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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,- p.p. 
 Volwassenen vanaf 18 jaar    € 4,- p.p. 
 65+        € 3,- p.p. 
 Gezinskaart (2 volw. + 4 kinderen)   € 10,- per kaart 
 Schoolgroepen, d.w.z. leerlingen in  
 schoolverband van groep 1 PO t/m  
 klas 6 VO       € 0,50 p.p. 
 Houders CJP, Cultuurkaart, MK, ICOM 
 Ver. Rembrandt, Leden HV Maasmond  gratis 
 Groepen volwassenen vanaf 10 personen  € 3,- p.p. 
 Groepen kinderen t/m 17 jaar, vanaf 10 pers.  € 1,- p.p. 
 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 rondlei-
ding van een uur. Reserveren noodzakelijk bij Alexandra Peeman, tel. 
0181 475475; di. t/m vr. 8.45 - 11.45.  

Adres: Markt 1, 3231 AH Brielle, tel. 0181 475475 
Web: www.historischmuseumdenbriel.nl 
e-mail: info@historischmuseumdenbriel.nl 
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Van de redactie 

Afgelopen voorjaar overleed Jacques Klok, oprichter en oud-
bestuurslid van onze vereniging. Het bestuur herdenkt hem in deze 
Mare met een IN MEMORIAM en Leen Hordijk, die als archivaris in 
zijn voetsporen is getreden, geeft zijn persoonlijke visie op ‘het land-
schap van Jacques Klok’. 

De Sint-Catharijnekerk vormt al eeuwenlang, letterlijk en figuurlijk, 
het hoogtepunt van Brielle. Over de totstandkoming van dit imposante 
bouwwerk staat echter weinig met zekerheid vast. Desondanks heeft de 
redactie een nieuwe poging ondernomen om de bouwgeschiedenis van 
de huidige kerk en zijn voorganger te reconstrueren. 

In alle Nederlandse geschiedenisboeken komt de Synode van Dor-
drecht aan de orde. Hoe deze vergadering beleefd werd door de deelne-
mers zelf, komen we echter meestal niet te weten. Stefanie Schuijtvlot 
laat ons meekijken naar de Synode door de ogen van de Brielse remon-
strantse dominee Rijckewaert. 

Afgelopen juni verhuisde het Kantongerecht van Brielle naar Rotter-
dam. Daarmee kwam een einde aan bijna 700 jaar rechtspraak in Briel-
le. Aart van der Houwen neemt ons mee naar 1330, het jaar waarin 
Brielle stadsrechten kreeg en een stadsbestuur dat voortaan zelf mocht 
rechtspreken. Vervolgens schetst hij in vogelvlucht de geschiedenis 
van de rechtspraak in Brielle. 

Het Kantongerecht was gehuisvest in het pand Voorstraat 31. Dit op-
vallend brede huis heeft, bouwtechnisch gezien, een zeer interessante 
constructie. Daarnaast is het interieur vanuit kunsthistorisch oogpunt 
van grote waarde. Felix Keller laat ons kennismaken met zowel de 
bouwkundige als kunsthistorische aspecten van Voorstraat 31. 

 

Willem Delwel 
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De blinde oostgevel van de Sint-Catharijnekerk te Brielle. 
Foto Monumentenzorg, 1962. 
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De bouwgeschiedenis van de Sint-Catharijnekerk te Brielle 

Willem Delwel 

De Brielse Dom, en met name de kolossale toren, is een indrukwekkend 
gebouw. Maar iedere bezoeker kan onmiddellijk zien dat de kerk niet af is. 
De enorme oostgevel vormt al eeuwenlang een abrupte afsluiting van het 
kerkschip. Als het oorspronkelijke 15de-eeuwse bouwplan volledig was 
gerealiseerd, zou Brielle één van de grootste kerken van de Nederlanden 
hebben gehad. Het huidige kerkgebouw vertoont echter nog wel vele spo-
ren die verwijzen naar wat de middeleeuwse Briellenaren voor ogen 
stond. Met name de oostelijke sluitmuur leest bijna als een historisch 
beeldverhaal over de bouwgeschiedenis van de kerk. 

Pogingen tot reconstructie van de bouwgeschiedenis van de Sint-
Catharijnekerk bevatten vele onzekerheden en blijven vaak tot op zeke-
re hoogte niet meer dan speculaties. Belangrijke informatiebronnen 
ontbreken soms geheel, zoals de naam van de bouwmeester en de ont-
werptekeningen, of zijn slechts in beperkte mate bewaard gebleven, 
zoals de bouwrekeningen. In een dergelijke situatie moeten onderzoe-
kers hun toevlucht nemen tot alternatieve methodes. Door bijvoorbeeld 
het baksteenformaat van opgegraven bouwrestanten te vergelijken met 
het baksteenformaat van gebouwen elders waarvan de bouwperiode 
bekend is, kunnen fasen in de kerkbouw bij benadering gedateerd wor-
den. Bij schaarse informatie over een niet meer bestaande kerk kan ver-
gelijking met nog bestaande kerkgebouwen uit dezelfde bouwperiode 
een beeld geven van de verdwenen kerk. 

De oude kerk 

De parochiekerk van het toenmalige dorp Maarland bood in de 13de eeuw 
aanvankelijk ook kerkelijk onderdak aan de Brielse parochianen, toen die 
nog geen eigen kerk hadden. Deze, rond 1800 gesloopte, Sint-Pieterskerk 
stond op het huidige Asylplein. De oudst bekende vermelding van een 
Brielse kerk is in een document van Aelbrecht van Voorne uit 1280.  
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In de 13de eeuw zijn Den Briel en Maarland nog aparte dorpen, met als 
grens de huidige Langestraat. In 1330 worden Den Briel en Maarland 
samengevoegd (maar blijven twee aparte parochies) en verkrijgt het 
nieuwe Den Briel stadsrechten van Gerard van Voorne.  

De huidige Sint-Catharijnekerk, met als beschermheilige Catharina van 
Alexandrië, is de tweede kerk op deze plaats.  

Hoe de oudste kerk van 
Den Briel er precies uit 
heeft gezien, weten we 
niet. Sinds echter bij 
ontgravingen in het be-
gin van de zestiger jaren 
van de vorige eeuw op 
het terrein grenzend aan 
de oostgevel van de kerk 
funderingsresten van de 
oude kerk zijn gevonden, 
hebben we in ieder geval 

wel een indruk van de bouwgeschiedenis. Bij deze ontgravingen wer-
den overigens zowel restanten van de oude kerk als funderingen van 
het (nooit voltooide) dwarsschip (transept) van de nieuwe kerk aange-
troffen. 

Uit het onderzoek bleek dat de funderingsresten van koor en dwars-
schip van de oude kerk buiten de nieuwe kerk liggen en de resten van 
het oude middenschip onder de kerk. In de huidige kerk is nooit bo-
demonderzoek gedaan, zodat over vorm en bouwgeschiedenis van het 
oude middenschip niets met enige zekerheid bekend is. 

 

 

Reconstructie van de oudste toestand, tweede 
helft 13de eeuw. Tekening Monumentenzorg. 
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Uit de ontgravingen bleek dat de ou-
de kerk een eenbeukig koor met 
rechte sluiting had. Het dwarsschip 
was waarschijnlijk even breed als het 
middenschip. Op basis van deze ge-
gevens wordt verondersteld dat de 
kerk in zijn geheel een grote gelijke-
nis zal hebben gehad met de Sint-
Bavokerk te Aardenburg, die onge-
veer uit dezelfde tijdsperiode stamt. 

 

Overzicht van de ontgraven funderingen; het oosten boven. 
Foto Monumentenzorg, 1962. 

Reconstructie van de eerste Sint-
Catharijnekerk, 13de eeuw.  
Tekening Cor Lageweg. 
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In de eerste helft van de 14de eeuw wordt het dwarsschip in noordelijke 
richting en in het begin van de 15de eeuw in zuidelijke richting uitge-
breid. Opvallend is dat de noordelijke transeptarm veel groter is dan de 
zuidelijke. 

In de tweede helft van de 14de eeuw wordt aan de noordzijde van het 
rechtgesloten koor een driezijdig gesloten nevenkoor gebouwd. Uit-
gaande van de plaats van dit koor bevond zich hier waarschijnlijk het 
O. L. Vrouwe altaar en was het dus een O.L. Vrouwekoor of Mariaka-
pel. Na de bouw van het Vrouwekoor werd aan de oostkant van het 
oorspronkelijke hoofdkoor nog een kapel toegevoegd. Ten slotte is aan 
de noordzijde van het O.L. Vrouwekoor, mogelijk zelfs na de brand 
van 1456, nog een nevenvertrek gebouwd. De oriëntering van dit ge-
bouw, waarschijnlijk de sacristie, dissoneert volledig met de rest van 
de kerk. 

Reconstructie van de plattegrond in de tweede helft van de 15de eeuw. 
Tekening Monumentenzorg. 
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Datum en jaar waarin met de bouw van de toren voor de oude kerk 
werd begonnen zijn exact bekend dankzij een opschrift boven de huidi-
ge toreningang.  

Opvallend is dat in de literatuur verschillende versies van dit opschrift 
voorkomen. Hieronder volgen respectievelijk het opschrift volgens H. 
Janse (1965), Peter Don (1992), en Henk Vegter (2003): 

“Int jaar ons Heere MCCCCXVII, 23 dagen in Meye wart dese toorn 
ierst gefondiert en int jaar LVI 14 dage in Augusto viel hy neder. Int 
jaar LXII was hy weder begonnen gelyk men [sien] mag.” 

“Int jaer ons heere MCCCC en XVII XXIIII dage in meye wart dese 
toren ierst gefondeert en int jaer LVI XIIII daghe / in augusto viel hi 
neder hi was CCC trappen hooge. Int jaer LXII was hi weder begonnen 
ghelyc men sien mach.” 

“In ’t jaer ons Heere MCCCC en XVII en XXIII daghe in Meije, wart 
dese tore ierst gefondiert en in ’t jaer LVI, 14 dagen in augusto viel hi 
neder. Hi was CCC trappen hooge, in ’t jaer LXII was hi weder begon-
nen, gelijk men sien magh.” 

