 

Het is een rijk geïllustreerd 

en prachtig vormgegeven 

boek geworden, waarin 

veel belangrijke stukken 

uit de Brielse geschiedenis 

in kleur zijn afgebeeld. Het 

boek heeft extra allure ge-

kregen omdat het bij de 

officiële opening van het museum op 31 maart 2012 is aangeboden aan 

koningin Beatrix. 

Marijke Holtrop beschrijft vier perioden met ielk hun specifieke ken-

merken. Zij start met de aanloop naar het museum. Die vond plaats van 

1872 tot 1912, het jaar van de daadwerkelijke totstandkoming van het 

museum. Met de beschrijving van de aanloop vanaf 1872 wordt in to-

taal 140 jaar verzamelen beschreven. 

Veelal wordt als reden voor de oprichting van het museum genoemd de 

wens om een museum ter ere van Maarten Harpertszn Tromp in zijn 

geboorteplaats Brielle op te richten. Dat is juist, maar er waren nog 

twee aanvullende redenen. Allereerst de schenking van Alexander Ver-

huell aan de stad Brielle bestaande uit honderden prenten. Het gemeen-
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tebestuur wilde die prenten tentoonstellen. Daarnaast kreeg Brielle vele 

geschenken aangeboden die gerelateerd waren aan het derde eeuwfeest 

van 1 april 1572 op 1 april 1872. Toen eenmaal bekend was dat er 

plannen bestonden voor een oudheidkamer of museum werden de 

schenkingen omvangrijker. Zeker vanaf het moment dat Johan Been 

stadsarchivaris werd. In 1901 stond er zelfs een aankondiging in de 

Nieuwe Brielsche Courant dat van gemeentewege langs de deuren ge-

gaan zou worden voor bijdragen van burgers aan de oprichting van het 

Trompmuseum. Het leidde toen nog niet tot de oprichting van het 

museum. Wel werd in 1903 door de gemeenteraad een commissie be-

noemd die de gelden moest beheren die waren ingezameld. Uiteraard 

was Johan Been daar lid van. Deze Trompmuseumcommissie zou blij-

ven bestaan tot 1940 en ging toen over in de museumcommissie, een 

adviescommissie van de gemeente Brielle. Intussen groeide het aantal 

schenkingen gestaag.  

Ook in de periode na de oprichting van het museum vanaf 1912 bleef 

Johan Been de drijvende kracht achter het museum. Hij zette zich in 

voor behoud van cultureel erfgoed door te pleiten voor restauraties, 

lezingen te houden en te verzamelen voor het museum. In de periode 

van 1913 tot 1953 groeide het museum het meest door schenkingen. 

Een enkele maal werd een stuk aangekocht. Een belangrijke impuls 

werd gegeven door het bezoek van de koninklijke familie tijdens het 

350ste herdenkingsfeest op 1 april 1922. Dit feest zette Brielle op de 

kaart. Ten gevolge van het herdenkingsfeest groeide ook de museum-

verzameling flink.  

In 1954 trad Jacques Klok aan als archivaris. Hij vreesde dat door de 

industriële ontwikkelingen in de regio het culturele erfgoed verloren 

zou gaan. Hij plaatste daarom een oproep in de Nieuwe Brielsche Cou-

rant waarin hij de bevolking vroeg om historische en kunsthistorische 

voorwerpen aan het museum af te staan. Dit leidde tot een stroom van 

aanwinsten. In 1956 vond de ingebruikname van het gerestaureerde 

stadhuis en museum plaats. Jacques Klok was ook één van de oprich-

ters van de Vereniging Vrienden van het Trompmuseum in 1958. De 

vereniging maakte zich vanaf dat moment sterk voor veiligstellen van 
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bodemvondsten, houden van lezingen, organiseren van tentoonstellin-

gen, verwerven van historische voorwerpen voor het museum en ver-

werven van subsidies voor museale aankopen. Samen met de museum-

commissie en de Vrienden van het Trompmuseum zorgde Klok ervoor 

dat de museumcollectie groeide en er in het museum regelmatig een 

kleine herinrichting plaatsvond. Archivaris en conservator Jacques 

Klok ging in 1989 met pensioen. Er was toen al sprake van een split-

sing van de functies van museum en archief. Brielle ging vanaf 1997 

volledig meedoen in de Gemeenschappelijke Regeling Streekarchief. 

