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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, Leden HV Maasmond 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 

Dit is de eerste Mare met een nieuwe naam op de omslag: Historische 
Vereniging De Brielse Maasmond. Onze vereniging heeft niet alleen 
een nieuwe naam, maar ook een nieuw logo. U vindt het, met een toe-
lichting, in het Verenigingsnieuws. 

Het jaar 2013 is in meerdere opzichten een bijzonder jaar: 300 jaar ves-
ting Brielle en op landelijk niveau 200 jaar Koninkrijk. Het Brielse ju-
bileum komt in deze Mare aan de orde, het nationale jubileum in de 
volgende Mare. 

Felix Keller beschrijft de geschiedenis van de vesting Brielle vanaf de 
Middeleeuwen tot heden en laat tevens een kritisch geluid horen. 

Gezien de nieuwe verenigingsnaam is het niet verwonderlijk dat in 
twee artikelen de Maasmond centraal staat. De betekenis van de Maas-
mond voor onze regio in heden en verleden komt helder naar voren uit 
de geschiedenis van haar beloodsing. Dit artikel is een samenvatting 
van de lezing door Simon Zuurbier op de ledenvergadering van 21 no-
vember 2012. 

De aanleg van Maasvlakte 2 legde, letterlijk, een relatief onbekend 
stukje geschiedenis uit de Tweede Wereldoorlog bloot. Het wrak van 
de Cornelia Maersk bracht de herinnering terug aan de Duitse konvooi-
vaart vanuit Rotterdam. 

Leen Hordijk schrijft over Wolven en beren, maar zet de lezer met deze 
titel ongetwijfeld op het verkeerde been. Nog maar weinig Briellenaren 
zullen zich het Coppelstockmonument aan de Langestraat kunnen her-
inneren. Het monument, dat sneuvelde bij een bombardement in de 
Tweede Wereldoorlog, wordt in deze Mare aan de vergetelheid ontrukt. 
De ‘Brielsche Toorn’ slaat niet op de woede van de Watergeuzen, maar 
op iets heel anders en heel ver weg. U zult verrast zijn. 

Ten slotte treft u in deze Mare natuurlijk de bekende vaste rubrieken 
aan. Veel leesplezier! 

Willem Delwel 
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Figuur 1.Vesting Brielle anno 1648. Let op: noorden is rechts. 
Bron: SAVPR. 
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Geschiedenis van de vesting Brielle 

Felix Keller 

Al bijna 100 jaar heeft de vesting Brielle geen militaire betekenis meer. 
Wel is de vesting nog steeds een indrukwekkend bouwkundig geheel. 
Dat de vesting geen aanvallen van vijanden van buiten meer hoeft te 
vrezen, betekent overigens niet, dat deze geen risico's meer loopt. In dit 
artikel wordt een poging gedaan om de ontstaansgeschiedenis kort sa-
men te vatten. Verder wordt de ontwikkeling over de afgelopen 100 
jaar geschetst en wordt kort ingegaan op de kansen en bedreigingen in 
de toekomst. 

Periode 1338 - 1572  

Het recht om de stad te ommuren, kreeg Brielle in 1338 door Dirk van 
Voorne.1 Wanneer daadwerkelijk met de bouw van de ommuring is 
begonnen, is niet helemaal duidelijk. Wel lijkt vast te staan dat de 
stadsvest in 1342 al aanwezig was. Uit onderzoek naar aanleiding van 
opgravingen in 1998 door Bureau Oudheidkundig Onderzoek van Ge-
meentewerken Rotterdam (BOOR)2 lijkt men te mogen concluderen dat 
omstreeks 1350 de vestingwerken voor een flink deel voltooid waren. 

Bouw en onderhoud van vestingwerken is onder alle omstandigheden 
een kostbare aangelegenheid. De meest kostengunstige vorm van een te 
ommuren plaats is een cirkelvormige plattegrond. Een cirkel heeft voor 
een gegeven oppervlak een kortere omtrek dan alle andere vormen. Bij 
een gegeven grootte van de plaats hoeft men dus het geringste aantal 
strekkende meters muur te bouwen. Grootschalige oorlogen met zware 
wapens waren in de 14e eeuw nog niet aan de orde. De muren dienden 
dan ook vooral om ongewenst volk buiten de stad te houden. Zoals uit 
de kaart van Van Deventer uit 1558 (figuur 2) is te zien, lopen in die 
tijd langs de oostkant van Den Briel twee armen van de rivier de 
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Goote. Bij het stadsbestuur leefde de overtuiging dat dit obstakel vol-
doende moest zijn en dat de bouw van muren aan de oostzijde van de 
stad dus niet noodzakelijk was. Zoals uit de kaart te zien is, kreeg de 
stad een langwerpige vorm. Pas 300 jaar later zou blijken dat de keuze 
voor deze vorm vervelende consequenties had. 

 

Tot de komst van de Watergeuzen op 1 april 1572 werden de vesting-
werken nooit echt op de proef gesteld. Dat de Geuzen de stad zonder 
veel inspanningen konden innemen, had vermoedelijk niet alleen met 
de staat van de vestingwerken te maken. De wil om tegen de Geuzen te 
vechten, zal bij een flink deel van de verdedigers gewoon hebben ont-
broken. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Figuur 2. Kaart van 
Van Deventer uit 
1558. Langs de 
oostzijde van Den 
Briel wordt de stad 
uitsluitend be-
schermd door twee 
rivierarmen van de 
Goote. 
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De periode 1572 - 1713 

Tegen het toenemend gebruik van (zwaar) geschut waren de middel-
eeuwse muren niet bestand. De Geuzen begonnen dan ook voortvarend 
de vesting te moderniseren. Van de vestingwerken  zoals deze tot 1572 
bestonden, zijn alleen nog restanten van de Noordpoort te zien. Op de 
kaart van Potter uit 1576 (figuur 3) 3 ziet men een batterij bij de haven-
ingang alsmede vestingwallen met drie bastions aan de oostzijde van 
de stad, op het eiland tussen de twee eerder genoemde armen van de 
Goote. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3. Haven-
batterij en bastions 
oostzijde. Detail uit 
kaart Potter, 1576. 
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Of de situatie in 1576 ook al daadwerkelijk zo was als afgebeeld, is 
niet helemaal duidelijk. Op de getoonde kaart werden ook wel eens 
objecten ingetekend die wel op de planning stonden, maar ten tijde van 
het tekenen van de kaart nog niet gerealiseerd waren. 

Alle verbeteringen die door de Geuzen werden gerealiseerd, verander-
den niets aan het feit dat de vorm van de vesting langwerpig was en 
bleef. Nog op de kaart van J. Blaeu uit 1648 (figuur 1) is duidelijk te 
zien dat van een - letterlijk en figuurlijk - 'afgerond' verdedigingssys-
teem nog geen sprake was. De noord- en oostzijde van de stad werden 
beschermd door moderne werken, maar aan de west- en zuidzijde van 
Brielle zien we alleen een verouderde vestingwal. De vorm van de ves-
ting was nog steeds langwerpig, en gezien de ontwikkelingen op het 
gebied van de kanonnen tijdens de Tachtigjarige Oorlog was de vesting 
in de 17e eeuw eigenlijk niet op haar taak berekend. Vermoedelijk 
reeds in 1618, maar zeker in 1633 werd dan ook voorgesteld de zuide-
lijkste wijk  maar af te breken en de vesting daardoor de noodzakelijke 
ronde vorm te geven. Figuur 4 laat een eerste schets van de voorgestel-
de vorm zien. 

 

 

 

 

Figuur 4. Eerste 
schets uit 1634 
voor de moderni-
sering van de 
vesting. Let op: 
noorden is rechts! 
Bron: SAVPR. 
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De tijd bleek er nog niet rijp voor. Het zou nog 70 jaren duren alvorens 
de wijk Daniëls-Ambacht in het begin van de 18e eeuw daadwerkelijk 
werd gesloopt. Ondertussen zocht men naarstig naar oplossingen om de 
vesting te versterken zonder de zuidpunt te hoeven slopen. Figuur 5 
laat een 'doorsnijding' zien, waarbij de wijk Daniëls-Ambacht een ei-
gen vesting werd, van de - nu mooi ronde - vesting Brielle alleen ge-
scheiden door wallen en een vestinggracht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 5.  Wijk 
Daniëls-
Ambacht als 
een eigen 
vesting. Let 
op: zuiden is 
boven! 
Bron: SAVPR. 



12  

 

Uit verdedigingsoogpunt gezien was het voorstel onbruikbaar.  Om het 
geschut van de vesting tot zijn recht te laten komen, was een vrij 
schootsveld een eerste vereiste. Elk obstakel in het schootsveld maakte 
het een aanvaller makkelijker om zijn eigen geschut - onzichtbaar voor 
de verdediger - dichter bij de vesting te brengen. Over de afmetingen 
van het vrije schootsveld mogen we niet te licht denken. Plokker noemt 
in zijn boek over de geschiedenis van Voorne- Putten & Rozenburg "op 
den afstand van een half uur" 4, dus twee tot drie kilometer. Dit bete-
kende bijvoorbeeld dat het hele terrein tot Tinte of Vierpolders vrij van 
obstakels diende te zijn. De vestingwerken van Daniëls-Ambacht wa-
ren nauwelijks te verdedigen en had de vijand zich daar eenmaal vast-
gezet, was de vesting Brielle ook verloren. De discussies rond afsnij-
ding of afbreken duurden tot 1701, toen eindelijk de beslissing viel en 
de eigenaren werden onteigend en uitgekocht. 

 

 

 
Figuur 6: 
Vesting Briel-
le, Plan uit 
1703, zoals 
uiteindelijk in 
1713 gereali-
seerd. Let op: 
noorden is 
rechts!  
Collectie 
HMDB,  inv. 
nr. 0384. 
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De voorstellen voor de modernisering van de vesting werden in eerste 
instantie uitgewerkt door Willem Paen, de toezichthouder op de ves-
tingwerken bij de Staten van Holland. De discussies gingen onder an-
dere over de kosten, het aantal te bouwen bastions, de exacte ligging 
van de poorten en de vraag of het Gasthuis aan het Zuideinde (de huidi-
ge Nobelstraat no. 87 en 89) al dan niet behouden kon blijven. In 1700 
werd als een soort 'second opinion' nog advies bij de beroemde vesting-
bouwer Menno van Coehoorn ingewonnen, die betrokken was bij de 
modernisering van de vesting Hellevoetsluis en dus toch in de buurt 
was. In 1703 waren alle open vragen opgelost en kon met de bouw 
worden begonnen. Figuur 6 laat de situatie zien die uiteindelijk gereali-
seerd werd. 