De inscriptie staat op de drie iets donkere rechthoekige stenen boven de 
deurboog onder het raam. Foto F. Keller. 
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Deze tekst laat de torenbouw beginnen op 23 mei 1417 en eindigen 
door instorting op 14 augustus 1456. De toren heeft dan een hoogte 
bereikt van 300 traptreden (ongeveer 60 m, de hoogte van de huidige 
toren). De inscriptie noemt geen oorzaak voor de instorting, maar bij 
het onderzoek van de torenfundering in de vijftiger jaren van de vorige 
eeuw werd een verkoold gedeelte van de oude torendeur aangetroffen. 
Ook bij de eerder genoemde ontgravingen ten oosten van de huidige 
kerk zijn diverse brandsporen gevonden. Deze vondsten wettigen het 
vermoeden dat de oude kerk van Brielle op 14 augustus 1456 door 
brand verwoest is. Alleen het eerder genoemde O.L. Vrouwekoor 
schijnt minder geleden te hebben van het vuur. 

De inscriptie boven de torendeur. Leeswijzer: van boven naar onder, eerst 
van alle drie foto ’ s de bovenste regel, daarna de onderste regel.  
Foto ’ s F. Keller. 
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We weten niet hoe hoog de oude toren had moeten worden, maar wel 
dat hij aan drie zijden vrij stond op enige afstand van het middenschip. 
Of er ten tijde van de brand al een verbinding was tussen toren en mid-
denschip is niet bekend. Na de verwoesting van de oude kerk heeft men 
een noodoplossing bedacht om toch diensten te kunnen houden. Op de 
funderingen van het oude 13de eeuwse koor bouwde men omstreeks 
1460 een noodkoor met een vijfzijdige sluiting. 

De nieuwe kerk 

Volgens de toreninscriptie werd in 1462 begonnen met de bouw van de 
nieuwe toren. Deze toren was onderdeel van een bouwplan, dat op zijn 
minst zeer ambitieus en misschien wel megalomaan genoemd mag 
worden. Hoewel we niet zeker weten wie de bouwmeester was en er 
ook geen ontwerptekeningen bekend zijn, kan uit het gerealiseerde ge-
deelte van de kerk en de gevonden funderingen voor het geplande 
dwarsschip afgeleid worden dat de Briellenaren gedroomd moeten heb-
ben van een, voor Hollandse begrippen, werkelijk kolossale kruisbasi-
liek. Zij kozen met dit bouwplan niet zozeer voor herbouw van de afge-
brande kerk, maar voor nieuwbouw die uitdrukking moest geven aan 
de welvaart die Den Briel in die tijd dankte aan handel en scheepvaart. 
Bij realisatie zou de kerk minstens 100 m lang en ruim 50 m breed ge-
worden zijn, vergelijkbaar met de Dom van Utrecht of de Sint-Jan in 
Den Bosch. De toren zou bij voltooiing ongeveer twee keer zo hoog 
geweest zijn als thans en de Domtoren op zijn minst geëvenaard heb-
ben. 

Hoewel de toreninscriptie alleen gewag maakt van de start van de to-
renbouw in 1462, is de bouw van het schip vermoedelijk in dezelfde 
periode begonnen. Uit onderzoek is gebleken dat gelijktijdig met de 
bouw van het noodkoor omstreeks 1460 aan de noord- en zuidzijde van 
dit koor twee enorme funderingsblokken zijn gelegd, bedoeld om de 
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beide oostelijke kruisingpijlers te dragen. Blijkbaar had men ten tijde 
van de totstandkoming van het noodkoor al een beeld van de nieuwe 
kerk en was de plattegrond in ieder geval tot en met het dwarsschip in 
het terrein uitgemeten. 

In de periode na 1462 worden toren en schip opgetrokken. Deze 
‘bouwrichting’ (van west naar oost langs de oost-west georiënteerde 
kerkas) is in tegenstelling tot de gebruikelijke bouwrichting van grote 
kerken in die tijd. Die was namelijk van oost naar west, zodat het koor 
het eerst gereedkwam om in gebruik genomen te worden. In Den Briel 
stond bij de aanvang van de bouw echter al een (nood)koor zodat de 
diensten gewoon doorgang konden vinden. 

Bij het eerder genoemde onderzoek van de torenfundering in de vijfti-
ger jaren van de vorige eeuw werd onder de toren aan de zuidzijde een 
gat gegraven van 2,50 bij 2,50 m. Uit het onderzoek bleek dat de huidi-
ge toren gebouwd is op de fundering van de oude, ingestorte, toren. 
Deze eerste toren was bijzonder diep gefundeerd, namelijk tot een 
diepte van 8,60 m onder het huidige maaiveld. Deze fundering rustte 
niet, zoals de verwachting was, op een kleilaag, maar op een laag van 
samengeperst veen.  

 
Rechts in het koor de 
( o ndergronds )  nog 
steeds aanwezige fun-
deringsblokken voor de 
oostelijke kruisingspij-
lers.  
Bewerking van een 
tekening van Monu-
mentenzorg. 
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De onderkant van de fundering werd gevormd door een, ongeveer één 
meter dikke, zogenoemde vlijlaag, die bestond uit laagsgewijs gesta-
pelde bakstenen. De stenen lagen in metselverband met tussen de ste-
nen zand in plaats van specie. De functie van deze constructie was het 
opnemen van kleine zettingen als gevolg van de belasting door het bo-
venwerk. Boven deze vlijlaag was de funderingsmuur verder met een 
kleinere maat baksteen opgemetseld. Deze bakstenen zullen in de di-
recte omgeving van de bouw geproduceerd zijn uit klei die in voldoen-
de mate aanwezig was in de omgeving. 

Op een diepte van 2,30 m onder 
de huidige torenvloer werd de 
vloer van de oude toren aange-
troffen. Deze bestond uit tegels 
van gobertangesteen, een kalk-
houdende zandsteen die bij het 
Belgische Gobertange als losse 
stenen uit de grond gehaald werd 
en vervolgens bewerkt. De hele 
vloer is opgenomen en weer neer-
gelegd op de eerste verdieping 

 
 
 
 
 
 
De vlijlaag, zoals 
aangetroffen op een 
diepte van 8,60 m 
onder de torenvloer. 
Foto Jan Walraad. 

De oude torenvloer, zoals aangetrof-
fen op een diepte van 2,30 m. 
Foto Jan Walraad. 
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van de huidige toren, waar hij nog steeds te bewonderen is. Opvallend 
is, dat op een aantal tegels symbolen te zien zijn, waarvan de betekenis 
op het eerste gezicht niet duidelijk is. 

Tevens werden gehengen (scharnierend smeedwerk) van de deuren van 
de westelijke gevel van de oude toren gevonden. Aan deze gehengen 
zaten nog verbrandingsresten van de deuren als gevolg van de brand 
van 14 augustus 1456. Tot ongeveer één meter boven het niveau van de 
oude torenvloer bleken nog muurdelen van de oude toren aanwezig. Op 
deze muurdelen rusten de pijlers van de huidige toren. 

De opgraving mocht zich overigens verheugen in koninklijke belang-
stelling: op 14 mei 1957 liet koningin Juliana zich bij een bezoek infor-
meren over de werkzaamheden. 

Ook de huidige toren werd nooit voltooid en bleef steken bij de vierde 
geleding, die bovenin voorzien is van een overgang naar een geplande 
achtkante bovenbouw. Deze overgang van vierkant naar achthoek is bij 
soortgelijke voltooide gotische torens ongeveer op halve hoogte te vin-
den. Dit gegeven en de grote dikte van de muren doen een plan ver-
moeden voor een toren die ongeveer twee keer zo hoog had moeten 
worden als de huidige. 

 
 
 
 
 
Tegel van de oude torenvloer, 
thans op de eerste verdieping van 
de toren, met symbool waarvan de 
betekenis nog niet duidelijk is. 
Afmeting tegel circa 15 x 15 cm.  
Foto F. Keller. 
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Ook het schip bleef voor een deel onvoltooid: de gewelven in het mid-
denschip ontbreken, op de aanzetten na, tot op de huidige dag. Dat was 
nog bijna anders gelopen; in het jaar 1919 stonden de steigers voor het 
werk aan de gewelven van het middenschip gereed. Echter door te ver-
wachten financiële en technische problemen werd het plan uiteindelijk 
in 1922 definitief opgegeven. 

Aangenomen wordt dat toren en schip in de huidige staat omstreeks 
1482 tot stand zijn gekomen. Aanwijzingen hiervoor zijn de oudste 
luidklok (de ‘Butendiic) in de toren die gegoten werd in 1482 en een 
grafzerk in het schip uit 1482. 

Interessant is een document uit 1476 over een proces voor de Grote 
Raad van Mechelen. Uit dit stuk blijkt duidelijk dat de bouw van het 
schip vrijwel geheel een Brusselse aangelegenheid is geweest. Zo is het 
timmerwerk voor de onderdelen van de kap van de middenbeuk ge-
reedgemaakt in Brussel, dus niet op of in de buurt van de bouwplaats, 
maar op grote afstand daarvan en vervolgens verscheept naar Brielle. 
De kerk is gebouwd in de stijl van de Brabantse gotiek (oorspronkelijk 
afkomstig uit het hertogdom Brabant). Ook de veronderstelde bouw-
meester van de kerk is Vlaams: Everaert Spoorwater uit Antwerpen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kapconstructie van het 
middenschip met vloer in 
plaats van gewelven. 
Foto Henk Vegter. 
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De bouwgeschiedenis van de Sint-Catharijnekerk. Tekeningen Cor Lageweg. 
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Omstreeks 1500 werd begonnen met de bouw van het dwarsschip. 
Bouwactiviteiten die echter, als gevolg van financiële problemen, 
steeds moeizamer verlopen. Brielle krijgt namelijk in die periode te 
maken met economische teruggang en de Briellenaren realiseren zich 
dat de onderneming op een mislukking is uitgelopen. Het dwarsschip 
en het koor zullen nooit gebouwd worden. Van het dwarsschip werd 
alleen een groot deel van de westelijke muur met de twee westelijke 
kruisingspijlers met de bijbehorende bogen gerealiseerd. Verder zijn de 
funderingen voor de transeptmuren en voor de twee oostelijke krui-
singspijlers aangelegd. In 1502 wordt uiteindelijk de westelijke boog 
van de kruising boven het (nood)koor dichtgemaakt. Hiermee zullen de 
bouwactiviteiten definitief beëindigd zijn. 