Uiteindelijk leidde dit in 1998 tot verplaatsing van het oud archief van 

voor 1950 van de Provoost, waar het archief en de medewerkers vanaf 

1971 gevestigd waren, naar het nieuwe Streekarchief aan De Rik. 

De laatste periode loopt van 2010 tot 2012 en is de periode op weg 

naar een nieuw museum. Deze periode werd mogelijk gemaakt doordat 

het Historisch Museum in 2007 erfgenaam bleek te zijn van mevrouw 

Cornelia Jacomina van der Linden uit Hellevoetsluis. De gemeente be-

sloot de erfenis te gebruiken voor uitbreiding en herinrichting van de 

museumdepots en een herinrichting van de museale presentaties. De 

herinrichting diende voltooid te zijn in 2012 wanneer het museum zijn 

honderdste verjaardag zou vieren. Besloten werd dat het museum zoda-

nig moest worden heringericht dat het thema 1 april 1572 als Briels 

kernmoment wordt getoond binnen de context van de Tachtigjarige 

oorlog.  

Het boek valt eigenlijk in twee delen uiteen. Enerzijds een beschrijving 

van de geschiedenis van het verzamelen voor het museum. Anderzijds 

een catalogusgedeelte met beschrijvingen en afbeeldingen in kleur van 

de honderd meest mooie en bijzondere objecten uit de collectie. De 

teksten lezen vlot en geven in kort bestek een schat aan informatie. 

Kortom: een aanwinst voor wie geïnteresseerd is in het museum en zijn 

geschiedenis! 

Bert van Ravenhorst, bestuurslid van de Vereniging Vrienden van het 

Historisch Museum Den Briel. 

Holtrop, Marijke, drs.: Honderd jaar verzamelen, Historisch Museum Den Briel, 1912 - 

2012, (Dokkum communicatie. Brielle), ISBN 978-90-805878-0-9   
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Uit de streek 

Publicaties 

Holtrop, Marijke, drs.: Honderd jaar verzamelen, Historisch Museum Den 

Briel, 1912 - 2012, (Dokkum communicatie. Brielle), ISBN 978-90-805878-0-9  

Verkrijgbaar in de museumwinkel. € 19,95. 

Adrighem, Rens van: ‘In naam van Oranje…’. Verkrijgbaar bij Bric à 

Brac in de Vischstraat; ISBN 978-90-484-2387-3. € 15.95. 

Stadswandelingen Brielle: Vijf folders, uitgegeven door de gemeente 

Brielle, met de volgende thema’s: 

 De Brielse Stadswallen 

 Loven en Bidden (over kerken en kloosters) 

 Handel en Wandel 

 In Naam van Oranje 

 Duizend Bommen en Torpedos (het militaire verleden van Brielle) 

De folders zijn te koop bij de VVV en bij de museumbalie voor € 2,50 per 

folder. 

Elektronische publicaties: 

www.oud-witroodwit.nl  over de voormalige voetbalclub Wit-Rood-Wit. 

www.leeszaaldigitaal.nl (website verzorgd door ons lid Aard Heijmans): 

NIEUW: Schatten van de Brielse Kalkfabriek. 

NIEUW: Poortgerammel en pijpen van klei. 

Brielle zoals het was omstreeks 1900. 

Over de panden Scharloo 5 t/m 10 in Den Briel. (‘t Gecroonde Hart). 
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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:  
delwel-schols@ hetnet.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). 
Streekarchief VPR: 0181-418043. Openingstijden: di  - vr 9 -16 uur 
 
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 
www.leeszaaldigitaal.nl   Een website van ons lid Aard Heijmans met 
informatie over de historie van Den Briel, met oude foto’s.  
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Bedevaartskerk aan de Rik: Het Martelveld met Kloostervijver, Ciborium 

( a ltaarbaldakijn )  en Ommegang, juli 2012. Zie ook pagina 37. 

Foto F. Keller. 