Een korte introductie in de vestingbouw 

Tijdens de Tachtigjarige Oorlog veranderde het vak van vestingbouw 
tot een echte wetenschap. De teksten over vestingbouw zijn vergeven 
van vaktermen zoals beren, halve manen, hoornwerken, enveloppen, 
parallellen en gordijnen. In dit artikel beperken we ons tot de allerbe-
langrijkste namen en functies van bouwwerken die we in de vesting 
Brielle tegenkomen: 

Bastions: meestal vijfhoekige uitstul-
pingen in de wallen, verbonden door 
rechte stukken vestingwal, de gordij-
nen of courtines. Op de bastions ge-
schut dat in drie richtingen kan schie-
ten, niet alleen recht vanuit het cen-
trum van de vesting naar buiten, maar 
ook langs de courtines en langs de 
wallen van de naastliggende bastions, 

Figuur 7. Bastions met courtine 
of gordijn. 
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om vijanden te kunnen bestrijden die er in geslaagd zijn de vesting te 
naderen. 

Ravelijnen: meest vijf-
hoekige 'eilandjes' in 
de vestinggracht, ter 
bescherming van het 
gordijn tussen de 
bastions. Vooral ook 
voor de poorten van de 
vesting, of ter verdedi-
ging van een havenin-
gang. 

 

Beren: dammen in de vestinggracht, naar boven puntvormig toelopend 
en voorzien van 'monniken' of 'poppen', kleine torentjes op de beer. 
Toegang tot de vesting over een beer wordt daarmee bijna onmogelijk. 
Beren worden toegepast wanneer zout en zoet water gescheiden moe-
ten worden. 

Figuur 8: Vestinggracht met ravelijn. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 9: Beer 
met twee monni-
ken of poppen. 
Foto F. Keller- 
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De periode 1713 - 1894/1951 

In 1713 waren de bouwwerkzaamheden afgesloten en vanaf dat jaar 
was Brielle een, voor die tijd, moderne vesting. Minder duidelijk is hoe 
lang deze situatie duurde. Dit had alles te maken met het feit dat op een 
gegeven ogenblik de vesting in verschillende sectoren werd verdeeld 
waarvoor verschillende regimes golden. Zo kon het gebeuren dat de 
Waterpoort reeds in het jaar 1894 werd afgebroken, maar dat nog in de 
jaren twintig en dertig van de 20e eeuw de vesting als 'militair geheim' 
werd beschouwd met als consequentie dat de wallen en grachten op 
stafkaarten niet werden ingetekend, zoals te zien in figuur 10. 

 

 
 

Figuur 10. Stafkaart uit de jaren dertig van de 20e eeuw. 
Vesting Brielle zonder wallen en grachten. 
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Vaak wordt het jaar 1920 genoemd als einde van de actieve periode 
van Brielle als vestingstad. Dit is maar gedeeltelijk juist. Bij Koninklijk 
Besluit van 19 augustus 1920 werden de bastions II, III en IV van hun 
verdedigingsfunctie ontheven6. De formele beëindiging van de status 
van Brielle als vesting gebeurde pas in het jaar 1951.5 

De periode 1951 - 2013 

Nieuwe vormen van oorlogsvoering maakten in het begin van de 20e 
eeuw het gebruik van een vesting achterhaald. Dit betekende helaas 
niet dat de vesting geen vijanden meer te duchten had. Ging het gevaar 
vroeger uit van vreemde legers, nu doen het verkeer en de bevolkings-
groei een aanslag op het thans historische monument. Wanneer we het 
schootsveld bij de beoordeling meenemen, dan zijn sinds 1894 de vol-
gende aanslagen op de vesting gepleegd: 

1894: sloop van de Waterpoort, voor een makkelijker doorgang naar 
het Rozenburgse veer. 

1900: sloop van de Zuidpoort en tevens vervanging van de brug in de 
toegang naar de voormalige Zuidpoort door een dam, thans de P. van 
der Wallendam. 

1904: bouw van de spoorlijn van Rotterdam-Zuid naar Oostvoorne, 
met stationsgebouw op het ravelijn voor de voormalige Zuidpoort. 
Voor de spoorlijn moesten dammen in de vestinggracht worden gelegd. 
Het stationsgebouw (het voorste gedeelte van wat thans het Restaurant 
Lotus is) werd wel in hout opgetrokken om het in geval van oorlog in 
brand te kunnen steken. 

1921: bouw van de Rijks HBS aan wat thans de Jan Matthijssenlaan is.  

1924: inbedrijfstelling van de watertoren aan wat thans de G.J. van den 
Boogerdweg is. 
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1934: coupure in het verlengde van de Kaaistraat, op de plek waar tot 
dan een persoonspoortje (een z.g. ‘sortie’) te vinden was.6 Deze coupu-
re diende als aansluiting op de Groene Kruisweg, de toen in bedrijf ge-
nomen wegverbinding met Rotterdam. Het verkeer naar Oostvoorne 
ging in die tijd nog door de binnenstad. 

1937: oplevering van de brug over het Spui en daardoor aansluiting van 
de Groene Kruisweg en dus doortrekking van de wegverbinding naar 
Oostvoorne buiten de vesting om. 

Vanaf omstreeks 1958: aanleg van verschillende nieuwbouwwijken, 
zoals Meeuwenoord, Rugge, Zuurland, Goote en Nieuwland.  

15 oktober 2003: opening ondergrondse supermarkt vlak voor het rave-
lijn bij de coupure bij de Kaaistraat. 

2010: hoogbouw van bejaardenwoningen vlak tegen Groene Kruisweg 
en Spui. 

2012: vrij grootschalige bebouwing bij de verbinding van de haven met 
het Brielse Meer. 

Epiloog 

Dat er op en rondom de vesting in de afgelopen 100 jaar flink wat 
bouwactiviteiten hebben plaatsgevonden, is normaal. Brielle is immers 
geen openluchtmuseum maar een stad die zich ontwikkelt en groeit, en 
daar zijn veranderingen een logisch gevolg van. Wel is het zo, dat 
Brielle zich tevens wenst te presenteren als toeristische trekpleister. 
Daarbij is de vesting naast andere objecten als bijvoorbeeld de Sint-
Catharijnekerk een van de topattracties. Elke verandering in dit 
verband is een verandering ten slechte. Een voorbeeld: zoals figuur 11 
laat zien, was er in 1978 van de Nolle nog een vrij uitzicht naar Brielle 
en nu is dat verdwenen.  
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Het probleem: elke aanpassing is met goede redenen te verdedigen, 
meestal met betrekking tot financiën, huisvesting of verkeer. Het risico: 
ooit wordt een 'kantelpunt' bereikt en is de som van de wijzigingen te 
veel om Brielle toeristisch nog attractief te laten zijn. Er zal veel wijs-
heid van bestuurders nodig zijn om ook in de toekomst de balans tus-
sen groei en behoud in evenwicht te houden. Laten we hopen, dat het 
lukt!  

Bronnen 
1. Van Hattem M.,  Over de afsnijding van de stad, HMDB, 2001. 
2. Guiran, drs. A.J.,  Het archeologisch onderzoek naar de stadsmuur aan de     
 Langestraat te Brielle, Brielse Mare 9/1, april 1999. 
3. De Meer, Sjoerd en Wijk, Rikkert: De kaart van de landen van Voorne door Jan 
 Jansz. Potter, 1576. Uitgave HV De Brielse Maasmond, 2012. 
4. Plokker W., Geschiedenis van Voorne-Putten & Rozenburg, 1851. 
5. Informatie Drs. A.A. van der Houwen, SAVPR 
6. Brielse Mare 1/2, april 1991, ‘De (voor)geschiedenis van de coupure in de 
 vestingwal bij de Kaaistraat.’ 

Over de auteur 
Felix Keller is redacteur van de Brielse Mare. Hij woont in Brielle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 11: Brielle 
vanuit de Nolle, 
januari 1978. 
Foto F. Keller. 
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De geschiedenis van de beloodsing van de Maasmond 

Simon Zuurbier 

Nu de Maasmond onderdeel van de nieuwe naam van de vereniging 
uitmaakt, lijkt het een geschikt moment om aandacht te schenken aan 
de betekenis van de Maasmond in heden en verleden. 

Betekenis en beloodsing van de Maasmond in het heden 

In onze tijd is de Maasmond van enorm economisch belang. Dit blijkt 
uit de volgende gegevens: ons bbp, het 'bruto binnenlands product’, dat 
is alles wat we met elkaar in één jaar verdienen, bestaat voor de helft 
uit productie en voor de andere helft uit dienstverlening, met name 
handel en transport.1  Welnu: van deze 'handel en transport' speelt zich 
het grootste gedeelte in de Maasmond af. Dit blijkt duidelijk uit de sta-
tistieken van het Loodswezen. Zo werden in 2011 100.000 schepen 
beloodst en wel als volgt: 

Rotterdam-Rijnmond:   62.000 

IJmond:           14.000 

Scheldemond:       21.000 

Noord:                 3.000 

Ook uit de loodsgelden blijkt het belang van Rotterdam-Rijnmond. 
Landelijk werd € 158.000.000 geïnd, waarvan € 111.000.000 in Rotter-
dam-Rijnmond. Het aantal schepen dat daadwerkelijk de Maasmond 
aandeed was overigens nog flink groter, aangezien veerboten en sche-
pen korter dan 75 m zijn vrijgesteld van loodsplicht. 

Het lijkt er sterk op dat de meeste mensen de betekenis van de Maas-
mond voor de economie onderschatten. Hoe dat komt? Het 
'omslaggebeuren' is dermate grootschalig geworden dat een fysiek contact met 
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havenactiviteiten nauwelijks meer mogelijk is. In het hele gebied van 
de naoorlogse havens, d.w.z. van Botlek tot Maasvlakte 2 is er maar 
één plek waar men de schepen redelijk dichtbij ziet langsvaren, te we-
ten het uitzichtpunt 'Slag Maasmond', aan de N15, ongeveer ter hoogte 
van de Euromax-terminal (havennummer 9730) met een futuristische 
wolkenkrabber als kantoorgebouw. Om bij de Slag Maasmond te ko-
men, is men vanuit Brielle met de auto meer dan een halfuur onderweg 
en vanuit Rotterdam meer dan een uur. Men zit dan wel op het 'Balkon 
van Europa' zoals de inscriptie bij de patatkraam luidt. 