De kerk had toen zijn tegenwoordige aanzien bereikt, met uitzondering 
van het noodkoor, dat nu verbonden was met de dichtgezette oostgevel. 
Die situatie heeft bestaan tot 1632, toen het noodkoor is gesloopt. Op 
de huidige oostgevel zijn nog altijd sporen waarneembaar van de aan-
sluiting van het noodkoor op deze gevel. Ook zijn de twee westelijke 
kruisingspijlers en de boogopeningen die het schip met het dwarsschip 
hadden moeten verbinden, in het zicht gebleven, evenals de aanzetten 
van de transeptgewelven. 

Op oude afbeeldingen van de kerk is duidelijk te zien dat de oostgevel 
omstreeks 1800 aan weerskanten van het schip nog recht afgesloten 
was. In het tweede kwart van de 19de eeuw zijn de inzwenkingen aan-
gebracht die tot op heden kenmerkend zijn voor de contouren van de 
oostzijde van het kerkgebouw. 

We kunnen concluderen dat de bouwgeschiedenis van de Brielse Sint-
Catharijnekerk nog maar weinig zekerheden kent, maar vooral bestaat 
uit gradaties van waarschijnlijkheden. Veel zal vermoedelijk nooit op-
gehelderd worden, maar eventueel nieuw onderzoek, ter plaatse of in 
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‚ A rtists impression ‘  van de 
blinde oostmuur, zoals deze 
er tot in het begin van de 
19de eeuw uitzag. Tekening 
Cor Lageweg. 

archieven, kan ongetwijfeld bijdragen aan een vermeerdering van onze 
kennis. 

Met de kennis van nu zouden we de bouwgeschiedenis van de Sint-
Catharijnekerk in grote lijnen als volgt kunnen reconstrueren: 

In de 13de eeuw wordt in het toenmalige dorp Brielle een ‘simpele’ pa-
rochiekerk gebouwd, die in de loop van de volgende twee eeuwen aan-
zienlijk wordt vergroot. In 1417 start de bouw van een toren, die het 
kerkgebouw moet vervolmaken. Aan deze ambitie komt in 1456 een 
abrupt einde, als kerk en toren grotendeels door brand worden ver-
woest. In 1462 wordt begonnen met de toren en het schip van een zeer 
groots opgezette kruisbasiliek. Rond 1500 komt, als gevolg van finan-
ciële problemen, voorgoed een einde aan de bouwactiviteiten met het 
dichtmetselen van de transeptboog in de oostgevel. Het is gebleven bij 
een onvoltooide toren en een schip zonder gewelven (en verborgen 
funderingen voor het dwarsschip), maar dat alleen maakt al een mooie 
en indrukwekkende kerk. Als bezoeker van de Sint-Catharijnekerk kun 
je nu nog slechts fantaseren over de schitterende kruisbasiliek die de 
middeleeuwse Briellenaren eens voor ogen stond. 
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De oudste grafzerk uit 1482. Foto F. Keller. 
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Binnenaanzicht, van oost naar west ( toren ) . Foto Henk Vegter. 
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Ds. Th. Rijckewaert, de voorganger van de remonstranten in Brielle. 
Bron: SAVPR. 
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Een Brielse dominee en de Synode van Dordrecht 

Stefanie Schuijtvlot 

In de Brielse wijk Rugge bestaat een Ds. Th. Rijckewaerdstraat. Van de 
hand van deze Brielse dominee bezit het Streekarchief Voorne-Putten en 
Rozenburg een zeer interessant stuk. Waarom is dit stuk zo interessant? 
Voordat we deze vraag kunnen beantwoorden, moeten we eerst even een 
stukje terug in de geschiedenis. 

Strijd binnen de kerk  

Gedurende de Tachtigjarige Oorlog kwamen er meerdere stromingen 
op in de protestantse kerk die soms leidden tot conflicten. Zo ook de 
strijd tussen de remonstranten en de contra-remonstranten. De contra-
remonstranten stelden, dat God reeds vóór de geboorte had bepaald wie 
wel of niet in de hemel kwam. De remonstranten verwierpen deze leer; 
de mens heeft wel degelijk invloed op zijn lot na het overlijden. Dit 
conflict beperkte zich niet tot de kerk, maar breidde zich uit naar zaken 
buiten de kerk. Zo ontstonden er na verloop van tijd in Holland ge-
meentebesturen, die hetzij remonstrants hetzij contra-remonstrants wa-
ren met de politieke gevolgen van dien, hetgeen leidde tot een 

 

 

 

 

 

De ds. Th. Rijcke-
waerdstraat in de Brielse 
wijk Rugge. 
Foto S. Schuijtvlot. 
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bestuurscrisis binnen de Republiek. Zo erg dat er sprake was van 
scheuring binnen de eenheid van de jonge Republiek. 

Dat Prins Maurits in 1618 in sommige steden “de wet had verzet”,1 
waarbij hij gewapenderhand de remonstrantse stadsbesturen had ver-
vangen door contra-remonstrantse, bracht geen echte oplossing van het 
geschil. 

Synode van Dordrecht 

Om aan de ongewenste situatie in de Republiek een einde te maken, 
werd in opdracht van de Staten-Generaal een Synode bijeengeroepen. 
Deze landelijke vergadering van de protestantse kerk werd gehouden in 
de Kloveniersdoelen te Dordrecht van 13 november 1618 tot 29 mei 
1619. Het voornaamste doel van deze Synode was om te komen tot een 
uitspraak over het geschil. De remonstrantse dominees werden opge-
roepen om op deze Synode te verschijnen. 

De situatie in Brielle 

Brielle mag dan op een eiland hebben gelegen, dat wil niet zeggen dat 
de gebeurtenissen in het land aan de stad voorbij gingen. Ook in Brielle 
had het conflict gevolgen. De leden van het stadsbestuur waren voorna-
melijk de remonstrantse leer toegedaan en gingen zelfs zo ver dat zij de 
contra-remonstrantse bijeenkomsten verboden welke in particuliere 
huizen werden gehouden. Ook mochten zij hun kinderen niet meer la-
ten dopen. De remonstranten daarentegen kerkten in de Sint-
Catharijnekerk en hen werd geen strobreed in de weg gelegd. Om esca-
laties te voorkomen, stond het stadsbestuur later toe dat de contra-
remonstranten hun bijeenkomsten hielden in de Maarlandse kerk, maar 
hun predikant Ds. Willem Crijnsz werd uit Brielle verbannen; hij week 
uit naar Naaldwijk. 
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Ds. Theophilus Rijckewaert 2 

Deze dominee was de voorganger van de remonstranten in Brielle. Na-
dat Prins Maurits, ook in Brielle, de wet had verzet moest hij met zijn 
gemeente de Sint-Catharijnekerk verlaten. Ook hij werd opgeroepen 
om in Dordrecht op de Synode te verschijnen. Hij heeft over zijn erva-
ringen in Dordrecht een uitgebreide brief geschreven aan zijn Brielse 
geloofsgenoten en het is deze brief die het Streekarchief VPR in zijn 
bezit heeft, waarmee dit archief een uniek ooggetuigenverslag bezit 
van de zo bekende Synode van Dordrecht. 

De brief van ds. Rijckewaert 

De brief is als volgt geadresseerd: 
“Eerw. Godtvruchtighe, voorsienighe, welgeleerde ende seer discrete, 
de predicanten des Goddelicke Woorts, ouderlinghe, diacenen, oude 
ende tegenwoordighe kerckenraedt der gemeente Jesu Christi inden 
Briel.” 

De brief kent als aanhef: 

“Genade ende vrede van Godt den Vader, door onsen heere Jezum 
Christum E.E. Godtvruchtighe, voorsienighe, zeer lyeve ende waerde 
broeders inde Heere.” 

Wat de brief ons laat weten  

Na een half jaar vergaderen komt de Synode op 7 mei 1619 met haar 
uitspraak. De remonstrantse dominees hebben niet veel hoop dat deze 
uitspraak in hun voordeel zal zijn, want Rijckewaert schrijft: “is eynt-
lick verschenen den dach daarmede wij soolangen tijt gedreycht ge-
weest zijn”. 

Een spektakel was die dag wel. ’s Morgens om 8 uur zijn de heren van 
de Synode eerst bij elkaar gekomen in de Kloveniersdoelen en vandaar 
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zijn zij in een plechtige stoet naar de Grote Kerk van Dordrecht gelo-
pen. Bij het stadhuis werd de stoet aangevuld met de gecommitteerden 
van de Staten Generaal. In en bij de kerk was intussen een grote menig-
te samengekomen. Onze dominee verhaalt van “groote vrouwen, die 
haer met coetswagens tot aende kerck hadden laten brengen, vele pre-
dicanten uyt alle quartieren, daechs tevooren een Staetenjacht met pre-
dicanten uyt Zeelant gecomen zijnde, andere gemeyne luyden van al-
lerlei staet ende qualiteijt soo inwoonders van Dordrecht als vreemde-
lingen”.  

De laatstgenoemden waren daar vanwege de jaarmarkt die op deze dag 
in Dordrecht werd gehouden, maar toch ook “insonderheyt van deze 
solemnele actie” volgens de brief. 3 

In de Grote Kerk 

Zodra iedereen plaats genomen had 
in de kerk, hield het orgelspel op en 
ging de voorzitter van de Synode, 
ds. Johannes Bogerman voor in een 
gebed dat wel een half uur duurde, 
waarna hij het woord gaf aan de 
twee secretarissen van de Synode 
de heren Damman en Feshus. Na 
enkele inleidende woorden lazen zij 
o.a. de zogenaamde Canones en de 
Sententie der Synode4 tegen de re-
monstranten voor. Het was zo druk 
in de kerk en zoveel rumoer dat de 
Heren om hun stem te sparen elkaar 
bij dit voorlezen moesten afwisse-
len. Veel zullen de aanwezigen 

Ds. Johannes Bogerman, voorzitter 
van de Synode. Bron: SAVPR. 
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daarom wel niet meegekregen hebben van de teksten, temeer ook daar 
het geheel in het Latijn werd uitgesproken. Waren de remonstrantse 
dominees wel aanwezig in de kerk, kan men zich afvragen. Ds. Rijcke-
waert schrijft namelijk: 

“Eenige goede luijden die gegaen waren om te hooren, conden ons 
geen bijsonder rapport doen, seggende dat se niet hadden conden 
hooren noch verstaen vanwege het groot gedruys ende de groote men-
nichte des volcx”. 

