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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, Koningsdag, 1e en 2e Paasdag, 
1e Pinksterdag en 1e en 2e Kerstdag.  
Op Hemelvaartsdag en 2e 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 en Cultuurkaart,     € 2,50 p.p. 
 Ver. Rembrandt, Leden HV Maasmond 
 MK, ICOM       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  
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 



 7 

Van de redactie 

In deze Mare staat in een tweetal artikelen het Brielle van de 19e 
eeuw centraal. Dominee Herman de Lang geeft in zijn memoires een 
levendige beschrijving van zijn gymnasiumtijd van 1858 tot 1864 in 
Brielle. Wij beleven de Latijnse school aan de Venkelstraat met zijn 
leraren door de ogen van een oud-leerling. Ook krijgen we een beeld 
van de sfeer in Brielle in het midden van de 19e eeuw. De redactie is 
mw. J.E. van Roosmalen, achterkleindochter van Herman de Lang, 
erkentelijk voor de toestemming tot publicatie uit de memoires van 
de dominee. 
Eva Lassing geeft in haar artikel een boeiende beschrijving van het 
leven en de carrière van Abraham Matthieu de Rouville (1812-1881). 
Deze in de Brielse geschiedenis wat onderbelichte figuur, was burge-
meester van Brielle van 1851 tot 1856. Ook hij bezocht de Latijnse 
school, maar zijn leven nam een andere loop dan dat van Herman de 
Lang. Opvallend is de tragiek in het gezinsleven van De Rouville, 
overigens niet eens heel uitzonderlijk in de 19e eeuw. Dit artikel is 
langer dan gebruikelijk voor artikelen in de Mare. Echter, gezien de 
verhaallijn in de tekst en de relatief lange periode tot het verschijnen 
van de volgende Mare heeft de redactie besloten om het artikel niet 
in twee delen maar, bij wijze van uitzondering, in één keer te publi-
ceren. 
Naast het Verenigingsnieuws met het Jaarverslag 2013 en het Muse-
umnieuws over een taxatie dag van veilinghuis Christie’s, treft u de-
ze keer niet één, maar twee boekrecensies van de hand van ons be-
stuurslid Bert van Ravenhorst. 
 
Willem Delwel 
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Herman de Lang ( zittend)  en zijn neef Herman Weytingh,  
Amsterdam 1864. 
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HERINNERINGEN UIT HET LEVEN VAN DOMINEE HERMAN  

DE LANG (1846-1932) BETREFFENDE DE LATIJNSE SCHOOL 

IN BRIELLE 

 