Betekenis en beloodsing van de Maasmond in het verleden 

Archiefonderzoek om daadwerkelijk het aantal schepen dat in het ver-
leden de Maasmond aandeed te bepalen, ligt buiten het bereik van dit 
artikel. Wel zijn er voldoende indirecte bewijzen om de stelling te on-
derbouwen dat de Maasmond ook in het verleden een belangrijke eco-
nomische betekenis had. Zo ontving Brielle reeds in 1280 van Albert 
van Voorne, heer van Voorne en burggraaf van Zeeland, het recht een 
kaap (baken) en een vuurbaken op te richten en daarvoor van de 
scheepvaart een bijdrage te innen. 2 

Stenen Baak met rechts ( achter de roeiboot )  een verplaatsbaar houten 
vuurbaken. Gravure van J. van Geel, SAVPR. 
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In 1358 sloot Machteld van Voorne met Dordrecht en kooplieden van 
de Duitse Hanzesteden een overeenkomst om in het zeegat van de 
Maas vier tonnen te leggen.3 In het midden van de 15e eeuw worden de 
schippers volgens een 'ordonnantie' (reglement) van Den Briel ver-
plicht om (vuur)baken- en tonnengeld te betalen.4 Uit dezelfde tijd 
stamt een bepaling dat de loods verplicht is mee te werken aan de in-
ning van de genoemde gelden.5 Hier wordt dus voor het eerst een loods 
in een officieel document genoemd. Eveneens in het midden van de 15e 
eeuw ontwikkelde zich een samenwerking tussen de steden Brielle, 
Delft, Rotterdam en Schiedam. Betrof de samenwerking in het begin 
vooral regels met betrekking tot de haringvisserij, in de 16e eeuw ont-
stond voor de regeling van de scheepvaart op de Maas het college van 
de 'Gedeputeerden van de Groote Visscherij en de Pilotage van de 
Maze', met leden afkomstig uit de plaatsen Delft, Brielle, Rotterdam en 
Schiedam.6 Uit al deze gegevens mogen we concluderen dat de scheep-
vaart in de Maasmond reeds in de 15e en 16e eeuw van flinke betekenis 
was. We zullen verderop zien dat in latere eeuwen het belang alleen 
maar toenam. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Loodsboot brengt 
loods naar het te be-
loodsen schip. 
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Scheepvaarttermen in de Nederlandse taal 

Dat de scheepvaart in de Maasmond van betekenis was, wil nog niet 
zeggen dat zee- en binnenvaart alsmede de visserij ook absoluut van 
belang waren. Dat dit wel zo was, blijkt uit de invloed die de (zeil-) 
vaart op de Nederlandse taal had en nog steeds heeft. Voorbeelden zijn 
uitdrukkingen zoals: 

‘Iemand de wind uit de zeilen nemen’ 

‘Recht door zee zijn’ 

‘Buiten de boot vallen’ 

‘Aan lager wal raken’ 

Terwijl de herkomst van deze gezegdes nog betrekkelijk eenvoudig te 
herleiden is, gebruiken we ook uitdrukkingen  waarbij de meeste men-
sen geen link met de zeevaart meer leggen. Voorbeelden zijn: 
'aanklampen' en 'van streek zijn'. ‘Aanklampen’ betekende in de 
scheepvaart het daadwerkelijk met een (houten) klamp met elkaar ver-

binden van twee schepen, hetzij om la-
ding over te slaan, hetzij om een vijande-
lijk schip te enteren. 

‘Van streek zijn' heeft te maken met het 
feit dat een kompasroos niet zoals thans 
gebruikelijk in 360 graden was verdeeld, 
maar in 32 streken. Indien men 'van streek 
was' dan was men van de juiste koers af 
en dat betekende onveiligheid, angst en 
onrust. 

In dit verband is ook de herkomst van 
de woorden 'loods' en 'pilot' (de Engelse 

Kompasroos met indeling in 
32 streken. 



 23 

 

vertaling van 'loods') interessant. Zoals zo vaak zijn de geleerden het 
niet met elkaar eens. De gangbare verklaring luidt als volgt: voor de 
loods is uiteraard de kennis van de plaatselijke waterdiepte van het al-
lergrootste belang. Het gereedschap om de waterdiepte te meten, was 
het 'lood', ook 'peillood' genoemd, een kegelvormig stuk lood aan een 
lange lijn die op regelmatige afstanden gemerkt was. Door het lood 
naar de bodem te laten zakken en het aantal merken op de loodlijn te 
tellen kon de diepte worden bepaald. Lood  loods en peillood  pilot 
is dan de gangbare verklaring. Andere taalkundigen beweren dat het 
woord 'loods' afkomstig is van 'leitsagher', wat 'leidsman' of 'gids' bete-
kent. Pilot zou afkomstig zijn van 'pedon' wat 'stuurriem' betekent, en 
van 'pelligiare' wat navigeren betekent. In elk geval, zowel loods als 
pilot is de benaming voor een zeeman met een gedetailleerde kennis 
van het vaarwater en die dus in staat is als adviseur van de kapitein het 
schip veilig de haven binnen te loodsen. 

De Maasmond in 1717. 
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De ontwikkeling van de loodsdienst van de 15e tot de 18e eeuw 

Al werd in de Maasmond reeds in de 15e en 16e eeuw regelmatig ge-
bruik gemaakt van loodsen, van een uniforme regelgeving met betrek-
king tot opleiding, rechten en plichten en de hoogte van loodsgelden 
was nog geen sprake. Volgens de overlevering kon het gebeuren dat 
kapiteins gechanteerd werden door loodsen die tijdens de reis ineens 
een hogere vergoeding vroegen dan oorspronkelijk overeengekomen. 
Het lijkt zelfs gebeurd te zijn dat loodsen een schip opzettelijk lieten 
stranden, waarop de bemanning door de kustbewoners tot de laatste 
man werd uitgemoord en het schip werd geplunderd.7 

Een poging van Philips II in 1563 om scheepvaartregels in te voeren 
mislukte. Nadat in 1568 de Tachtigjarige Oorlog was uitgebroken wer-
den de bepalingen als afkomstig van de vijand gezien.  

De behoefte aan regelgeving bleef evenwel bestaan en in 1596 werd 
een overeenkomst over de beloodsing gesloten tussen Delft, Schiedam, 
Rotterdam en Den Briel. Ook deze afspraken konden niet voorkomen 
dat de wanorde ten aanzien van de loodsdienst bleef bestaan. Nadat in 
de herfst van 1599 voor de kust van Noord-Holland enkele schepen 
waren vergaan, vermoedelijk mede veroorzaakt door slechte be-
loodsing, drongen reders er bij de overheid op aan de situatie te sane-
ren. In 1616 werden door de Staten van Holland en Westfriesland re-
gels voor het loodswezen uitgevaardigd in het 'Placaet pilotagie op de 
Mase en 't Goereesche Gat'. Met het Goereesche Gat wordt de toegang 
tot het Haringvliet bedoeld. Afhankelijk van de actuele situatie van 
wind, tij en diepgang van het schip werd voor de vaart naar Rotterdam 
niet voor de Maasmond maar voor de route Haringvliet - Hollands 
Diep - Dordtse Kil en Oude Maas, of zelfs voor de route langs Brou-
wershaven gekozen.8   
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Het toezicht op het loodswezen werd opgedragen aan twee Colleges 
van Commissarissen, voor de sectoren Noord (Zuiderzee) en Zuid 
(Maeze en Goedereede).9 Commissarissen waren vertegenwoordigers 
van de handelssteden in de genoemde regio's. 

Onder de genoemde Colleges bleven de plaatselijke loodsenverenigin-
gen bestaan. Van een echte sanering van de situatie was dan ook geen 
sprake. In de ordonnantie van 1616 was ook vastgelegd dat de vier 

Vaarroutes naar Rotterdam. Bron: G.P. van de Ven ( r ed. )  Leefbaar 
Laagland, Matrijs 1993. 
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steden Brielle, Schiedam, Delft en Rotterdam ten aanzien van het in 
dienst nemen van loodsen gelijke rechten hadden. In de praktijk was 
Brielle het meest geschikt als thuishaven voor de loodsen en de stad 
maakte van deze kans dan ook ruim gebruik. Delft en Schiedam had-
den vrede met deze situatie, maar Rotterdam besloot naar aanleiding 
van een nieuwe ordonnantie van 1657 een eigen loodsboot in dienst te 
nemen. Brielle was niet bereid zich hierbij neer te leggen en zo ont-
stond in 1661 wat later genoemd werd de - weliswaar onbloedige - 
'Brielse Oorlog' tussen Brielle en Rotterdam. In deze 'oorlog' trachtten 
de Brielse loodsen met geweld het werk van de Rotterdamse loodsen 
onmogelijk te maken. Zo verklaarden Rotterdamse loodsen op 11 

maart 1661 dat een dag eerder, toen ze van 
Zwartewaal naar zee voeren, Brielse loods-
boten pogingen hadden gedaan om hun sche-
pen midscheeps te rammen. Later werd door 
Brielse loodsen met hulp van een twintigtal 
soldaten zelfs een loodsboot in Zwartewaal 
opgebracht en naar Brielle vervoerd. Als 
tegenactie werden door Rotterdam Brielse 
vrachtschepen in Rotterdam aan de ketting 
gelegd. Op 1 oktober 1661 verscheen een 
nieuwe ordonnantie met een uitgebreide 
nieuwe regeling van de loodsdienst en deze 
maakte een einde aan de vijandelijkheden en 

resulteerde in een meer 'robuuste' regeling 
van het loodswezen in de Maasmond.7 

Het beschreven systeem bleef in grote lijnen bestaan tot 1795. Met eni-
ge regelmaat werden nieuwe reglementen vastgesteld over het aantal 
loodsen en over de straffen bij misdragingen zoals dronkenschap. Om 
een indicatie over de omvang van de dienst te geven: omstreeks 1750 

Loodsmansteken met 
peillood omstreeks 1750. 
Bron: Loodswezen. 
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heeft Brielle 38 buitenloodsen.10 Daarbij kwam nog een aantal binnen-
loodsen. De buitenloodsen brachten de schepen tot Den Briel, waar 
deze voor anker gingen om het volgende tij af te wachten. De binnen-
loods bracht de schepen dan naar hun eindbestemming. 