Het zo gevreesde moment 

Maar nu komt toch het door de remonstranten zo gevreesde moment en 
dat viel beslist niet mee. De brief vertelt dat de remonstranten om te 
beginnen een vernedering moesten ondergaan. Zij hadden namelijk de 
opdracht gekregen zich bij de heren van de Synode te melden ’s mid-
dags om 6 uur. Aangekomen op het adres laat men hen een tijd op 
straat wachten. Dit tot groot vermaak en spot van de ook daar weer sa-
mengestroomde menigte; “daer een tijt gestaen hebbende tot een spec-
takel van al het volck”. 

Eenmaal binnen, zo vertelt de brief, wordt hen door de secretarissen van de 
Synode de uitspraak en het daaruit voortvloeiende vonnis voorgelezen. De-
ze luiden dat de remonstranten schuldig zijn aan onrust en scheuring bin-
nen de religie. Zij worden tevens schuldig bevonden aan de ontstane scheu-
ring in het land, ontelbare schandalen en ergernissen. Bovendien wordt hen 
ook verweten “de onverdragelijcke wederhoricheijt ende wederspanni-
cheyt tegen de hoochs machten ende oic tegen dese eerweerdiche Syno-
dis”. Dit alles leidt ertoe dat ze onbekwaam worden geacht tot het houden 
van enige kerk- en schooldiensten. Met andere woorden, ze worden uit het 
ambt gezet. Dat is nog niet alles, want de eveneens aanwezige gecommit-
teerden van de Staten Generaal zeggen hen, uit naam van de Staten Gene-
raal, dat zij Dordrecht tot nader orde niet mogen verlaten. 
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Het antwoord van de remonstranten 

Wie nu denkt dat de remonstranten deemoedig het hoofd buigen - ten-
slotte is de leer waarvan zij oprecht getuigen naar de prullenbak verwe-
zen en de ondermijning van de eenheid binnen de Republiek wordt hen 
ook nog in de schoenen geschoven - heeft het mis. Niets is minder 
waar; ds. Rijckewaert verwoordt het heel treffend door op te tekenen 
dat de professor 5 het woord neemt: 

“hierop heeft de professor uyt onsen naem geantwoordt mit een groot 
resolutie ende crachtige doordringende woorden“. 

Wat de professor antwoordt, is dan niet mis. Hij begint met te zeggen 
dat zij God en Jezus Christus danken voor het feit dat Zij hen waardig 
achten te lijden onder de schande en het ongelijk. Voorts dat hij wel 
weet uit welke hoek de wind waait en dat de remonstranten wel ver-
wacht hadden dat hun vijanden tot deze uitspraak en dit vonnis zouden 
komen. De remonstrantse dominees hebben echter gehandeld en gepre-
dikt naar hun geweten en zij willen slechts voor de Rechterstoel van 
Christus hierover verantwoording afleggen. Hij vervolgt met te zeggen 
dat zij de heren van de Synode, om de onrust te dempen, vergevingsge-
zind de hand hadden willen reiken en dat de Synode over het feit dat zij 
deze hand niet heeft willen accepteren rekenschap moet afleggen te-
genover God en dat hij hen toewenst dat zij in Hem een barmhartiger 
Rechter zouden ontmoeten dan de remonstranten vandaag hebben erva-
ren. Voorts dat zij de wreedheid en de onbillijkheid van de Synode niet 
onder stoelen of banken zullen steken. 

Ten slotte zegt hij nog dat, wat het bevel van de Staten Generaal be-
treft, zij nog zullen bekijken wat zij met hun geweten en God overeen 
kunnen komen en of zij daar gehoor aan zullen geven. 
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Ds. Johannes Uytenbogaert, de 
leider van de remonstranten. 
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Hertog te Houten. 
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Andere remonstrantse dominees uiten zich in woorden van gelijke 
strekking, waarbij ook nog wordt gezegd dat God het land zal straffen 
om dit vonnis, “en daerna zijn wij met een blij gelaet van het aensicht 
der raets uyt gegaen”. 

Daarna richt Rijckewaert zich tot de remonstrantse kerkenraad in Briel-
le. Hij zegt dat deze raad wel kan gissen in welke gemoedstoestand hij 
en zijn collega’s verkeren. Zijn hoop is echter, naast de getuigenis van 
hun geweten, dat ook hun onschuld bij de kerkenraad bekend is. Hij 
spreekt de verwachting uit dat de raad anders over hem zal oordelen 
dan de heren van de Synode hebben gedaan. De raad kent hem immers 
en weet hoe hij zich gedragen heeft en wat hij gepredikt heeft. Hij zegt 
altijd bereid te zijn de gemeente in Brielle te bedienen “so langhe uwe 
Edele mijn dyenst sullen willen gebruycken”, voegt hij er wel aan toe. 
Het doet hem verdriet dat hij gedurende lange tijd van hen gescheiden 
zal zijn, hopende weliswaar dat zij elkaar eens weer zullen zien. Onze 
dominee heeft niet veel vertrouwen in de contra-remonstrantse mede-
mens, want hij bidt ervoor dat de kerkenraad intussen standvastig en 
kloekmoedig zal zijn en dat zij de gemeente zal waarschuwen voor het 
omgaan met de verkeerde onrechtvaardige mensen, die bedrieglijk zijn. 

Hoe verder na de Synode 

Ds. Rijckewaert werd dus van zijn ambt ontheven en week uit naar het 
buitenland. Na de dood van Prins Maurits in 1625 krijgen de remon-
stranten meer vrijheid. Na 1629 zijn ze ook in Brielle weer welkom en 
ds. Rijckewaert keert weer terug als predikant van de dan opgerichte 
Remonstrantse Broederschap. Aanvankelijk houden zij hun kerkdien-
sten in een houten gebouw. In 1650 nemen zij een stenen kerkje in ge-
bruik in de tuin van Maarland ZZ nummer 41. In de 18e eeuw verloor 
de Broederschap veel leden, zo erg zelfs dat er in 1788 nog maar twee 
leden over waren. Men besloot de gemeente in Brielle op te heffen, het 
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huis van de predikant werd verhuurd en de resterende financiën werden 
overgedragen aan de Sociëteit te Rotterdam. Op 15 juni 1793 werd het 
gebouw verkocht voor afbraak. Hierover is nog veel te doen geweest, 
er kwam zelfs een sloopverbod. Het gebouw werd verhuurd voor fl. 5,- 
aan Franse officieren. Uiteindelijk werd de kerk toch afgebroken. 

En ds. Rijckewaert?  

Op 3 mei 1647 vermeldt het notulenboek van de Broederschap dat de 
kerkenraad ermee akkoord gaat aan de Sociëteit te Rotterdam te ver-
zoeken een nieuwe predikant in Brielle aan te stellen, omdat: “ in ach-
tinghe nemende de hooghe ouderdom van haer tegenwoordighen die-
naer Theofhilus ende sijn swackheit”. 

Dat viel nog niet mee, want in oktober 1648 rapporteerden de broeders 
die een vergadering van de Sociëteit hadden bijgewoond, dat deze 
Brielle niet kan helpen. Uiteindelijk wordt in september 1650 een op-
volger beroepen. Op 4 februari 1658 sterft ds. Rijckewaert. 

 

Over de auteur 

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

Noten 

1 Het benoemen van de Magistratuur (burgemeesters, schepenen, etc.) 
door de Stadhouder. Dit gebeurde jaarlijks, maar wel op voordracht van-
uit de betreffende steden en niet zoals hier het geval was eigenmachtig 
en dan zeker niet met geweld. 

2 De naam wordt in de diverse stukken verschillend gespeld. In deze publi-
catie is gekozen voor de door de dominee zelf gebruikte spelling, zoals 
blijkt uit de ondertekening van de brief. 

3 Naast de in de brief genoemde buitenlanders, waren er bij de Synode ook 
officiële genodigden aanwezig van de protestantse kerken uit Engeland, 
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Zwitserland, de Palts, Hessen, de vrije Rijkssteden Bremen, Genève en 
Emden en het Graafschap Nassau-Wetterau. De Franse genodigden 
mochten van hun koning niet gaan, maar er stond wel een stoel voor hen 
klaar tijdens de Synode. 

4 De Synode heeft haar eigen interpretatie van de gereformeerde leer neer-
gelegd in de zogeheten Canones of Leerregels van Dordrecht. 

5 De leider van de remonstranten ds. Uytenbogaert. 

 

Bronnen: 

1 SAVPR, collectie handschriften nr. 5 

2 SAVPR, Brielle, Archief van de Remonstrantse Broederschap te Brielle 
1649-1781, archiefnr. 160  

3 SAVPR website, lokale geschiedenis, geschiedenis per plaats. Brielle 
tijdvak 1572-1813 “protestantse wind”  

4 SAVPR Brielle, archief van de Nederlandse Hervormde Kerk van Brielle 
1574-1993, Archiefnr. 135 

5 H. Vegter, Schuilkerken: op de meest vreemde plaatsen naar de kerk. 
Brielse Mare, Jaargang 10, nr. 2, blz. 27 en 28. 
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Rechtspraak in Den Briel, 1330 - 2013 

Aart van der Houwen 

In juni 2013 is er met het vertrek van het Kantongerecht van Brielle naar 
Rotterdam een einde gekomen aan bijna 700 jaar rechtspraak in Brielle. 
Dit is een goede reden om - in vogelvlucht - aandacht aan de geschiedenis 
van de rechtspraak in Brielle te schenken. 

Symbolische waarde 

De sluiting van de rechtbank is voor Brielle van grote symbolische 
waarde. Rechtspraak en zelfbestuur horen bij elkaar. Voordat Brielle 
stadsrechten kreeg stonden de bewoners onder de rechterlijke macht 
van de Heer van Voorne en werden zij berecht door ‘vreemdelingen’, 
dat wil zeggen: niet-burgers en niet-kooplieden. Toen Brielle in 1330 
stadsrechten kreeg, kreeg het stadsbestuur het recht om zélf recht te 
spreken: er werden keuren opgesteld waaraan de poorters zich dienden 
te houden. Kooplieden en burgers werden in het vervolg door hun 
standgenoten berecht. Het was overigens niet alleen het récht om recht 
te spreken, het was ook de plicht om recht te spreken. Namens de Heer 
van Voorne, die de stadsrechten had verleend, klaagde diens baljuw de 
overtreders aan; het stadsbestuur boog zich over de zaak en deed uit-
spraak, die standaard afgesloten werd met “behoudens de heer zijn 
recht”, die daarmee in ere werd gehouden. 