In 1919 vroeg één van de vier dochters van mijn overgrootvader do-
minee Herman de Lang, geboortig uit Hellevoetsluis (1846) en 
schoolgegaan in Brielle, of hij zijn memoires wilde schrijven. Wat 
moet nu een eenvoudige dominee memoires schrijven, vroeg hij zich 
af. Na rijp beraad begon hij op 73-jarige leeftijd te schrijven aan de 
'Herinneringen uit mijn Leven'. Het werden vier delen. Deel II is ge-
wijd aan zijn gymnasiumtijd aan de Latijnse School te Brielle, geves-
tigd in de Venkelstraat. Hij beschrijft daarin de school, zijn klasgeno-
ten, het bestuur en de leraren. Bij zijn eindexamen als 18-jarige hield 
hij de toen gebruikelijke proclamatietoespraak in het Latijn.  
De sympathieke persoonlijkheid die uit deze geschriften naar voren 
kwam en zijn genuanceerde schrijfstijl, wekte mijn interesse in de 
persoon van de schrijver. Hier volgt een kennismaking. 
Herman de Lang werd op 4 februari 1846 geboren in Hellevoetsluis. 
Zijn vader, Gerard de Lang, was geneesheer, vroedmeester en me-
disch controleur van de binnenlopende schepen van de marine, die 
een basis had in Hellevoetsluis. Gerard was bij zijn vader, geneesheer 
in Zwartewaal, en zijn oom, geneesheer in Zuidland, in de leer ge-
weest alvorens hij naar de Klinische School in Amsterdam ging. Daar 
was hij vanaf 1835 op kamers bij boekhandelaar en uitgever Herman 
Willem Weytingh. Diens dochter Wibbina Elisabeth werd later zijn 
vrouw, en de moeder van Herman. 
Niet gelukkig met het lager onderwijs in Hellevoetsluis stuurde Ge-
rard zijn 9-jarige zoon Herman naar Amsterdam. Daar kwam Herman 
in huis bij zijn oom, broer van zijn moeder, Herman Weytingh, die 
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intussen de boekhandel en uitgeverij van zijn vader overgenomen had 
en ook de bibliotheek van het Wiskundig Genootschap. Hij maakte er 
zijn lagere schooltijd  af. 
Hoewel Herman op zijn 12de geen idee had welke eisen aan het be-
roep van predikant gesteld werden, had hij toch die keuze gemaakt. 
Geneeskunde trok hem niet aan, en  de marine, waar zijn broertje Ge-
rard van droomde, ook niet. Hij keerde terug naar Voorne om naar de 
Latijnse School te gaan in Brielle, want Latijn was nodig voor de aca-
demische studie theologie. 
Elke dag te voet van Hellevoetsluis naar Brielle was geen optie. Zo 
kwam hij in de kost in Brielle bij de heer G.W. Boon, oud-
onderwijzer en kostschoolhouder. Dat betekende dat hij maar eens in 
de veertien dagen thuis kwam in het weekend, en in de vakanties. De 
andere weekends bezocht hij zijn familie, zoals grootmoeder Aartje 
Arkenbout, oom en tante De Vlaming en de familie Harttenroth, de 
hotelhouder, allen Briellenaren. Dit is de tijd, van zijn 12e tot 18e 
jaar, die Herman beschrijft in Deel II, van 1858 tot 1864. Tijdens zijn 
laatste schooljaar verloor hij zijn moeder Wibbina, 40 jaar oud aan 
een ingewandsziekte. Dat was een groot verlies, schrijft hij. 
 
Van zijn studietijd in Leiden heeft Herman intens genoten. Met een 
aantal medestudenten heeft hij zijn leven lang contact gehouden.  Al 
moest hij later nog al eens invitaties afslaan, omdat het traktement 
van dominee geen ruimte liet hen terug te vragen. Wat zijn eigen stu-
die theologie betreft, voelde hij zich verwant aan de zogenoemde 
Moderne Richting, waaraan hij ook een deel van zijn memoires wijdt. 
Herman trouwde met de domineesdochter Maartje Jacoba Brunner en 
was predikant in Noord-Holland, o.a. in Wormerveer. 
Vanaf zijn veertigste kreeg hij te kampen met toenemende doofheid. 
Dit had voor zijn werk grote gevolgen. Hij zag om naar andere bron-



 11 

nen van inkomsten voor zijn gezin, dat inmiddels uit zeven personen 
bestond. Het werd de journalistiek. 
Hij verzorgde tientallen jaren het zogenaamde Persbericht, dat is het 
overzicht van het algemene nieuws, in het blad 'Nieuws van de Dag'; 
hij werd redacteur van 'De Stroom' en van het weekblad 'De Hervor-
ming', waarin hij sinds 1884 de rubriek Buitenland verzorgde. 
Aan werklust heeft het hem nooit ontbroken. Na zijn emeritaat als 
predikant ging hij met zijn journalistieke werk door tot zijn 71ste. 
Vooral als hoofdredacteur van 'De Hervorming'  (1914 tot 1917) 
kreeg hij veel waardering. 
Hij overleed in 1932. 
Deze 'Herinneringen uit mijn Leven' zijn bijna 100 jaar geleden ge-
schreven, maar hebben niets van hun frisheid verloren. Vanwege de 
waarde die deze herinneringen hebben voor de 19e-eeuwse geschie-
denis van Brielle,  is dit gedeelte van ds. Herman de Lang’s memoi-
res ter publicatie aangeboden aan het Historisch Tijdschrift de 
‘Brielse Mare'. Briellenaren zullen veel plaatsen die beschreven 
staan, herkennen en misschien net als ik genoegen beleven aan de 
wijze waarop Herman de Lang mensen beschrijft. Hij laat hen in hun 
waarde, en daarbij blijft, zoals hij aangeeft, het allerintiemste beslo-
ten in eigen gemoed. 
 