Het loodswezen sinds de Franse Tijd tot heden 

Na enkele onrustige jaren met strubbelingen tussen voorstanders van 
het bestaande feodale systeem en groeperingen die, geïnspireerd door 
de Franse Revolutie, meer gelijkheid en burgerrechten voorstonden, 
werd in januari 1795 de Bataafse Republiek uitgeroepen. Al klinkt de 
naam van de nieuwe staat Nederlands, de realiteit was dat het land ge-
woon een vazalstaat van Frankrijk werd. Alle structuren en regels uit 
de feodale tijd werden ongeldig verklaard en vervangen door nieuwe 
regels met een duidelijke trend naar meer centralisatie. Ook de loods-
dienst kreeg met deze ontwikkelingen te maken. Nog in hetzelfde jaar 
werd het loodswezen ondergebracht bij het 'Comité tot de zaken van de 
Marine' en na een reorganisatie in 1799 bij de 'Agent voor de Nationale 
Economie’. Dit duurde maar tot 1801 toen de ‘Agent der Marine’ voor 
het loodswezen verantwoordelijk werd. Na de annexatie van Nederland 
door Frankrijk in 1810 werd het Franse keizerlijke decreet over de 
loodsdiensten uit 1806 ook van kracht voor de Nederlandse loodsdien-
sten.11 Na de val van Napoleon in 1813 vertrokken de Fransen nog het-
zelfde jaar uit de Nederlanden, het land tamelijk berooid achterlatend. 
Het land had duidelijk andere prioriteiten en zo bleef de regeling van 
1810 van kracht tot 1835. In dat jaar werd door koning Willem I het 
Algemeen Reglement op den Loodsdienst uitgevaardigd. Ook met dit 
reglement lukte het niet het loodswezen echt onder controle te krijgen. 
De loodsenverenigingen behielden hun machtspositie. Van een ingrij-
pende verandering was pas sprake bij het van kracht worden van de 
eerste Loodswet in 1859. Voor een zestal districten tussen de Eems en 
de Schelde werden de werkgebieden nauwkeurig omschreven. In deze 
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 gebieden mochten alleen geëxamineerde en beëdigde Rijksloodsen 
werken. Voor deze gebieden was daarmee duidelijkheid geschapen, 
maar dat betekende ook dat buiten deze sectoren niets geregeld was. 
Daar konden dus zowel loodsenverenigingen als ook particuliere lood-
sen hun werkzaamheden ongestoord voortzetten.12 Daarmee werden 
ook de in Rotterdam al aanwezige havenloodsen gelegaliseerd, alhoe-

wel deze pas in 1920 in gemeen-
telijke dienst kwamen. In de 
praktijk bleek de wet van 1859 
nogal onhandig. Zo waren tarie-
ven in de wet vastgelegd met als 
consequentie dat aanpassing een 
wetswijziging noodzakelijk 
maakten. Opgelost werd dit pro-
bleem pas in 1957 toen een 
nieuwe Loodsenwet in de vorm 
van een raamwet tot stand 
kwam. Al was deze wet beter te 
hanteren, er werd nog geen re-
kening gehouden met nieuwe 
politieke stromingen en inzich-
ten, vooral met betrekking tot 
een mogelijke privatisering.  

 

In 1977 werd een commissie ingesteld die moest adviseren over een 
eventuele aanpassing van de Loodsenwet. De werkzaamheden resul-
teerden uiteindelijk in de Loodsenwet 1988. In het kader van deze wet 
werden de loodsdiensten geprivatiseerd en werden de havenloodsen in 
de geprivatiseerde organisatie geïntegreerd. Sinds die tijd is het loods-
wezen coöperatief georganiseerd, met de Nederlandse Loodsencorporatie 

Loods op loodsladder.  
Foto Loodswezen. 
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als overkoepelend orgaan en vier regionale corporaties. Daarnaast be-
staat het facilitair bedrijf Nederlands Loodswezen BV, verantwoorde-
lijk voor het beheer van het materieel van de loodsdienst. Elke loods is 
zelfstandig ondernemer die zich in de maatschap moet inkopen. 

 

In het jaar 2012 omvat het loodswezen 460 registerloodsen en 400 
mannen en vrouwen ondersteunend personeel. De vier regio's bedienen 
21 achterliggende havens. Het loodswezen beschikt over de volgende 
vloot: 

3 grote loodsvaartuigen  

2 swath's  (small waterplane area twin hull) 

Groot loodsvaartuig en tender. Foto Loodswezen. 
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7 snelle jollen, opererend vanaf grote loodsvaartuigen 

15 zeegaande jet gedreven tenders 

1 helikopter 

De opleiding tot loods begint met het behalen van het certificaat 
'master of all ships’, een HBO-opleiding tot maritiem officier. Daarna 
volgen anderhalf jaar opleiding als aspirant-loods en een examen met 
proefreizen, waarna inschrijving in het loodsenregister plaatsvindt. Het 
duurt gemiddeld nog eens acht jaar tot de loods ook voor de grootste 
schepen gecertificeerd is en ook dan geldt de vergunning alleen voor 
een bepaald gebied, zoals de Eurogeul voor grote tankers, de Botlek of 
het gebied Dordrecht en Moerdijk. 

De toekomst van het loodswezen 

De vraag kan worden gesteld of met de huidige navigatiehulpmiddelen 
een loods ook in de toekomst noodzakelijk blijft. Een modern schip 
beschikt niet alleen zoals een auto over een elektronische kaart waar te 
allen tijde de positie en de koers van het eigen voer/vaartuig is te zien, 
ook alle andere vaartuigen in de buurt zijn met alle relevante gegevens 
zichtbaar en bij een risico van een aanvaring wordt automatisch een 
alarm gegenereerd. Toch is dit niet voldoende om een haven veilig aan 
te lopen. Alleen de loods heeft de actuele kennis over getijden, stro-
mingen, communicatieprocedures, verkeersstromen, havens en lig-
plaatsen. De loods is ook de spil tussen het schip en andere diensten en 
dienstverleners zoals sleepdienst, vastmakers (de z.g. 'Roeiers'), brug-
wachters en radaroperators. Zeker voor 'grote' schepen zal de noodzaak 
tot beloodsing wel altijd blijven bestaan. 

Over de auteur 

Simon Zuurbier is oud-voorzitter van de Regionale Loodsencorporatie 
Rotterdam-Rijnmond. De bovenstaande tekst is ontstaan op basis van 
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een lezing gehouden op de ledenvergadering van de Historische Vere-
niging De Brielse Maasmond op 21 november 2012 in Brielle. 

Aanvullende literatuur 

Overwater, A.M. Van Leitsagher tot Loods, 2e editie, Interbook, Schie-
dam (1981), ISBN 90 6397 031 5 

Van der Meulen, C. et al: Wegwijzers op het water, loodsen, bakens en 
tonnen, Unieboek, Bussum (1978), ISBN 90 228 1992 2 

Noort, J.J. van: Van Hoek naar Haven, De Alk, Alkmaar (1993), ISBN 
90 6013 524 5 

Ferguson, H.A.: Dialoog met de Noordzee, AMAboeken, Hippolytus-
hoef (1991), ISBN 90 6474 702 4 

Bronnen 

(1) NRC 28-12-2012 p. 27 

(2) Overwater, A.M.: p. 49 

(3) idem, p. 49 

(4) idem, p. 50 

(5) idem, p. 50 

(6) idem, p. 51 

(7) Van der Meulen C. et al: pp. 23 - 26 

(8) Ferguson, H.A.: p. 89 

(9) Van der Meulen C. et al: p. 24 

(10) Overwater, A.M.: pp. 68 - 69 

(11)  idem, pp. 69 - 71 

(12)  Van der Meulen C. et al: pp. 25 - 26 

 



32  

 

De ‚ Cornelia Maersk, een Deense vrachtvaarder uit 1925. Bron: Henk 
van Willigenburg. 

‚ A rtists impression ‘  van Maasvlakte 2 gezien vanuit het westen. Bron: 
Havenbedrijf Rotterdam N.V., Projectorganisatie Maasvlakte 2. 
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De ondergang van de Cornelia Maersk, 5 januari 1942 

Bij de aanleg van de Amaliahaven, onderdeel van Maasvlakte 2, kre-
gen de baggeraars te maken met het wrak van de Cornelia Maersk, een 
Deense vrachtvaarder die begin 1942 in de Maasmond door een En-
gelse bommenwerper tot zinken was gebracht. Het volledige verhaal is 
te vinden in het tijdschrift 'Scheepshistorie' no. 14 van september 2012. 
De hier gepubliceerde tekst is een door de onderzoeker, de heer Jac. J. 
Baart, geautoriseerde korte samenvatting van de publicatie in genoemd 
tijdschrift. 

Verkeersstromen over de haven Rotterdam tijdens WO II 

Met de bezetting van Nederland door de Duitsers werd door de Gealli-
eerden een zeeblokkade ingesteld waardoor het internationale scheep-
vaartverkeer bijna volledig tot stilstand kwam. Toch bleef de haven 
Rotterdam voor de Duitsers van grote strategische betekenis voor het 
verkeer met de Scandinavische landen. Tot voor kort was dit aspect 
van de Duitse oorlogvoering verregaand onbekend. Het is de verdienste 
van de heer Jac. J. Baart, historisch onderzoeker, dat hier nu verande-
ring in komt. Het is de bedoeling dat aanvullende resultaten in het vak-
blad 'Scheepshistorie' in 2013 en 2014 gepubliceerd worden. Op basis 
van de thans gepubliceerde gegevens blijkt dat de import van hoog-
waardig ijzererts uit Zweden voor de Duitse wapenindustrie van groot 
belang was. Zweden was op papier neutraal, maar nog in 1941 felici-
teerde Koning Gustav V Hitler met de successen aan het Oostfront. 
Van west naar oost werden vooral steenkool en cokes naar Denemar-
ken en Zweden geëxporteerd. Denemarken stond op zich aan de zijde 
van de Geallieerden, maar capituleerde al luttele uren na door de Duit-
sers te zijn overvallen. Als dank voor de meegaande houding werd De-
nemarken door de Duitsers niet zo zeer als vijand behandeld, maar 
meer als een soort protectoraat gezien. Vóór de oorlog importeerde 
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Denemarken kolen en cokes uit Groot-Brittannië. Nu deze transporten 
niet meer mogelijk waren, werd de levering door de Duitsers overgeno-
men. Al was de scheepvaart tussen Rotterdam en Scandinavië vrij in-
tensief, vergeleken met de situatie vóór de oorlog was het vrachtvolu-
me hooguit tien procent. 

Konvooivaart 

Vooral de ertstransporten waren 
voor de Geallieerden reden om ac-
tief tegen de vrachtvaart tussen 
Rotterdam en Scandinavië op te 
treden. Dit gebeurde vooral door 
aanvallen vanuit de lucht. Om het 
risico van scheepsverliezen door 
luchtaanvallen te verminderen, 
werden de vrachtschepen tot kon-
vooien samengevoegd die be-
schermd werden door vaartuigen 
die met vliegtuigafweerkanonnen 
waren uitgerust. Duitse vrachtvaar-
ders hadden eveneens luchtafweer-
geschut aan boord, maar bij de 
(door de Duitsers gevorderde) 
vrachtschepen was dat niet het ge-
val. Deze waren dus op bescher-
ming door de begeleidingsschepen 
aangewezen. Deze schepen waren 
overigens geen echte oorlogsbo-
dems maar (eveneens gevorderde) 
werkschepen zoals trawlers en wal-
visjagers. Aanvullend was het de 

Scheepsposities in een konvooi 
volgens de reglementen van de 
Duitse ´Kriegsmarine ‘ . Bron:  
Scheepshistorie 14. 
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bedoeling dat de 'Luftwaffe' de konvooien zou helpen beschermen met 
jachtvliegtuigen, maar dat lukte vaker niet dan wel.  