Rechtspraak in Brielle 

Zelfstandigheid in de rechtspraak was voor een handelsplaats als Briel-
le van grote waarde. Een rechtszaak hoefde niet te wachten tot de Heer 
van Voorne in de stad was; er kon snel en adequaat gereageerd worden, 
een vorm van snelrecht dus. Soms al binnen enkele dagen stond de ver-
dachte voor de schepenbank en werd hem het vonnis aangezegd: ver-
banning uit de stad en het land van Voorne voor tien jaar of langer. Of: 
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meelopen in de wekelijkse processie, betaling van 10.000 stenen voor 
de stadsmuur en het maken van een bedevaart naar een ver gelegen 
oord zoals Santiago de Compostella. Vaak ook beperkte de schepen-
bank zich tot het bijleggen van ruzies: de keuren van de stad eisten dat 
in geval van ‘twist en geschil’ beide partijen in gijzeling zouden wor-
den genomen (in een herberg). Slaagden vrienden er niet in om binnen 
veertien dagen de ruzie tussen de partijen bij te leggen, dan werd hun 
ruzie voor de schepenen gebracht die uitspraak moesten doen en de 
vrede herstellen. 

Deze taak van vredestichter werd voortgezet door de latere vrederech-
ter die op zijn beurt weer werd opgevolgd door de kantonrechter. De 
kantonrechter moest vooral onpartijdig zijn. Het moest iemand zijn met 
levenservaring en overtuigingskracht. Pas in 1877 werd voor het eerst 
de eis gesteld, dat de kantonrechter een juridische opleiding gevolgd 
diende te hebben. Tot die datum werden de kantonrechters gekozen uit 
de kundigste, meest gegoede en geachte ingezetenen. Ook na die tijd 
bleef dat gevoel nog lang bestaan; als kantonrechter-plaatsvervanger 
werden tot in de 20e eeuw nog aangesteld: notarissen als Hermans en 
L.P. van den Blink of burgemeesters, zoals Berdenis van Berlekom, 
Lette en Egter van Wissekerke. 

Arrondissementsrechtbank 

In 1811 werd ons land (naar Frans voorbeeld) in arrondissementen en 
kantons verdeeld. In eerste instantie vormde Goeree-Overflakkee een 
eigen arrondissement en ressorteerde Voorne-Putten onder het arron-
dissement Rotterdam. Dat stuitte al snel op problemen. Per 1 januari 
1812 werden Goeree-Overflakkee en Voorne-Putten samengevoegd tot 
één arrondissement met Brielle als hoofdplaats. Al in 1828 echter werd 
aan de poten van dit besluit gezaagd en een halve eeuw later werd de 
knoop doorgehakt. Brielle verloor in 1877 de arrondissementsrecht-
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bank, maar behield het kantongerecht. Echter ook dat was nooit hele-
maal zeker; bij elke begroting of wetswijziging bestond het risico dat 
het gerecht zou verdwijnen. In de dagbladen rond 1900 lezen we al 
over de op handen zijnde opheffing van het kantongerecht en het ver-
lies dat dit voor de samenleving van Brielle zal betekenen: het vertrek 
van het personeel dat immers een belangrijke bijdrage leverde aan de 
Brielse gemeenschap. Verschillende griffiers of presidenten van de 
Brielse rechtbank namen ook zitting in de Brielse gemeenteraad: zoals 
baron Collot d’Escury, Van der Feen, Hoijer en Knappert de Groot. Zij 
hadden op hun beurt weer contacten die voor de stad van grote waarde 
waren. Dat kantongerecht was overigens vanouds gevestigd in het 
raadhuis aan de Markt. Ondanks de scheiding der machten bleven poli-
tieke en rechterlijke macht nog anderhalve eeuw onder één dak ressor-
teren. Pas in 1952 verhuisde de rechtbank van de bovenverdieping van 
het raadhuis naar Voorstraat 31, een van de grootste patriciërswonin-
gen van de stad. 

Historisch moment 

Zoals boven vermeld, is het verdwijnen van 
‘de rechtbank’ uit Brielle een bijzondere 
gebeurtenis, met bovenal gevoelswaarde. 
Binnen de zogeheten vrijpalen was de poor-
ter van Brielle veilig en hoefde hij ‘slechts’ 
verantwoording af te leggen tegenover zijn 
eigen stadgenoten. Werd hij elders aange-
houden, dan stelde zijn stadgenoten zich 
voor hem borg en zelfs indien hij door het 
hoogste gezag, de Heer van Voorne of de 
graaf van Holland zelf, werd aangegrepen, 
dan stelde de stadsrechten nog enige paal en 

Grens – of vrijpaal aan de 
Hossenbosdijk met de  
auteur. Foto F. Keller. 
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perk aan de maximale straf die deze kon opleggen: namelijk de dood-
straf en 50 ponden hollands. De nabestaanden werden zo gevrijwaard 
van confiscatie van goederen. In de Brielse archieven kunnen we veel 
voorbeelden lezen van de rechtspraak in de praktijk: de zware boetes 
die stonden op het beledigen van het gezag, of op het verkopen van vis 
buiten de markt om, of - in de 16e eeuw - op het in bezit hebben van 
ketterse boeken, of het ruzie zoeken tijdens de wacht, enz. 

Rechtboek van Den Briel 

Eén boek springt er uit: het ‘Rechtboek van Den Briel’, bij ons bekend 
als het ‘Rechtboek 
van Jan Matt-
hijssen’, geniet lan-
delijke bekendheid. 
D e  s t a d s k l e r k 
(secretaris) Jan Mat-
thijssen beschreef 
omstreeks 1400 het 
op dat moment in 
Voorne en Holland 
geldende recht. 
Niemand kon weten 
dat dit standaard-
werk al kort daarna 
ter zijde zou wor-
den geschoven voor 
het ‘moderne’ recht. 

Het ‘Rechtboek van Den Briel’ is voor rechtshistorici de voornaamste 
bron van kennis van het Middeleeuwse recht. Het boek geeft mooie 
voorbeelden van rechtspraak, voorbeelden die nieuwe rechters moeten 

Het `Rechtboek van Den Briel ‘  door Jan Matthijs-
sen, stadsklerk ( secretaris )  van Den Briel. Bron: 
SAVPR, stadsarchief Brielle. 
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overdenken en navolgen. Jan Matthijssen verhaalt over een zaak in 
Lübeck, een stad waarmee Brielle in die tijd nauwe handelsbetrekkin-
gen onderhield. 

Een man, zo schrijft Jan Matthijssen, was bezig met het dekken van het 
raadhuis; hij gleed uit en viel op het dak van de kamer waar de schepe-
nen zojuist vergaderden. Door het dak heen viel hij op een raadslid. De 
dakdekker stond op, verontschuldigde zich tegenover de raad (“ghi he-
ren, by oilove coem ic hier in uwer morghensprake ongheropen“) en 
vertrok. Inmiddels bleek echter de man waarop hij was gevallen, dood 
te zijn en diens bloedverwanten beschuldigden de dakdekker van 
moord. Na overleg werd de volgende uitspraak gedaan: de bloedver-
want, die “recht opten man” begeerde, moest op het dak klimmen, naar 
de plek waar de werkman stond, toen hij begon uit te glijden en de 
werkman moest gaan zitten op de plaats van het raadslid. De eiser 
moest zich vervolgens laten vallen: kwam hij op de dakdekker terecht 
en doodde hij hem daarbij, dan zou hij daarvoor niet vervolgd worden. 
Geen van de bloedverwanten durfde het echter aan en de dakdekker 
was ‘onbelast’. 

Over de auteur 

Drs. Aart van der Houwen is adjunct-streekarchivaris bij het 
Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg. 

Noot: 

Vreemd wellicht, maar over het Middeleeuwse recht is in Brielle 
meer te vinden dan van het recente verleden. Noch het archief 
van de arrondissementsrechtbank, noch dat van het kantonge-
recht, berust in Brielle. Over de rechtspraak in Brielle na 1811 is 
dus weinig te zeggen met de in het Streekarchief aanwezige 
bronnen. Voor meer informatie moeten we naar het Nationaal 
Archief in Den Haag. 
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Afb. 1: het pand Voorstraat 31 Brielle, van 1952 tot juni 2013 zetel van het 
kantongerecht. Foto F. Keller. 
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De geheimen van het pand Voorstraat 31 

Felix Keller 

Brielle beschikt over een flink aantal van oorsprong middeleeuwse huizen. 
De meeste percelen zijn maar enkele meters breed en - afgezien van een 
zolderkamer - hebben de huizen maar twee woonlagen. Om toch voldoen-
de bouwvolumen te verkrijgen, zijn de huizen wel vrij diep. Er zijn echter 
enkele opvallende uitzonderingen. Eén van deze uitzonderingen is het 
pand Voorstraat 31 (afb. 1). De gevel omvat maar liefst 20 ramen op vier 
lagen, op een perceelbreedte van 16 meter. Twee vragen dringen zich op: 
hoe is deze onmiddeleeuwse bouwvorm te verklaren? En, is alleen de 
bouwtechnische constructie afwijkend of herbergt het gebouw nog andere 
geheimen? Met dit artikel wordt een poging gedaan op beide vragen ant-
woord te geven. 

De bouwtechnische situatie voor 1772 

De gevel zoals we deze vandaag zien, is in zekere zin nep. Achter de 
huidige gevel gaan twee oude gevels schuil. Vanaf de straat gezien 
links (zuidzijde) was er een trapgevel van een voor middeleeuwse be-
grippen breed huis, en rechts (noordzijde) een trapgevel van een veel 
smaller pand. Het linker huis was zo breed dat de dakconstructie uit 

twee parallelle kappen be-
staat, met de nokrichting 
haaks op de voorgevels. Het 
smallere huis rechts heeft 
één kap, dus op zolder zijn 
ook nu nog drie kappen te 
zien. Afbeelding 2 laat links 
de langskap (parallel met de 
straat) zien, en rechts de 
twee dwarskappen van het 
brede linker huis.  