Brielle, februari 2014, 
J.E. van Roosmalen-Mann, achterkleindochter. 
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Dominee Herman de Lang. 
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De Brielse Gymnasiumtijd van ds. Herman de Lang 

Naar den Briel. Het huisgezin Boon. 

Ik kwam dan op mijn 12de jaar, in September 1858, op het 
gymnasium te Brielle, en werd daar in huis gedaan bij den heer G. W. 
Boon, oud-kostschoolhouder. Bij de oprichting van het gymnasium 
werd zijn kostschool met daaraan verbonden “fransche” dagschool 
opgedoekt en werd hij leraar in Fransch en Engelsch aan het 
gymnasium. Het huis – in de Voorstraat, op het hoekje van het 
Fransche Slop (aldus vermoedelijk genoemd naar de school) – droeg 
nog geheel het karakter van een kostschool. Boven was o.a. een 
groote slaapzaal en achter het huis een groot schoollokaal, dat wij 
jongens als ons prettig, ruim en frisch werkvertrek hadden. 
“Wij”. Want behalve een zoon Diederik (van onzen leeftijd) waren er 
nog een paar jongens, o.a. Abram de Kruyff (een Geldersch ventje) 
en Karel de Jongh (een Amsterdamsch Joodje). Ik sliep niet op de 
groote slaapzaal, maar met Abram de K. op een klein kamertje. 
De huisvrouw, Juffrouw Boon, was een zorgzame maar zeurige 
burgertante. Zij hadden drie kinderen: juffrouw Lumine en juffr. 
Anna, om-ende-bij de 25-jaar, en den genoemden zoon Diederik, een 
paar jaar ouder dan ik. Met Lumine en Anna, die wij bij hare namen 
mochten noemen, gingen wij heel vertrouwelijk om. Anna (die een 
zeldzaam groote moedervlek, wijnrood, ter zijde van haar rechteroog 
had) huwde later met een leeraar M.O., dr. van Moerkerken. Ik vond 
haar jaren daarna hier te Haarlem terug, wonend met haar zoon, dr. 
P.H. van Moerkerken, den thans algemeen bekenden romancier. 
Over het geheel heb ik het daar in huis heel best gehad. Wij jongens 
waren in dien tijd allerminst veeleischend. De juffrouw zorgde goed 
voor ons; de kost was goed en degelijk en wij genoten behoorlijke 
vrijheid. Het was een ouderwetsch burgerlijk maar degelijk huisgezin. De 
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oude juffrouw was wel wat aan den kletsigen kant en wat fleemerig. 
Maar de heer Boon was een flink man, voor wien wij ontzag hadden. 
Hij was vroeger zeker een flink onderwijzer en goed kostschoolhou-
der geweest, maar thans langzaam aan oud wordend. Zijn onderwijs 
op ’t gymnasium in fransch en engelsch schoot te kort. Maar daar-
over zoo straks, als ik het gymnasium behandel. Ik ben bij de famille 
Boon gebleven tot mijn laatste jaar. Toen werd door allerlei omstan-
digheden de gelegenheid om er goed te werken (ik moest er o.a. te 
vroeg naar bed) nooddruftig en verhuisde ik naar “een kamer”, wat 
tevens een goede overgang was naar den studententijd. 

Den Briel. Het oude stadje. 