Een konvooi bestond in de regel uit maximaal acht vrachtschepen die 
in twee kiellinies met een onderlinge afstand van 400 m voeren. Ook 
de afstand van schip tot schip in de lengterichting bedroeg 400 m. 
Voorop voer in de regel een z.g. 'Führungsboot', die de richting aangaf 
en die ook voor de radiocommunicatie zorgde. Links en rechts van de-
ze ‘bulk’ van schepen voeren de 'Begleitboote'. Op elk gevorderd schip 
voer ook een escorteofficier (‘Begleitoffizier’) met een of meerdere 
seiners mee. Deze 'Begleitoffiziere', meestal marineofficieren uit de 
reserve, hadden het recht de kapiteins instructies te geven en stonden 
dus in zekere zin boven de kapitein. 

Voor de organisatie van een konvooi was de ‘Haven-
kommandant’ (HAKO) verantwoordelijk, die kantoor hield aan het 
Westplein 17 in Rotterdam. Normaliter vond de briefing één dag voor 
vertrek plaats. De konvooicommandant verstrekte daar de nodige infor-
matie aan de kapiteins van de Duitse schepen en aan de escorteofficie-
ren. De kapiteins van de niet-Duitse schepen waren bij deze briefings 
niet aanwezig. Men vertrouwde de buitenlandse kapiteins maar half en 
verstrekte de nodige informatie zo laat mogelijk. 

De gebruikelijke verzamelplek van een konvooi ('Ostgeleit'  in de ter-
minologie van de 'Kriegsmarine', in tegenstelling van 'Westgeleit' voor 
een konvooi van oost naar west) was de aanloopboei van Hoek van 
Holland in de Maasmond. Daar werd het konvooi geformeerd en ver-
trok men in noordelijke richting.  

De lotgevallen van 'Ostgeleit 1622' 

Rond de jaarwisseling 1941/1942 verzamelden zich in Rotterdam de 
volgende vrachtschepen: 
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‘Emsriff’      (Duitsland) 
‘Ockenfels’     (Duitsland) 
‘Poul Carl’     (Denemarken) 
‘Olaf ‘        (Denemarken) 
‘Fredhem’      (Zweden) 
‘Cornelia Maersk’ (Denemarken) 
‘Vera’        (Zweden) 

Onderdeel van het konvooi waren verder de 'Vorpostenboote' V 809, V 
810, V 811 en de 'Flakjäger' 23. Verder zouden de hulpmijnenvegers M 
1407 en M 1408 tot het donker worden met hun luchtafweerkanonnen 
ondersteuning bieden om dan bij Den Helder af te haken. Vertrek van 
het konvooi was gepland op 4 januari om 13.00 uur, maar moest we-
gens het slechte weer één dag worden uitgesteld. 

Rond 9 uur op 5 januari 1942 vertrokken de escorteschepen en kort 
voor 11 uur stoomde de Vorpostenboot 809 van de havenmond richting 
aanloopboei om het konvooi te formeren. Er stond een noordwestelijke 
wind kracht 5 à 6 Beaufort en een zeegang van tussen 4 en 5 meter met 
lange deining. Er was een gesloten wolkendek op circa 300 m hoogte, 
maar het zicht was goed. Om 11.00 uur passeerde de Cornelia Maersk 
als eerste vrachtvaarder  Hoek van Holland. Een kwartier later bevon-
den zich alle schepen of op de Nieuwe Waterweg, of tussen de pieren 
of waren opstomend naar de aanloopboei. 

Hudson Mk IV, 
het model bom-
menwerper waar-
mee de Cornelia 
Maersk tot zinken 
werd gebracht. 
Bron: Henk van 
Willigenburg. 
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Om 11.21 uur dook er onverwacht een vijandelijke bommenwerper uit 
het wolkendek en werd er luchtalarm gegeven. De 'Vorpostenboote' 
openden onmiddellijk het vuur en waren overtuigd, ondanks het sterke 
slingeren van de schepen, de bommenwerper te hebben getroffen. Het 
toestel maakte een bocht en verdween in de wolkenmassa. De beman-
ningen van de boten dachten de aanval succesvol te hebben afgeslagen. 
Niets was minder waar: zes minuten later verschijnt weer een bommen-
werper en duikt, ondanks het heropende afweervuur, op de Cornelia 
Maersk. Het vliegtuig dropt gelijktijdig vier 250-ponders.  

Twee bommen vallen net naast de Cornelia Maersk, maar de andere 
twee zijn voltreffers op het achterschip. Het schip maakt slagzij naar 
stuurboord en de voltallige bemanning gaat in de sloepen en wordt aan-
sluitend door de 'Vorpostenboot 810' opgepikt.  

Gevechtsrapport van ´Vorpostenboot 810 ‘  over de aanval op de Cornelia 
Maersk. Bron: Scheepshistorie 14. 
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Uit Hoek van Holland arriveren sleep- en reddingsboten, maar deze 
kunnen ook niet meer doen dan zich te overtuigen dat alle opvarenden 
gered zijn. De bemanning van de Cornelia Maersk wordt van de V 810 
overgebracht op de sleepboot Hektor. Om 12.10 uur wordt de alarm-
toestand opgeheven en om 12.20 uur begint konvooi 1622 zijn reis 
richting Elbemonding. De onfortuinlijke Cornelia Maersk drijft al zin-
kende in zuidwestelijke richting af en strandt vervolgens op de Maas-
vlakte, een ondiepte ten zuidwesten van de Maasmond.  

Aan de vrachtvaarder herinnerde vele decennia niets anders dan een 
wraksymbool op de zeekaarten en de vermelding onder nummer 1845 
in de registers van Rijkswaterstaat. 

De berging van de Cornelia Maersk 

Bij de aanleg van de Prinses Amaliahaven, onderdeel van Maasvlakte 
2, bleek dat het noodzakelijk was het wrak van de Cornelia Maersk te 
verwijderen. Eerst werd het wrak zoveel mogelijk vrijgemaakt. Uit on-
derzoek met Sonar (geluidsgolven) bleek dat het wrak in zeer slechte 
staat verkeerde.  

 

 

 

 

 

De plek waar de Cornelia Maersk 
gebombardeerd werd en waar ze 
uiteindelijk gezonken is. Bron: 
Scheepshistorie 14. 
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Er was dus niet zo zeer een wrak te bergen dan wel schroot te ruimen. 
Door inzet van zwaar materieel was het mogelijk de restanten van het 
schip op het droge te krijgen. Daar werd het schroot in handzame stuk-
ken geknipt en voor hergebruik afgevoerd. Op een enkel onderdeeltje 
na, dat eigendom is van het Maritiem Museum Rotterdam en thans nog 
tentoongesteld in het bezoekerscentrum ‘Futureland’, herinnert niets 
meer aan de Cornelia Maersk. 

 

 

 

 

3-D Sonar aan-
zicht van het 
wrak. Bron: 
PUMA Survey 
Department.  

 

 

 

 

 

 

Lepeltje met inscriptie 
A.P. MØLLER,  afkomstig 
van de Cornelia Maersk. 
Bron: Scheepshistorie 14. 
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Over dit artikel 

Dit artikel is een door de redactie van de 'Brielse Mare' geschreven en 
door de auteur Jac. J. Baart geautoriseerde samenvatting van een studie 
verschenen in het tijdschrift ‘Scheepshistorie 14’, uitgever Lanasta, 
Emmen, 2012, ISBN 978-90-8616-112-6, prijs € 23,95. De voor een 
tijdschrift hoge prijs wordt verklaard door het feit dat hier sprake is van 
een boek van 128 pagina's, met meerdere artikelen, zie: 
www.lanasta.com  

Het boek is ook in te zien in het Streekarchief  Voorne-Putten en Ro-
zenburg, tel. 0181-418043, web: www.streekarchiefvpr.nl 

De auteur, Jac. J. Baart, is historicus. Hij houdt zich met name bezig 
met onderzoek naar maritieme zaken in de periode 1940 - 1945, die 
verband houden met de regio Maasmond. Hij is ook de auteur van het 
boek Rotterdam Oorlogshaven, Walburg Pers, 2010, ISBN 978-90-
5730-673-0 

Restanten van de Cornelia Maersk in 2011. Foto Freek van Arkel. 
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Wolven en beren 

Leen Hordijk 

Paniek in de commissie Naamgeving Openbare Ruimten van de ge-
meente Spijkenisse. Wat was het geval? Er moet een bestemmingsplan 
‘Berenplaat’ worden vastgesteld, maar op borden staat ‘Beerenplaat’ en 
wat denkt de streekarchivaris ervan? Voordat deze was uitgedacht, of 
beter uitgeschreven, stroomden de reacties van de andere commissiele-
den reeds binnen. “Naar mijn mening moeten we ons aan de officiële 
benaming houden”, schreef de een. “Waarom zouden we zoveel veran-
deren? Dus met twee e’s, in totaal 3”, schreef de andere. Het was me-
dio december 2012. Waren er geen belangrijker zaken om je druk om 
te maken, zoals het treffen van voorbereidingen bij het vergaan van de 
wereld, een gebeurtenis die volgens de kalender van de Maya’s op 21 
december 2012 zou plaatsvinden?  

De problematiek aangaande de schrijfwijze van de Be(e)renplaat is 
exemplarisch voor klassieke misvattingen. Oorspronkelijk was men 
niet gewoon twee dezelfde klinkers naast elkaar te gebruiken. De naam 
Wassenaar, om een willekeurig voorbeeld te noemen, werd vroeger 
geschreven als Wassenaer. In de meeste gevallen volgt de schrijfwijze 
latere spellingsveranderingen. We schrijven nu ook Wassenaar (als 
plaatsnaam). Soms wordt een oude – en per definitie altijd willekeurige 
en variabele spelling – gehandhaafd. We spreken dan van een 
‘versteende’ naam. Bij de naam Wassenaar vinden we zo’n voorbeeld 
in de adellijke familie ‘Van Wassenaer’. Ook bij plaatsnamen kunnen 
oude spellingen verstenen. Denk aan de naam Oisterwijk. 

In de 19e en de eerste helft van de 20e eeuw was het gebruik van een 
dubbele klinker voorschrift. “Het was vreeselijk weer en de geheele 
stad was uitgelopen.” Zoo schreef men vroeger, maar zo schrijven we 
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nu niet meer. Op grond daarvan vinden we in die tijd ook de meeste 
geografische benamingen met een dubbele klinker. Op de atlas van J.H. 
Kips uit 1835 vinden we de Beerenpolder, uit de verkoopcatalogus van 
1865 blijkt dat de “Beere-polder langs het Spuij” wordt verkocht en op 
de atlas van E. de Raat uit 1909 prijkt de Beerepolder. Blijkbaar is de 
naam ‘plaat’ later ontstaan. 