Afb. 2: rechts op de foto de twee kappen 
van het oorspronkelijke linker huis.  
Foto F. Keller. 
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Afbeelding 3 laat zien dat de 
bovenste rij ramen hoog in de 
langskap uitkomt en dus al-
leen 'voor de sier' is en geen 
enkele praktische functie 
heeft. Ook de op één na bo-
venste rij ramen verlicht al-
leen de verder lege zolder. 

 

 

De nieuwe gevel 

De nieuwe gevel, met een gemeenschappelijke ingang voor de toen 
samengevoegde beide huizen, is gewoon voor de bestaande gevels ge-
metseld. Een bouwtechnische noodzaak was er niet. Aanleiding voor 
de verbouwing was vermoedelijk het feit dat men in de 18e eeuw trap-
gevels ouderwets vond. De nieuwe, zo genoemde lijstgevel, is niet al-
leen bij de deur, maar ook bij het raam boven de deur en bij de hori-
zontale lijst aan de bovenkant van de gevel rijk versierd (afb. 4).  

Afb. 3: de derde en vierde rij ramen  
verlichten alleen de verder lege zolder.  
Foto F. Keller. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Afb. 4: pand Voor-
straat 31, gevel-
versiering.  
Foto F. Keller. 



 47 

Dat esthetische overwegingen bij de verbouwing belangrijk waren, 
blijkt ook uit de keuze van de dakpannen. In Brielle werden overal 
oranjerode Hollandse dakpannen toegepast. Alleen in heel bijzondere 
gevallen, zoals bij het stadhuis, werden veel duurdere blauwgrijze pan-
nen toegepast. Om het gebouw een chique uitstraling te geven en toch 
de kosten binnen de perken te houden, besloten de toenmalige eigena-
ren om alleen het van de straat zichtbare gedeelte met blauwgrijze pan-
nen te dekken.  

In het gebouw zijn - vermoedelijk gelijktijdig met de gevelrenovatie - 
verschillende bouwkundig en kunsthistorisch belangrijke wijzigingen 
en verfraaiingen aangebracht. Zoals uit de afbeeldingen 5 en 6 is te 
zien, werden er rijkelijk stucwerkversieringen aangebracht, zowel in de 
gang, alsook in het trappenhuis. Waar in de middeleeuwen vooral spil-
trappen werden toegepast, beschikt het pand thans over een monumen-
tale trap met een trapleuning in Rococostijl (afb. 7). In de literatuur nog 
niet beschreven zijn de muurschilderingen, kennelijk eveneens uit de 
Rococoperiode (Afb. achterkant omslag en 10). Bouwhistorisch is inte-
ressant om te weten dat het linker huis ook over een voorraadkelder 
beschikt. Deze kelder is voor het grootste gedeelte betegeld (afb.8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afb. 5: kolom in de hal op 
de begane grond.  
Foto F. Keller. 

Afb. 6: plafondversiering in de 
hal op de begane grond.  
Foto F. Keller. 
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Afb. 7: trap met trapleuning 
in Rococostijl. Foto F. Keller. 

Afb. 8: de voorraadkelder van het linker 
pand. Foto F. Keller. 

Afb. 9: de achterkamer van het linker pand, ingericht als zittingszaal van 
het kantongerecht. Zie de achterkant van het omslag voor de muurschilde-
ring. Foto F. Keller. 



 49 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afb. 10: Muurschildering in de hal op de begane grond. 
Foto M. van Hattem. 
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Het stucplafond in de voorkamer van de eerste verdieping 

Het grootste geheim hebben we tot het einde bewaard: het stucplafond 
in de voorkamer van de eerste verdieping van het 'linker' huis. Afbeel-
dingen 11 en 12 laten twee details zien. Van dit soort plafonds bestaan 
er in Nederland maar vier, allemaal in Brielle, te weten in de panden 
Voorstraat 45 (hotel de Nymph, twee plafonds), Nobelstraat 34 en 
Voorstraat 31, met elk één plafond. De plafonds zijn uit de periode 
1585 tot 1618 en soortgelijke plafonds zijn te vinden in Engeland.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dat deze plafonds in Brielle zijn te vinden, heeft alles te maken met 
een vrij onbekende periode in de Brielse geschiedenis. Voor hun 
strijd tegen de Spanjaarden hadden de Geuzen geld nodig, en dat kre-
gen ze na lang aandringen van de Engelsen. Wel eisten de Engelsen 

Afb. 11: stucplafond in de voorkamer op de eerste verdieping van het  
linker huis. Foto F. Keller. 
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een onderpand en zo viel Brielle in de periode 1585 tot 1618 onder En-
gelse heerschappij. Dit hield ook in, dat er in Brielle een Engels garni-
zoen van 800 soldaten gelegerd was. De commandanten woonden ken-
nelijk in de genoemde panden die door de bewoners in hun eigen stijl 
werden ingericht.  

Epiloog 

In de 19de en in de eerste helft van de 20ste eeuw was het pand door de 
familie Lette bewoond. Dit was een vooraanstaande familie die de re-
gio een groot aantal burgemeesters heeft geleverd. In 1919 verkocht de 
familie het pand aan de Raad van Arbeid. In 1952 kocht de gemeente 
Brielle het pand en werd het in gebruik genomen als kantongerecht. 
Laten we hopen, dat er op korte termijn een bestemming voor het pand 
gevonden kan worden, zodanig dat het behoud van de kunstschatten 
ook in de toekomst gewaarborgd blijft. 

Over de auteur 

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

Bronnen 

Met dank aan mevrouw ir. J.J.M. van Oers, dr. Mark van Hattem en drs. 
Aart van der Houwen voor hun bijdragen op historisch en kunsthistorisch 
gebied. 

 

 

 

Afb. 12: stucwerk aan een balk 
van het plafond van de voorka-
mer op de eerste verdieping. 
Foto F. Keller. 
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De Rietdijk, tussen Oostvoorne en Tinte. De pijl verwijst naar de Rietdijk. 

Afb. 1: De Rietdijk, vlak voor de reconstructie. Foto van 11 maart 1991. 
Bron: SAVPR. 
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Het landschap van Jacques Klok 

Leen Hordijk 

Het bericht van het plotselinge overlijden van Jacques Klok op 10 mei 
2013 kwam over als een donderslag bij heldere hemel. Gezond, helder van 
geest en actief. We hadden verwacht en gehoopt dat hij gemakkelijk de 
100 zou halen. “Ik ben een gezegend mens”, sprak hij nog niet zo lang 
geleden bij een bezoek aan het Streekarchief. Zijn afsluiting van een 
productief leven op een toch hoge leeftijd, zonder ziekbed of lijdensweg, 
past ook in dat beeld. Jacques Klok was een persoonlijkheid die respect 
afdwong en bij velen geliefd was. U zult het mij niet kwalijk nemen als ik 
zeg dat ik tot zijn grootste bewonderaars behoor. 

Op mijn vraag of hij bereid was voor de gezamenlijke historische vere-
nigingen zijn levensvisie, maar ook zijn toekomstvisie te openbaren, 
reageerde hij aanvankelijk terughoudend. “Ik ben een slechte archivaris 
geweest”, reageerde hij met zijn kenmerkende bescheidenheid. Wat hij 
eigenlijk wilde zeggen is dat zijn voorliefde meer lag bij het behoud 
van het culturele erfgoed in Brielle en de museale collecties dan bij de 
toepassing van de beginselen van de archivistiek. Zijn verdiensten voor 
de maatschappij liggen dan ook vooral in deze zaken. We kunnen ge-
rust stellen dat het behoud van de binnenstad van Brielle voor een be-
langrijk deel te danken is aan de onvermoeibare inzet van Jacques 
Klok. “Om het verleden te bewaren”, lezen we op zijn profaan bid-
prentje, waarop zijn levensbeschrijving gedrukt is. De tekst vormt een 
samenvatting van de toespraak gehouden op 18 mei tijdens de herden-
kingsplechtigheid op het landgoed Kranenhout. 

Mijn contacten met de familie Klok ontstonden in de periode dat ik met 
Jaap Klok, de oudste zoon van Jacques, de H.B.S. in Brielle bezocht 
(1969 – 1972). Wij zaten in dezelfde klas, raakten bevriend en ik was 
als gevolg daarvan een beetje kind aan huis op Kranenhout. Het was in 
1969 dat ik voor de eerste maal huize Kranenhout bezocht. Er ging een 
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nieuwe wereld voor mij open. Natuurlijk, het feit dat dieren, inclusief 
de kippen, die gewoon zijn op het woonerf rond te scharrelen, vrij toe-
gang hadden tot de woonvertrekken, was een openbaring, maar er was 
veel meer. De woonomgeving ademde een sfeer die mij vreemd en te-
gelijkertijd vertrouwd was. Ik herinner mij een bezoek aan Kranenhout 
op een Tweede Paasdag. Keurig in pak met stropdas, zoals ik dat toen 
gewend was op een kerkelijke feestdag, betrad ik het erf. Tot mijn 
stomme verbazing trof ik de gehele familie aan, gekleed in blauwe 
overal, laarzen en klompen bij het leegscheppen van de beerput. Sinds 
die tijd beschouw ik het dragen van overal en laarzen als een vorm van 
ultieme vrijheid. 

Mijn voorliefde voor (plaatselijke) geschiedenis is niet ontstaan door 
de geschiedenislessen op de H.B.S. Had ik maar les gehad van Ide 
Kuyper, dan was dat wel anders geweest! Nee, het was te danken aan 
Jacques Klok! Het was tijdens mijn eerste bezoek aan het voormalige 
stadsarchief van Brielle dat Jacques Klok mij langs de rekken leidde en 
de vonk oversloeg. Vermoedelijk zal de belangstelling wel sluimerend 
aanwezig zijn geweest, maar hij zorgde voor een spontane ontbranding. 
Mijn liefde voor natuur en voor bomen in het bijzonder werd gevoed 
op het landgoed Kranenhout. 