De vroegere ‚ F ransche School ‘  op de hoek 
Franschestraat/Voorstraat. Foto F. Keller. 
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Ik keer thans met mijn gedachten naar den Briel terug. Het oude stad-
je aan de Maas kreeg ik weldra hartelijk lief. Mijn liefde en vereering 
voor ons oud-Hollandsch stedenschoon wortelt wel in mijn verblijf 
aldaar. Niet dat ik mij toenmaals bewust was dat mijn gevoel van be-
hagelijkheid ook iets van een aesthetischen ondergrond had. Daar-
voor was ik te nuchter opgevoed, buiten alle relatie met schoonheids-
begrippen. Ik had daar nooit iets over gehoord, nooit gehoord dat een 
stad, een poort, een muur, een gevel mooi konden zijn. En in den 
Briel sprak, zoover ik mij herinner, ook nooit iemand daarover. Ook 
niet onder mijn vriendjes; ik heb nooit bemerkt dat zij er oog voor 
hadden. Als wij dweepten – wat trouwens ons “zwak” niet was – dan 
was ‘t over meisjes misschien, maar zeker niet over kunst. Uit het 
schoonheidsoogpunt deed, zoover ik weet, de aantrekkelijkheid van 
het stadje zich niet aan mij voor. Maar ik vond dat oude en rustige 
zoo gezellig: die stille achtergrachtjes (dagelijks passeerde ik er zoo 
een op mijn gang van mijnheer Boon’s huis naar ’t gymnasium), die 
moestuintjes binnen de stad achter een afgebrokkeld met mos be-
groeid muurtje, die oude huisjes in de achterbuurten en enkele mooie 
oude woonhuizen in de hoofdstraten. Erg véél moois – heb ik later 
wel bedacht – herbergde den Briel niet. Het lijkt volstrekt niet op iets 
als Veere of Enkhuizen. Maar het geheel was aardig ouderwetsch, 
nog weinig bedorven door smakelooze winkelpuien. Men had er ook 
midden in het stadje een lijnbaan (touwslagerij): een iepenlaan langs 
een half verzande haven; tusschen de boomen, over de breedte van 
den weg, op iets meer dan manshoogte waren latten opgehangen; aan 
de onderzijde van die latten zaten haken. De touwslager, achteruit-
loopend, met een bos hennep om het lijf gewonden, wipte telkens het 
afgesponnen eind touw in zoo’n haak. 
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Er lag over den Briel, vergeleken bijv. met Hellevoetsluis, iets in-
tiems. Hellevoet lag met zijn beide kaden geheel open; daar zag je 
alles ineens.  
Aardige zijstraatjes of achtergrachtjes had men er niet te zoeken. En 
alles leek van tamelijk nieuwen datum zonder enig cachet. In den 
Briel genoot ik de bekoorlijke, stille intimiteit der ville morte. 
Maar de Hellevoetsluisers lieten ook niet na op dat “dooje” den Briel 
af te geven. 

De Lijnbaan, omstreeks 1920. Collectie SAVPR. 
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Naar het gymnasium. 

Met twee groote koeken, zorgvuldig in papier gewikkeld, onder den 
arm toog ik op een goeden morgen naar het gymnasium. Dat was een 
oude traditie. Een groentijd in eenigen vorm bestond er niet. Ik ver-
heug mij over die herinnering als over een gelukkig verschijnsel; 
want alle groenlooperij is me een ergernis; een openbaring van de 
menschenlijke zucht naar grootdoenerij en machtsaanmatiging. Jonge 
aankomelingen hadden natuurlijk een beetje respect voor de “oude” 

jongens, maar daarmee was 
’t uit. Doch het meebrengen 
van een paar koeken door de 
“nieuwe jongens” was onge-
schreven wet. De ouderen 
stonden op den uitkijk. 
Spoedig was je van je 
vrachtje ontlast, dat werd 
neergelegd en in stukken 
gesneden op de bank van 
Courtois. Het gymnasium – 
gelegen in een zijstraat van 
de “Groenmarkt” – had na-
melijk tot overbuur de ach-
terzijde van het Stadhuis of 
liever het in de achterzijde 
gelegen Huis van Bewaring. 
Daar woonde ook de cipier 
Courtois. En de bank, schrij-
lings over zijn stoep, was “de 
bank van Courtois”.  