De aanpassing van de schrijfwijze heeft ook bij de naam Berenpolder 
plaatsgevonden en derhalve ook bij de Berenplaat. In de meeste brief-
wisselingen en rapporten wordt gesproken over de ‘Berenplaat’.  

 

Wanneer we opperen dat de voorkeur wordt gegeven aan de officiële 
spelling, moeten we ons terstond afvragen wat onder officieel wordt 
verstaan. Wanneer de commissie Naamgeving een Heemelstraat voor-
stelt om de verkoop van de langs deze straat te bouwen huizen te be-
gunstigen, dan is deze naam met deze schrijfwijze, eenmaal goedge-
keurd door de gemeenteraad, officieel. Het is nog maar de vraag of de 
plaatsing van een bord ‘Beerenplaat’ ook de schrijfwijze officieel 
maakt. 

Uiteraard is het wel deftig om een oude - en dus willekeurige - spelling 
nieuw leven in te blazen. Brielle heeft in het polderdeel Zeggeland ook 
de naam ’Seggelant’ als industrieterrein ingevoerd. Mijn advies is, be-
gin er niet aan. Laten we gewoon Berenplaat schrijven. Dat deze 
schrijfwijze ook in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)

Fietswegwijzer, 
nog met de 
schrijfwijze  Bee-
renplaat ‘ .  Bron: 
SAVPR. 
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voorkomt - in hoeverre is deze bron voor de naamgeving officieel? - is 
mooi meegenomen. Bovendien kunnen we terugvallen op een besluit 
van de gemeenteraad van Oud-Beijerland van 6 februari 1967 om de 
naam ‘Beerpolder’ te wijzigen in ‘Berenplaat’. Interessant is wel of in 
dit geval de toevoeging van de ‘n’ gerechtvaardigd is. 

Besluit van de gemeente Oud-Beijerland, 6 februari 1967. Bron SAVPR. 
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Daarvoor moeten we onderzoek doen naar de herkomst van de naam, 
waarbij ik ook de aangrenzende Wolvepolder betrek. Wanneer we er-
van uitgaan dat de beide polders zijn genoemd naar de aldaar aange-
troffen zoogdieren, dan moeten we spreken van de Berenpolder en de 
Wolvenpolder.  Nederland werd pas in de tweede helft van de 19e eeuw 
‘gezuiverd’ van de laatste wolven, dus, een verband zou mogelijk zijn. 
Nader onderzoek wijst echter uit dat de Wolvepolder zijn naam te dan-
ken heeft aan de voormalige eigenaar, Reinier van der Wolff. We spre-
ken dus van de Wolvepolder en niet van de Wolvenpolder.1 

Van de Berenplaat vermoeden we hetzelfde, maar een eigenaar met de 
naam ‘Beer’ vinden we niet terug in de literatuur. Dan maar terugval-
len op het zoogdier. Dit geeft ook problemen, omdat de beren uit Ne-
derland zijn verdwenen voordat de mens zelfs nog maar dacht aan de 
mogelijkheid om een polder te bedijken.  

De Berenpolder is in feite een deel van de Berenplaat. 2 

De Berenplaat maakte eertijds deel uit van de Beijerlanden, maar ook 
de Heer van Rhoon maakte aanspraak op het gebied. Dit resulteerde in 
een geschil dat halverwege de 17e eeuw werd uitgevochten. In proces-
stukken lezen we het volgende: “….souden oordelen om de ebbe van 
de Maas te dwingen tusschen het landt van Beyerlandt ende den 
beer…..” Het woord beer wordt hier gebruikt in de betekenis van wa-
terkering. De bedijking vond plaats in opdracht van de Grafelijkheid in 
1704, waarna de polder werd verpacht aan Cornelis Anthony Boon van 
Engeland. 3 

In een geschrift uit 1749 lezen we vervolgens: “Het draagt den naam 
van den Beer, omdat Oud-Beierland door het zelve tegen de stormen 
uit het noorden als door een waterbeer gedekt wordt”. 4 

Een gelijkenis met de Beer in de Brielse Maasmond, het latere natuur-
reservaat op het eiland Rozenburg, is snel gemaakt. 



 45 

 

De gemeenteraad van Oud-Beijerland had er dus in 1967 beter aan ge-
daan de naam ‘Bereplaat’ te gebruiken. 

Wat te doen met de naambordjes ‘Beerenplaat’? Onopvallend vervan-
gen. Er zal geen haan naar kraaien. 

 

1 L.W. Hordijk, Het archief van de polder De Oude en Nieuwe 
Uitslag van Putten, Brielle, 1996, pag. 27 en 228. 

2 Jhr. L.F. Teixeira de Mattos, De Waterkeeringen, Waterschap-
pen en Polders van Zuid-Holland. Het eiland de Hoeksche 
Waard, ’s-Gravenhage, 1925, pag. 706 en verder. 

3 K. Siderius, Uit vervlogen dagen. Geschiedenis van dorp en 
polder van Oud-Beijerland, Oud-Beijerland, 1967, pag. 19 en 
20. 

4 Isaak Tirion, Hedendaagsche Historie of Tegenwoordige staat-
van alle volkeren, XVII deel, Holland, Amsterdam, 1749, pag. 
199. 
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Het Coppelstockmonument uit 1931 

Op 15 juli 1931 werd in Den Briel met veel feestelijk vertoon en in 
aanwezigheid van tal van hoogwaardigheidsbekleders aan de Lange-
straat bij de voormalige kazerne 'De Doelen' een monument voor de 
Brielse veerman Coppelstock onthuld. Dit monument werd nog geen 
twaalf jaar later bij het bombardement van Brielle op 4 maart 1943 
onherstelbaar beschadigd. Met dit artikel willen we de aanleiding voor 
de oprichting van genoemd monument aan de vergetelheid ontrukken. 

In 1903 werd in Brielle een spaarbank opgeheven. Volgens de statuten 
diende het liquidatieoverschot, groot f 13.000, ten goede te komen aan 
een project ten algemene nutte. Verschillende projecten streden om het 
geld, zoals het beschikbaar stellen van studiebeurzen, een brandverze-
kering, de aanleg van een duinwaterleiding en ook het oprichten van 
een Ambachtsschool. Uiteindelijk koos het bestuur van de spaarbank 
voor de Ambachtsschool. Vooral de voorstanders van de duinwaterlei-
ding waren teleurgesteld over de keuze van het spaarbankbestuur. Het 
zou dan ook nog twintig jaar duren alvorens Brielle over goed drinkwa-
ter kon beschikken. In 1905 begon het nijverheidsonderwijs met 38 
leerlingen. Het bleek in een behoefte te voldoen. Reeds in 1913 moest 
de school worden uitgebreid. In 1919 werd een vakschool voor meisjes 
opgericht en in hetzelfde jaar werd van de gemeente Brielle de 
'Avondteekenschool' overgenomen en omgevormd tot 'Avondschool 
voor theoretisch en practisch Vakonderwijs'. Het aantal leerlingen nam 
gestaag toe met als gevolg dat de huisvesting een bron van voortduren-
de zorg was. In 1929 waren de scholen gegroeid tot een aantal van 800 
leerlingen. In datzelfde jaar kon de kazerne 'De Doelen' worden aange-
kocht, waardoor het mogelijk werd om voor alle drie de scholen, name-
lijk de Ambachtsschool, de vakschool voor meisjes en de avond-
school voldoende geschikte huisvesting te realiseren. In 1931 kwam 
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de verbouwing gereed en was er dus alle reden om feest te vieren. Dit 
werd gecombineerd met de viering van het 25-jarig bestaan van de 
Ambachtsschool. 

Bij de jubileumviering op 15 juli 1931 kreeg de school twee cadeaus 
aangeboden. Door leerlingen en oud-leerlingen van de Ambachtsschool 
werd een gedenkraam aangeboden dat in de vestibule van de school 
werd aangebracht. Het raam was ontworpen door de bekende Brielse 
kunstenaar en tekenleraar M.L. Middelhoek. Net als het monument 
ging het gedenkraam bij het bombardement op 4 maart 1943 verloren. 
Bij het schrijven van dit artikel (maart 2013) is onbekend of er nog er-
gens informatie over genoemd raam beschikbaar is.  

Door de burgerij werd eveneens een cadeau aangeboden, te weten het 
op de foto op blz. 46 afgebeelde Coppelstockmonument. De keuze 
voor dit monument verliep ongewoon. Vermoedelijk kort voor zijn 
dood (op 23 december 1930) stelde de vroegere stadsarchivaris Johan 

De menigte luistert naar de toespraak van mr. L. Trouw, voorzitter van het 
schoolbestuur. Foto collectie Aren van der Vlugt. 
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Been aan de directeur van de Ambachtsschool voor om de school naar 
Coppelstock te vernoemen. De directeur voelde hier totaal niets voor. 
Wel deed hij de volgende suggestie: "Wanneer jullie iets willen doen, 
daar ligt een groote tuin, plant daar een tuinbeeld in of zoo iets". Die 
tuin was een terrein tussen de beide scholen, langs de Langestraat, en 
uitkijkend op wat toen nog het 'Koeslop' heette, maar ter gelegenheid 
van de jubileumviering werd hernoemd tot Coppelstockstraat. Na de 
nodige vergaderingen werd daadwerkelijk voor een monument van 
Coppelstock gekozen. Het ontwerp was eveneens van M.L. Middel-
hoek en werd uitgevoerd door beeldhouwer Willem Coenraad 
Brouwer. 

Bij de aanvaarding van de geschenken gaf mr. L. Trouw, voorzitter van 
het schoolbestuur, de verzekering dat het beeld steeds „in ongeschon-
den toestand zou blijven bewaard  en onderhouden“. Helaas kon de 
spreker zijn toezegging niet waarmaken. Minder dan 12 jaar later 
gingen bij het bombardement op de meisjesvakschool zowel 
het gedenkraam als het Coppelstockmonument verloren. Het enige 
wat er nog rest van het monument is een proefafgietsel in klei van het 
hoofd van Coppelstock. 

 
 
 
Van de oorspronkelijke 
mal is destijds door de 
beeldhouwer een ( nog 
steeds bestaand )  
proefafgietsel van het 
hoofd van veerman 
Coppelstock in klei ge-
maakt. 
Foto: Leo Stolk. 
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´Hoogwaardigheidsbekleders ‘  bij de feestelijke onthulling van het Cop-
pelstock-monument, 15 juli 1931. Foto: collectie Leo Stolk. 