De bemoeiingen van Jacques Klok met het behoud van het culturele 
erfgoed beperkten zich niet tot de binnenstad van Brielle. Het behoud 
van het cultuurlandschap van Voorne ging hem ook ter harte. Hij is 
vooral bekend geworden door de Rietdijk. In het kader van de ruilver-
kaveling werd het landschap op Voorne-Putten ingrijpend gewijzigd. 
Grote watergangen werden gegraven en wegen verbreed. Zo werd de 
Konneweg van een smal polderwegje getransformeerd in een brede 
autoweg. Uiteraard gunstig voor de afvoer van tuinbouwproducten, 
maar de weg ging al snel fungeren als racebaan. 
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Sommige wegen werden niet in het kader van de ruilverkaveling gere-
construeerd, maar verbeterd door het waterschap De Brielse Dijkring. 
De Rietdijk is daarvan een voorbeeld (Afb. 1). Jacques Klok fietste el-
ke dag over de Rietdijk naar zijn werk en de gedachte dat deze weg 
omgevormd zou worden tot een racebaan verafschuwde hem.  

Niet alleen de angst om als fietser door veel te snel rijdende auto’s ge-
tormenteerd te worden vormde zijn drijfveer, maar vooral een ingrij-
pende aantasting van het landschap stond hem tegen. Nadat in 1977 de 
plannen tot verbreding van de Rietdijk bekend werden gemaakt, be-
hoorde Jacques Klok tot de oprichters van de ‘Werkgroep Rietdijk’. 
Het werd een slepende kwestie die vele jaren voortduurde.1) 

Jacques Klok hield voet bij stuk en de dijkgraaf Angenietus Noorder-
meer, boegbeeld van het waterschap, wiens kennis van en betrokken-
heid bij het waterschap brede waardering oogstten, was ook zeker van 
zijn zaak. Twee hoofdrolspelers met ieder zijn eigen bezwaarlijk te 
overtreffen gaven. De Rietdijk werd geen racebaan en Jacques Klok 
heeft zijn doel bereikt. Veel ergernis, energie en kosten hadden be-
spaard kunnen worden wanneer in 1977 de heren in alle openheid en 
met verwerping van rigide denkwijzen met elkaar hadden omgegaan. 
Het resultaat, een landschappelijk aanvaardbare reconstructie van de 
Rietdijk, had dan in een veel vroeger stadium verwezenlijkt kunnen 
worden. 

De opvolger van Angenietus Noordermeer, Daan Monster, kon niet 
anders dan het ingezette beleid met betrekking tot de Rietdijk voortzet-
ten. Tijdens zijn afscheidstoespraak in de Verenigde Vergadering van 
26 november 2004 memoreerde hij de decennialang durende strijd van 
de werkgroep Rietdijk tegen de plannen van het waterschap voor de 
reconstructie van deze dijk. 2) 

Jacques Klok zou Jacques Klok niet zijn om niet te reageren. Dit deed 
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hij in een brief van 6 december 2004. Een schitterend document van 
blijvende waarde, als het ware een ingekorte levensvisie.3) 

De ironie gebiedt daaraan toe te voegen dat zowel de genoemde af-
scheidstoespraak als de brief was opgeslagen in een depot in Alphen 
aan de Rijn om met een grote hoeveelheid ‘bulk’ te worden vernietigd. 
In het kader van de inventarisatie van het archief van het waterschap 
De Brielse Dijkring over de periode 1973 – 2004 heb ik aan Hollandse 
Delta verzocht deze ‘bulk’ naar Brielle over te brengen, zodat ik de 
mogelijkheid kreeg de bescheiden alsnog zorgvuldig te controleren op 
te bewaren documenten. “Al deze dossiers op laten halen (per koerier) 
is een erg kostbare aangelegenheid”, kreeg ik te horen. Gelukkig werd 
de aanvankelijke voorwaarde dat de kosten van transport zouden ko-
men ten laste van het Streekarchief, dat geen geld heeft, ingetrokken. 

Het waterschap te Ridderkerk met een nieuwe dijkgraaf gaf Jacques de 
kans om met een schone lei te beginnen. Hij kreeg deze zelfs zo ver dat 
hij het eerste exemplaar van de heruitgave van het kaartboek van Voor-
ne in ontvangst wilde nemen. Bij deze heldendaad is het gebleven. De 
afstand, zowel geografisch als bestuurlijk, is zo groot geworden dat we 
zelfs moeten betwijfelen of men in Ridderkerk nog weet waar de Riet-
dijk ligt. 

Het landschap van Voorne was Jacques Klok dierbaar. Hij woonde aan 
de Kranenhoutlaan, een weg omzoomd door schitterende kastanjebo-
men (Afb. 2). In de regel moeten bomen het onderspit delven als het 
gaat om verkeersveiligheid, immers men kan er tegenaan rijden. Geluk-
kig maken de bomen langs de Kranenhoutlaan daarop een uitzonde-
ring. 4) 

Wij zullen Jacques Klok blijven herinneren als een innemende per-
soonlijkheid met grote verdiensten en ik betrek graag de heren Noor-
dermeer en Monster in dit eerbetoon.  
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Afb. 2: de Kranen-
houtlaan ca. 2000. 
Bron SAVPR. 

Over de auteur 

Leen Hordijk is Streekarchivaris van het Streekarchief Voorne-
Putten en Rozenburg. Hij woont in Brielle. 

Noten: 

1)  Het archief van het waterschap De Brielse Dijkring, 1973 – 
 2004, inv. nr. 8918. 

2) Idem, inv. nr. 140. 

3) Idem, inv. nr. 8950. 

4) Idem, inv. nr. 8752. Het bezwaar van Jacques Klok tegen het 
 vellen van drie kastanjebomen langs de Kranenhoutlaan werd 
  in 2001 gegrond verklaard.  
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IN MEMORIAM 

Jacques Klok 

26 september 1924 - 10 mei 2013 

(Mede)oprichter, ex-bestuurslid, ex-secretaris en erelid van de Vereni-
ging Vrienden van het Trompmuseum (later: Vereniging Vrienden van 
het Historisch Museum Den Briel, Historische Vereniging De Brielse 
Maasmond). 

Jacques Klok stamde uit een echte Voornse familie en werd geboren in 
het centrum van Brielle in het pand, waarin nu Hotel De Zalm gehuis-
vest is. Na de HBS en het staatsexamen Latijn en Grieks ging hij theo-
logie studeren in Leiden. Na een predikantschap van één jaar te Haar-
lem kreeg hij een aanstelling als stadsarchivaris van Brielle. Later kwa-
men daar de functie van beiaardier en van conservator van het Tromp-
museum nog bij. Zo werd hij het ABC van Den Briel. 

Hij was gehuwd met Gerarda van den Blink. Vanaf 1957 woonde het 
gezin, dat uiteindelijk negen kinderen telde, op het landgoed Kranen-
hout in Oostvoorne. 

Als conservator van het Trompmuseum zette hij zich op bijzondere 
wijze in voor de uitbreiding van de museale collectie met historische 
objecten uit de stad en de streek. De verzamelde historische voorwer-
pen werden ook zoveel mogelijk tentoongesteld. 

De historische kern van Brielle ging Jacques Klok zeer ter harte en het 
behoud ervan is dan ook voor een groot deel zijn verdienste. In de vijf-
tiger jaren van de vorige eeuw bevond de binnenstad zich in een verre-
gaande staat van verwaarlozing. Tegen de tijdgeest in, die niet zozeer 
gericht was op behoud als wel op ‘modernisering’, stelde hij samen 
met architect Jan Walraad, op eigen initiatief, een monumentenlijst op 
voor de binnenstad van Brielle, waarin elk pand beschreven werd. De-
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 ze lijst heeft later gefungeerd als basis bij het samenstellen van de 
rijksmonumentenlijst voor Brielle. 

Jacques Klok had vanaf zijn jonge jaren een grote belangstelling voor 
de streek en in het bijzonder de stad Brielle. Samenhangend met zijn 
kennis van de geschiedenis had hij ook een zeer grote liefde voor stad 
en streek. Zijn streven om zijn enorme kennis met anderen te delen, 
leidde tot een stroom van publicaties over de geschiedenis van Voorne 
en Brielle. Ook na zijn pensionering bleef hij historische werken schrij-
ven, die nu werden uitgegeven door zijn eigen speciaal opgerichte uit-
geverij ‘De Klokkestoel’. 

In 1958 had Jacques Klok het initiatief genomen tot het oprichten van 
de Vereniging Vrienden van het Trompmuseum. Als conservator was 
hem gebleken dat subsidieaanvragen niet gehonoreerd werden omdat 
een gemeentelijke instelling als het Trompmuseum daarvoor niet in 
aanmerking kwam. Het was dus nodig om een vereniging op te richten 
die wel met succes subsidie kon aanvragen. Op 11 november 1998 nam 
Jacques Klok afscheid na een bestuurslidmaatschap van 40 jaar, waar-
van vele jaren als secretaris. 

De naam van Jacques Klok zal voor altijd verbonden blijven aan Voor-
ne en zijn geschiedenis. 

 

Namens het bestuur, 

Willem Delwel, voorzitter 
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Museumnieuws 

Museum ontvangt belangrijke schenking portretten van Hendrik van 
Brederode  

Marijke Holtrop 

Op de bovenste verdieping van De Tachtigjarige Oorlog. Historisch 
Museum Den Briel wordt aandacht geschonken aan de aanloop naar de 
Tachtigjarige Oorlog. Er was veel kritiek op het strenge bewind van 
Koning Filips II. Een gevolg was dat op 5 april 1566 tweehonderd on-
gewapende edellieden in Brussel een smeekschrift aanboden aan land-
voogdes Margaretha van Parma, die de Nederlanden namens haar half-
broer Filips bestuurde. De edelen wilden dat er een einde kwam aan de 
geloofsvervolgingen en dat de problemen in het land werden besproken 
met de Nederlandse gewesten in een vergadering van de Staten-
Generaal. Margaretha schrok in eerste instantie van het aantal edellie-
den, maar een raadsheer fluisterde geruststellend in haar oor: "ce ne 
sont que des gueux" (het zijn maar bedelaars). Diezelfde edelen beslo-
ten enkele dagen later zichzelf "geuzen" te noemen, een verbastering 
van "gueux". Ter herkenning droegen zij sindsdien een bedelnap aan 
hun riem en een (geuzen)penning om de hals of op de kleding. 