De Ambachtsschool aan de Langestraat, omstreeks 1931. Foto SAVPR, 
nr. pb 1253. 
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1, 4, 8, 10, 13, 16: onbekend 
2 Willem Coenraad Brouwer, de beeldhouwer 
3 M.L. Middelhoek, ontwerper van het monument, tevens leraar aan de school 
5 J. van Dijken, directeur Ambachtsschool 
6 notaris L.P. van den Blink 
7 waarschijnlijk Leen Zoetemeijer, aannemer 
9 mw. C.A.A. Jansen, directrice meisjesvakschool 
11 mr. F.J.D.C. Egter van Wissekerke, burgemeester 
12 jhr. mr. dr. H.A. van Karnebeek, Commissaris v.d. Koningin in Zuid-Holland 
14 mr. L. Trouw, voorzitter van het schoolbestuur 
15 mogelijk G.A. Groote Haar, inspecteur nijverheidsonderwijs 
17 waarschijnlijk Leen van Adrighem 
18 De Smet, lid van de gemeenteraad (S.D.A.P.) 

Over dit artikel 

Dit artikel is een door de redactie vervaardigde compilatie van infor-
matie verstrekt door de heren Aren van der Vlugt, Hans Draaisma, Rob 
van Breda en Leo Stolk. Verder is gebruik gemaakt van het uitvoerige 
verslag van de feestelijkheden in de Nieuwe Brielsche Courant van 17 
juli 1931. 
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De Brielsche Toorn op Jan Mayen 

Jan Mayen is een Noors eiland in de Noordelijke IJszee, halverwege 
Noorwegen en Groenland. Mogelijk is het eiland ooit ontdekt door de 
Ierse monnik Brandaen in de zesde eeuw. Later ging de kennis over het 
bestaan van het eiland weer verloren, totdat in 1614 de Nederlanders 
Jan Janszoon Kerckhof en Jan Jacobszn. May van Schellinkhout het 
eiland bezochten. Door de cartograaf Willem Blaeu werd het eiland 
naar de laatstgenoemde Jan Mayen-eiland genoemd. 

In het begin van de 17e eeuw bouwden Hollandse walvisvaarders ver-
schillende traankokerijen op het eiland. Bij deze walvisvaarders moeten 
ook Briellenaren zijn geweest, want in het noordwesten van het eiland 
bevindt zich een rotsformatie die de ‚Brielsche Toorn‘ werd genoemd. 

Jan Mayen-eiland op een kaart uit 1614. 
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Zoals uit onderstaand detail van de zeekaart blijkt, werd de rotsforma-
tie ook op de kaart als `Brielsche Toorn‘ aangegeven. 

Met dank aan…. 

….ons lid, mevrouw Len Korevaar die de gegevens voor dit artikel 
heeft verstrekt. 

Bron: Wikipedia, zoekterm: ‚Jan Mayen‘. 

 

 

 

 

De ‚ Brielsche 
Toorn ‘  op Jan 
Mayen. Foto  Piet 
Bronder. 

 

 
 
 
 
 
 
De vermelding 
van de 
‚ B rielsche 
Toorn ‘  op de 
zeekaart van 
1614. 
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Museumnieuws  

Het museum kan terugkijken op een prachtig jubileumjaar. Het absolu-
te hoogtepunt voor het museum, voor de stad Brielle, maar ook voor 
burgemeester Betty van Viegen, zoals zijzelf  in haar nieuwjaarstoe-
spraak op 2 januari 2013 vertelde, was het bezoek dat Koningin Beatrix 
op 31 maart 2012 aan Brielle bracht om het nieuw ingerichte De Tach-
tigjarige Oorlog. Historisch Museum Den Briel te openen.              
Ondanks het feit dat het museum ten gevolge van de herinrichting drie 
maanden voor het publiek gesloten was, heeft het een spectaculaire stij-
ging van het bezoekersaantal mogen meemaken. Het museum ontving 
in 2012 een recordaantal bezoekers, namelijk  9.512. Dit is een stijging 
van 57% ten opzichte van 2011. Het museum heeft daarmee zijn eigen 
record van 2011 verbroken. 

De toename van het aantal bezoekers is vooral het gevolg van de 
doelgroepgerichte publiciteitscampagne onder scholen en toeristen, 
het nieuwe educatieve programma Opstand in de Nederlanden en 
met name de actie van het museum met de Stichting Museumkaart.              
De grootste toename van bezoekers betreft de bezoekersgroep 
Museumkaarthouders. Publieksonderzoek en bezoekersregistratie heb-
ben uitgewezen dat in 2012 de museumbezoekers vanuit alle delen van 
het land (Groningen, Almelo, Hoevelaken, Amsterdam, Breda, Leiden, 
Maastricht) speciaal voor het museum naar Brielle zijn gekomen.              
De Stenen Baak ontving in 2012 bijna 3.000 bezoekers. 

Niet alleen de presentatieruimten van het museum ondergingen een 
metamorfose; ook de museumdepots werden onder handen genomen. 
Ze werden voorzien van nieuwe plafonds en vloeren, stellingen, schil-
derijrekken etc. en de beveiliging werd uitgebreid. Daarnaast worden in 
de depots de objecten nu gesorteerd op materiaalsoort bewaard.  
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Voor de museale herinrichting werden vele, langdurige bruiklenen ver-
kregen. Een bruikleen dat daar in februari 2013 bijkomt, is een paneel-
schildering uit de collectie van Museum Het Catharijneconvent in 
Utrecht. Het betreft een voorstelling van de Martelaren van Gorcum.                  
De bruiklenen van het Streekarchief VPR, de zogenoemde Verhuell-
prenten die Alexander Verhuell eind 19e eeuw aan de stad Brielle 
schonk, dienden na een jaar geretourneerd te worden. Om die reden 
heeft het museum de afgelopen maanden van de betreffende slagen en 
portretten vervangende exemplaren aangekocht. Deze aanwinsten zijn 
toegevoegd aan het collectieregistratiesysteem; in april worden de ori-
ginele prenten in de museumzalen geplaatst. 

Een heel bijzondere aanwinst be-
treft een origineel ingekleurde 
gravure uit de stedenatlas Civita-
tes Orbis Terrarum van Georg 
Braun (auteur) en Franz Hogen-
berg (graveur). De eerste editie 
van dit belangrijke boekwerk ver-
scheen in 1572 in Keulen. De 
prachtige prent, geregistreerd on-
der inventarisnummer 5695 en 
ook te raadplegen via de databa-
se van de museumwebsite, werd 
aangekocht bij Jan Bazen te 
Brielle. 

Een andere aankoop, die los staat van de Tachtigjarige Oorlog, betreft 
een portretje van Menno van Coehoorn. Deze vestingbouwkundige be-
dacht samen met Willem Paen, de inspecteur-generaal van de fortifica-
tiën in het gewest Holland, het uiteindelijke plan voor de verbetering 
en afsnijding van de vestingwerken van Brielle. In de museumcollectie 

Brielle in de stedenatlas van 1572. Zie 
de kleurenafbeelding op de omslag. 
Collectie HMDB, inv. nr. 5695. 
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bevindt zich de 1703 gedateerde tekening van dit definitieve plan 
(inventarisnummer 0384). Daarbij zij opgemerkt dat links het zuiden 
wordt voorgesteld en rechts het noorden.   

De plattegrond en het portretje zullen de komende maanden in de hal 
van het stadhuis tentoongesteld worden.   

 

 

 

 

 

 

De voltooiing van de vestingwerken in 1713 wordt in 2013 in Brielle 
groots herdacht met tal van activiteiten waarover in de (sociale) media 
meer informatie te vinden zal zijn. 

Drs. Marijke Holtrop, Hoofd Historisch Museum Den Briel. 

Het definitieve plan uit 1703 voor de modernisering van de vesting Brielle. 
Collectie HMDB,  inv. nr. 0384. Let op: noorden is rechts! 
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Verenigingsnieuws 

Jaarverslag ‘Vrienden’ / ‘De Brielse Maasmond’ 2012 

De belangrijkste gebeurtenis voor de vereniging in 2012 was ongetwij-
feld de naamswijziging van ‘Vereniging Vrienden van het Historisch 
Museum Den Briel’ in ‘Historische Vereniging De Brielse Maasmond’. 
Voor deze naamswijziging was een statutenwijziging nodig, die werd 
geëffectueerd op 8 november 2012 bij Moerland Notaris te Brielle. 

Het doel van de vereniging wordt in de nieuwe statuten als volgt om-
schreven: 

“De vereniging heeft ten doel het verlenen van steun aan ‘De Tachtig-
jarige Oorlog. Historisch Museum Den Briel’ en andere instellingen 
die het behoud van de historische roerende en onroerende zaken van 
de stad Brielle en van Voorne-Putten nastreven, alsmede het initiëren 
van activiteiten tot behoud van de historische roerende en onroerende 
zaken van de stad Brielle en van Voorne-Putten.” 

De statutair verplichte Algemene Ledenvergadering, die plaats vond op 
16 mei 2012 in de Openbare Bibliotheek te Brielle, werd voorafgegaan 
door een lezing over ‘De geschiedenis van het voortgezet onderwijs in 
Brielle’ door de heer Ide Kuyper, oud-voorzitter van de vereniging. 
Een bewerking van deze lezing verscheen in de Brielse Mare van okto-
ber 2012. 

De algemene ledenvergadering van de vereniging nam in deze vergade-
ring de volgende besluiten: 

- de statuten van de vereniging te wijzigen; 

- de heer W. Delwel (aftredend en herkiesbaar) te verkiezen voor een 
nieuwe termijn als voorzitter van de vereniging; 

- mevrouw H. Onnekink te verkiezen als algemeen bestuurslid. 

De heer L. Hordijk (aftredend en niet herkiesbaar) trad (na 22 jaar) af 
als algemeen bestuurslid. 
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Op 20 en 27 september 2012 organiseerde het Historisch Museum spe-
ciaal voor de leden van de vereniging een avondopenstelling met rond-
leiding door het vernieuwde museum. 

Op 25 oktober 2012 vond in de Brielse bibliotheek weer een zeer druk-
bezochte lezing plaats in samenwerking met de Stichting Streekhistorie 
VPR. De heer Nol Freijsen sprak over ‘Voorne-Putten in de Middel-
eeuwen. Ontstaan van het polderlandschap’. 

De (niet statutair verplichte) najaarsledenvergadering, 21 november 
2012 in de Openbare Bibliotheek te Brielle, begon met een lezing door 
de heer Simon Zuurbier over ‘De geschiedenis van het loodswezen 
rond de Maasmond’.  

Het tweede deel van deze vergadering was in zijn geheel gewijd aan de 
toekomst van de Historische Vereniging De Brielse Maasmond en 
werd besloten met het uitbrengen van een toost op de vereniging. 