Eén van de aanwezige edelen was Hendrik van Brederode (1531-
1568), heer van Brederode, Vianen en Ameide en burggraaf van 
Utrecht. Hij werd in 1565 lid van het Eedverbond der Edelen en trad op 
als voorman; hij bood ook het smeekschrift aan. Van Brederode werd 
vervolgens een van de aanvoerders van de Nederlandse opstand. Op 28 
mei 1568 werd Van Brederode door de Raad van Beroerten bij verstek 
gevonnist, maar hij was al op 15 februari 1568 in ballingschap op kas-
teel Horneburg bij Recklinghausen overleden. 

Het museum verkreeg voor de nieuwe permanente presentatie over de  



 61 

Tachtigjarige Oorlog veel bruiklenen van het Streekarchief: gravures 
die deel uitmaken van de omvangrijke collectie kunsthistorische pren-
ten, die Alexander Verhuell tussen 1872 en 1897 aan de stad Brielle 
heeft geschonken. In verband met de maximale bruikleenperiode van 
een jaar ging het museum op zoek naar vervangende gravures. Ver-
schillende prenten zijn aangekocht, onder meer bij Jan Bazen in Briel-
le. De aanwinsten zijn inmiddels te zien in de museumzalen.                  
Maar… er kwam ook een genereuze schenking. Een verzamelaar 
schonk het museum niet één maar drie portretten van Hendrik van Bre-
derode (inv. nrs. 5743, 5744, 5746). Eén van deze portretten vervangt 
sinds april het portret uit de collectie Verhuell. 

Dit portret (inv. nr. 5743, zie afbeelding) is afkomstig uit deel 1 van J. 
Le Clerc, Geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden, sedert den 

aanvang van die republyk tot op den Vre-
de van Utrecht in 't jaar 1713 en het trac-
taat van Barrière in 't jaar 1715 gesloten, 
uitgegeven in  1730. Het portret gaat te-
rug op eerdere portretten zoals die voor-
komen in de historische werken van Pie-
ter Christiaenszoon Bor (1559-1635) en 
Pieter Corneliszoon Hooft (1581-1647).  

Het spreekt voor zich dat het museum de 
schenker van de portretten van Hendrik 
van Brederode zeer erkentelijk is. De 
portretten worden gepresenteerd aan hui-
dige en toekomstige generaties en tegelij-
kertijd op een museaal verantwoorde wij-
ze bewaard als cultureel erfgoed. 

 

Drs. Marijke Holtrop, Hoofd Historisch Museum Den Briel. 

Hendrik van Brederode, coll. 
HMDB, inv. nr.  5743. 
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Raadsels van Vierpolders; bewoning in de jaren 100-150 
na Christus 

Ongeveer tweeduizend jaar geleden woonde in het huidige Vierpolders 
in een boerderij een familie met een kleine veestapel en een hondje. De 
familie woonde aan de ene kant en de dieren aan de andere kant. Het 
dak was gemaakt van riet.  

Om in voedsel te voorzien werd er 
ook gejaagd en gevist. De bewo-
ners maalden daarnaast ook hun 
eigen gerst en tarwe. Archeolo-
gisch onderzoek voorafgaand aan 
de ontwikkeling van het Glaspark 
4P heeft dit aan het licht gebracht. 
Tevens zijn bij dit onderzoek de 
resten van een raadselachtig ge-
bouw op steenworp afstand van de 
boerderij gevonden. Dit gebouw 

had een stevige vloer van hout die er op wijst dat er meer draagkracht 
nodig was dan van het vee van de naastgelegen boerderij. De puzzel-
stukken om tot een duidelijk beeld van de functie te komen zijn helaas 
onvoldoende. 

Jolanda Bos en Sigrid van Roode hebben in dit boekje nieuwe puzzel-
stukjes beschreven die het verleden van Vierpolders tot leven brengen. In 
kort bestek beschrijven zij de resultaten van recente opgravingen. De lo-
catie van het gebied ligt ongeveer drie km buiten het centrum van Brielle, 
en wordt begrensd door de Strypsche Wetering in het westen, de Rijks-
straatweg, de Middelweg en de Prinsenweg in de kern Vierpolders. 

Vierpolders ligt in een voormalig deltalandschap waar de dynamiek 
groot was en het landschap vaak ingrijpend veranderde. De bewoners 

De boerderij in Vierpolders. 
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waren niet in staat om invloed op hun omgeving uit te oefenen zoals 
wij dat nu kunnen. Daardoor waren zij sterk afhankelijk van het rivie-
rensysteem van Maas en Rijn en van de invloed van de zee. Dat gaf 
wisselingen in het landschap en in de flora en fauna. Daar konden de 
bewoners van profiteren, maar het gaf ook onzekerheid. Zo was er al-
tijd de dreiging van overstromingen. 

Met de komst van de Romeinen begon het proces van romanisering. De 
lokale bevolking ging gewoonten en technieken van de Romeinen 
overnemen. Een aantal daarvan zijn tot op de dag van vandaag terug te 
vinden: het betalen van belasting, verharde wegen, riolering en het ge-
bruik van glas. Vierpolders lag in een door de Romeinen gecontroleerd 
gebied en stond daarmee onder sterke invloed van de Romeinen. 

Op de toekomstige kassenbouwlocatie in Vierpolders is in 2008 gestart 
met archeologisch onderzoek. Dat is sinds 2007 een verplicht onder-
deel geworden in de archeologische monumentenzorg in geval van 
nieuwe bouwplannen. Al snel werd duidelijk dat het gebied vanuit ar-
cheologisch standpunt veel te bieden had. 

Het boekje geeft in kort bestek een interessante schets van Vierpolders 
rond het begin van onze jaartelling. De lezer krijgt een beeld van de 
invloed van zee en rivieren op het land en haar bewoners en van de in-
vloed van de Romeinen. Interessant is ook de beschrijving hoe de ar-
cheologen te werk zijn gegaan. Het boekje is goed leesbaar en een aan-
winst voor het verder in kaart brengen van de historie van Vierpolders. 

Bert van Ravenhorst, 

Historicus en bestuurslid Historische Vereniging De Brielse Maasmond 

Raadsels van Vierpolders; Bewoning in de jaren 100-150 na Christus, 
Jolanda Bos & Sigrid van Roode, TML, Woerden/gemeente Brielle, 
2012, 46 blz. ISBN 9789081224208; Verkrijgbaar in de Museum-
winkel, € 10,- 
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Verenigingsnieuws 

Oprichting Erfgoedgilde Brielle 

Onze vereniging is door de gemeente Brielle benaderd met de vraag of 
wij een voortrekkersrol willen spelen bij de oprichting van een erf-
goedgilde in Brielle. Het bestuur heeft daar positief op gereageerd. Wat 
de gemeente met een erfgoedgilde voor ogen staat, blijkt duidelijk uit 
een brief die afgelopen juli naar enkele historische instellingen is ver-
stuurd: 

“In het kader van “Leve de vesting Brielle” 300 jaar vestingwerken is 
het idee geboren om in Brielle het erfgoedgilde op te richten. Een plat-
form waar de historische kennis en belangstelling voor ons erfgoed 
samenkomt. Waar je met elkaar kennis deelt over de geschiedenis van 
de stad en haar ontwikkeling, waar je met elkaar praat over gebouwen 
en hun bewoners, waar je met elkaar historische verhalen deelt. Een 
belangrijke taak voor het erfgoedgilde is het verwerven en vastleggen 
van historische kennis en het delen van die kennis. Het erfgoedgilde 
wordt een klankbordgroep voor het gemeentelijk beleid voor o.a. mo-
numentenzorg, archeologie, museum en cultuurtoerisme. 

Een eerste verkennende stap is gezet naar de Historische Vereniging 
De Brielse Maasmond. Die vereniging heeft positief gereageerd op het 
initiatief en is bereid om samen met de gemeente een volgende stap te 
zetten. Die volgende stap bestaat uit het voorleggen van het initiatief 
aan de Gidsengroep, de projectgroep kanonnen en affuiten en de initia-
tiefgroep die bezig is met de museale inrichting van het Kruithuis. 

Vanuit de gemeente wordt dit initiatief tot uiterlijk 2013 gecoördineerd 
door Angelique van Oers van monumentenzorg en Johan Wessels van 
kunst, cultuur en toerisme. Het is de bedoeling dat er eind 2013 een 
Erfgoedgilde Brielle is dat met een gemeentelijke subsidie de organisa-
tie zelf voor haar rekening kan nemen.” 
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Op 30 juli heeft overleg met bovengenoemde historische groepen 
plaatsgevonden, die alle positief reageerden op het initiatief van de 
gemeente. 

Bestuursmutaties 

Op de Algemene Ledenvergadering van 22 mei 2013 werden tot lid 
van het bestuur verkozen: de heer Ronald de Ridder als secretaris, en 
de heren Ronald den Hartog en Jan Verloop als algemeen lid. De heer 
Fré Eggens trad af als secretaris en bestuurslid. 

 

Namens het bestuur, 

Willem Delwel, voorzitter 

 

Onze nieuwe bestuursleden. V.l.n.r. Jan Verloop, Ronald den Hartog, 
Ronald de Ridder, secretaris 
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Uit de streek 

Uitgaanstip 

FutureLand: informatiecentrum over de Maasvlakte 2.  

Openingstijden: 

Dinsdag t/m vrijdag 10:00 - 17:00 uur 

Zondag   11:00 - 17:00 uur 

Voor de openingstijden op feestdagen en voor bijzondere activiteiten, 
ook op zaterdag, zie de website: www.maasvlakte2.com 

De toegang is gratis. 
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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 
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 
verkregen toestemming van de redactie. 

Belangrijke telefoonnummers: 

Meldpunt Monumentenzorg: tijdens kantooruren: 
(0181) 471111 (gemeente Brielle; mevrouw Angelique van Oers)
Meldpunt ‘Cultureel Erfgoed’: tijdens kantooruren vandinsdag t/m 
vrijdag: (0181) 475475 (Hist. Museum Den Briel). 

Streekarchief VPR: 0181-418043. Openingstijden: di - vr 9 - 16 uur 

Internetadressen: 

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.  

 



 

Schilderij in de achterkamer van het linker huis, tot juni 2013 in gebruik als 
zittingszaal van het kantongerecht. Schilderij toegeschreven aan Heinrich 
Wilhelm Schweickhart ( 1 747-1797 ) . Foto Mark van Hattem. 