Het verenigingsorgaan de ‘Brielse Mare’ verscheen zoals gebruikelijk 
twee keer. Separaat werd een uitgebreide overdruk uitgegeven van het 
artikel ‘’t Gecroonde Hart: van 17e –eeuwse brouwerij tot kolenhandel’ 
uit de Mare van oktober 2011. Tevens kwam in samenwerking met het 
Maritiem Museum Rotterdam de publicatie ‘De kaart van de landen 
van Voorne door Jan Jansz. Potter, 1576’ tot stand. 

Het ledenaantal van de vereniging fluctueerde in 2012 tussen 330 en 
340. 

Sinds 16 mei 2012 was het bestuur als volgt samengesteld: Willem 
Delwel (voorzitter), Fré Eggens (secretaris), Gerard Snellens 
(penningmeester), Trudy Schipper, Bert van Ravenhorst, Ynze Kuiper, 
Hetty Onnekink.Fré Eggens heeft aangegeven te willen aftreden op de 
voorjaarsledenvergadering van 2013. 

Bert van Ravenhorst was (tot 31 maart 2012) namens het bestuur afge-
vaardigd in de Klankbordgroep Herinrichting Museum en Trudy Schip-
per in de Museumcommissie. 

Het bestuur kwam in het verslagjaar drie keer in vergadering bijeen. 
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Het nieuwe logo 

Behalve een nieuwe 
naam heeft de vere-
niging ook een 
nieuw logo gekre-
gen. Het is een ont-
werp van de Brielse 
kunstenaars Frans 
Frank en Krijn van 
Driel, waarin de Ste-
nen Baak als eeu-
wenoud oriëntatie-
punt voor de scheep-
vaart in de Maas-
mond centraal staat. 
Sinds 2004 is de Ste-
nen Baak dependan-
ce van het Historisch 
Museum en als zo-
danig benadrukt het 
nieuwe logo daar-
mee ook de blijven-
de band tussen de 
vereniging en het 
museum. 

Namens het bestuur, 

Willem Delwel, voorzitter 

Het nieuwe logo van de vereniging, een ontwerp  
van de kunstenaars Frans Frank en Krijn van Driel. 
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Boekbesprekingen 

BEZOEK H.M. DE KONINGIN VASTGELEGD 
IN FOTOBOEKJE 

Op 31 maart 2012 bracht Hare Majesteit de Koningin een bezoek aan 
Brielle en heropende bij die gelegenheid De Tachtigjarige Oorlog. His-
torisch Museum Den Briel. 

Van de verschillende gebeurtenissen op die dag, zoals de aankomst en 
ontvangst van de Koningin, de heropening van het museum, het feeste-
lijke programma in de Sint- Catharijnekerk en de duizenden toeschou-
wers op verschillende Brielse locaties, zijn door Maarten Gielis en 
Gonnie Harmsen vele foto's gemaakt. Een selectie van deze foto's is 
gebundeld in een boekje dat door de gemeente Brielle is uitgegeven en 
nu ook beschikbaar is gekomen voor verkoop aan het publiek. 

Het boekje bevat tevens de teksten van de toespraken van burgemeester 
Betty van Viegen, wethouder Dick Verbeek en prof. dr. Herman Pleij. 

Het boekje is te koop bij de receptie van De Tachtigjarige Oor-
log. Historisch Museum Den Briel. Het boekje kost € 12,50. 

Adres: Markt 1, Brielle 

Informatie: 0181-475475; www.historischmuseumdenbriel.nl 
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RAADSELS VAN VIERPOLDERS 

De bodem van Brielle verhult sporen van eerdere reizigers die vanuit 
de Romeinse centra in Holland naar de uitgestrekte Maasmond kwa-
men, eerdere landbouwers die grote structuren neerzetten om hun voor-
raden op te slaan, eerdere bewoners die hier met have en goed kwamen 
wonen. Eén van de locaties waar dit Brielse verleden aan het licht ge-
komen is, is op de kassenbouwlocatie Vierpolders. De opgravingen in 
Vierpolders bieden ons een inkijkje in het leven in de gemeente tussen 
de jaren 100 en 150. Ongeveer tweeduizend jaar geleden woonde er in 
een boerderij een familie met een kleine veestapel en een hondje. In de 
buurt stond een raadselachtig gebouw, waarvan archeologen nog niet 
goed weten wat hiervan te denken. 

In dit boekje worden nieuwe puzzelstukjes gepresenteerd, die het ver-
haal van Brielle verder vormgeven en verrijken. 

 

Bos, Jolanda, en Roode, Sigrid van: Raadsels van Vierpolders, Bewo-
ning in de jaren 100 - 150 na Christus. ISBN 978 90 812242 0 8 

Het boekje zal te koop zijn bij de receptie van De Tachtigjarige Oor-
log. Historisch Museum Den Briel, Markt 1, Brielle. 

Bij het ter perse gaan van deze Brielse Mare waren verschij-
ningsdatum en prijs nog niet bekend. 

Informatie: 0181-475475; www.historischmuseumdenbriel.nl 
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Nieuwe steden in de Randstad: 
Verstedelijking en suburbaniteit 

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft een interessante studie 
verricht naar de resultaten van het verstedelijkingsbeleid vanaf de jaren 
zeventig van de vorige eeuw. Vanaf de jaren zeventig was er het groeiker-
nenbeleid en vanaf de jaren negentig het Vinex-beleid. Het groeikernenbe-
leid moest de suburbanisatie, oftewel de trek van de stedelijke bevolking 
vanuit de grote stad naar de directe omgeving ervan, in goede banen leiden 
en tegelijkertijd de bevolkingsoverloop uit de grote steden opvangen. Het 
beleid kwam tot stand ten tijde van de economische crisis. Dit leidde ertoe 
dat er minder koopwoningen werden gebouwd en meer sociale woning-
bouw. Hierdoor werden minder welvarende bewoners aangetrokken. Ook 
de voorzieningen in de openbare ruimte hadden te lijden onder de crisis. 
Vanaf eind jaren tachtig werd het groeikernenbeleid geleidelijk beëindigd. 
Sindsdien is de aandacht voor de stedelijkheid in de suburbane gebieden 
verder afgenomen. Stedelijkheid werd synoniem met de grote stad. De 
voormalige groeikernen moesten hun koers bepalen in een klimaat waarin 
de aandacht ervoor verdween. Dit betekende echter niet dat de ontwikke-
ling stopte. Nieuwe vormen van stedelijkheid ontstonden, deels door de 
keuzes van gemeentebesturen, deels door de verandering van de samen-
stelling van de bevolking. 

Voor de toekomst is het de vraag hoe de groeikernen zich gaan ontwikkelen 
binnen de metropoolregio’s waarin zij zich bevinden. De metropoolregio’s 
Amsterdam-Utrecht en Rotterdam-Den Haag zijn onderzocht. In onze re-
gio is Spijkenisse meegenomen in het onderzoek. Dit rapport plaatst de 
groeikernen in het perspectief van de ruimtelijke ordening en de vorming 
van metropoolregio’s. 

Binnen deze context ontwikkelde Spijkenisse zich. In het onderzoek wordt 
Spijkenisse geportretteerd als een stad die sociaal-economisch gezien po-
tentie heeft om te groeien. Dit omdat Spijkenisse op dit moment relatief 
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veel inwoners uit de lage middenklasse heeft. Spijkenisse richt zich sterk 
op de ontwikkeling van de regionale functie op Voorne-Putten. Op die 
manier wil zij een completer stad worden. Zij doet dit bijvoorbeeld door 
het winkelcentrum uit te breiden en een energieneutrale bibliotheek en een 
nieuw theater te bouwen. De diversificatie van de bevolking wordt groter 
met de groei van het aandeel niet-westerse allochtonen. Spijkenisse is 
vooral een forensengemeente. De werkgelegenheid in het havengebied is 
daar debet aan. Zelf heeft Spijkenisse in verhouding weinig eigen werkge-
legenheid. Het aandeel hogeropgeleiden is in de regio het laagst in Spijke-
nisse. Ook kenmerkt Spijkenisse zich door veel sociale huur. 

Het rapport geeft een goed inzicht in hoe de groeikernen zich hebben ont-
wikkeld en voor welke uitdagingen zij nu staan. Het verheldert tevens veel 
over de ontwikkeling van Spijkenisse tot groeikern en regionaal centrum 
binnen Voorne-Putten. Daarom een interessant rapport voor wie de ont-
wikkeling van onze regio beter wil begrijpen. 

Tegelijk met dit rapport verschijnt bij uitgeverij Trancity-Valiz de Atlas 
Nieuwe Steden, geschreven door dezelfde auteurs. Daarin staat de ontwik-
keling van de groeikernen zelf centraal. Tezamen geven beide publicaties 
niet alleen een inzicht in één van de meest productieve periodes uit de Ne-
derlandse ruimtelijke ordening, maar ook in de toekomstperspectieven van 
suburbaan Nederland. 

Over de auteur 

Bert van Ravenhorst is historicus en bestuurslid Hist. Vereniging De Brielse Maasmond. 

Gegevens van de besproken boeken: 

Planbureau voor de leefomgeving, Nieuwe steden in de Randstad: Verstedelijking en sub-
urbaniteit, Den Haag: www.pbl.nl, 2012, 147 blz. (Dit rapport is alleen via internet te vin-
den. Het kan worden gedownload of besteld.) 

Reijndorp, A., Bijlsma, L. & Nio, I., Atlas Nieuwe Steden: De verstedelijking van de groei-
kernen, Trancity-Valiz, 2012, 360 blz. (Dit boek ligt ter inzage in het Streekarchief.) 
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Uit de streek 

Publicaties 

Adrighem, Rens van: ‘DIXI; Wat ik even kwijt moest’. Verkrijgbaar bij 
Bric à Brac in de Vischstraat; ISBN 978-90-484-2355-2. € 13,95. 

Adrighem, Rens van: ‘ZWALKEN door de tijd in Den Briel. Ver-
krijgbaar bij Bric à Brac in de Vischstraat; ISBN 978-90-484-2822-9. 
€ 14,95. 

Benschop, Bob en Werring, Nick: ‚200 jaar Koninkrijk op Voorne en 
Putten‘ (Eilandenreeks deel 1, 2013). Verkrijgbaar in het Streekarchief. 
Prijs: € 5,-. 
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Auteursinstructies, advertentietarieven en adressen 

Auteursinstructies 
Historische artikelen over Brielle en de streek zijn welkom. 
Gewenste omvang: 1500 tot 2500 woorden. Aanbevolen wordt 
vooroverleg te plegen met hoofdredacteur Willem Delwel, te be-
reiken 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 
Historische Vereniging De Brielse Maasmond: 
www.debrielsemaasmond.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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Vesting Brielle, actuele situatie begin 21e eeuw. Let op: noorden is links! 
Bron: SAVPR. 