 Herman de Lang als aankomend  
student, september 1864. 
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Getuigschrift van de eerste klasse van Herman de Lang. Zo een getuig-
schrift werd in een prijs ( meestal een boek )  geplakt. 
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Een der oudste jongens, met zijn rug tegen den muur, en die bank 
tusschen zijn beenen, sneed de koeken en deelde uit. De stukken gin-
gen achter je kiel boven de riem. Gelukkige tijd van de blauwe kie-
len! Ik denk dat ik er behoorlijk een wit kraagje en een dasje boven 
gehad heb. Van sportblouses of -hemden wisten we nog niet af. Of 
we onschuldiger, braver, reiner waren dan tegenwoordig? Dat geloof 
ik niet. Eenvoudiger wel. 
Het gymnasium was ingericht op de bovenverdieping van een lagere 
school (“de school van meester van Es”). Daar waren 4 lokalen voor 
de 4 leeraars. Op den gang een brandstoffenhok en een W.C., bene-
vens kasten voor jassen en hoofddeksels. Daarmeê was alles gezegd. 
De leeraren hadden ieder hun eigen lokaal. De jongens (klassen) wis-
selden van lokaal. 
De leeraren waren bij mijn aankomst: 
Dr. G.P. Seyn, rector, leeraar voor Latijn, Nederlandsch, Geschiede-
nis en Aardrijkskunde. 
Dr. E. Mehler, conrector, leeraar voor Grieksch en Hoogduitsch. 
G.W. Boon, leeraar voor Fransch en Engelsch. 
W. Kreling, leeraar voor wis- en natuurkunde. 
Alleen dr. Seyn, de rector, diende mijn ganschen tijd uit. De heer 
Kreling vertrok spoedig naar Zutfen en werd vervangen door den 
heer Bolderman. De heer Boon moest ontslag nemen wegens ouder-
dom en verouderend onderwijs en werd vervangen door den heer 
L.M. Baale. Dr. Mehler werd conrector te Sneek en werd vervangen 
door dr. K.W. Middelland Montijn. 
Welk een verschil, zulk een gering aantal leeraars, vergeleken met de 
groote specialiseering van heden. Maar wij deden ’t ermee. Was het 
er minder om toentertijd? In sommige opzichten wel. Bijv. de natuur-
kundige vakken. Wij leerden bij den wiskundeleeraar wat physica. 
Maar van dierkunde, plantkunde en chemie was absoluut geen 
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spraak. Of het wiskundig onderwijs goed was? Het kan wel zijn, 
maar ik had er volstrekt geen zin in; ik begreep het slecht en het inte-
resseerde mij niet. Dat ik niet op het bord kon zien door mijn bij-
ziendheid deed er ook geen goed aan. Soms mocht ik wel dichterbij 
komen staan, maar meestal had Bolderman daar geen zin in. Algebra 
vond ik nog wel aardig, maar in rekenen en meetkunde was ik een 
kruk. 
Over de verwisseling van den heer Boon met den heer Baale valt 
meer te zeggen. Dat is een groote zegen geweest. Boon werd oud. Hij 
vond ’t prettig als wij heel kalm onze lessen nog wat nazagen – daar 
rekenden wij natuurlijk al op – terwijl hij aan zijn tafeltje, achterover 
in zijn stoel, met een roodzijden zakdoek over zijn gezicht, een uiltje 
knapte. Maar bovendien werd zijn kennis te verouderd. Baale kwam 
als een jong man en was lastig. Maar hij verstond de nieuwe talen 
heerlijk, sprak keurig fransch en gaf uitstekend onderwijs. Voor mijn 
fransch en engelsch heb ik grondig onderwijs gehad. Toen ik het 
gymnasium verliet ging Baale als docent naar Groningen, later naar 
Amsterdam. Hij bleef een gerenommeerd leeraar voor fransch, zat 
steeds voor die taal in de examen-commissies Middelbaar Onderwijs. 
– Baale was lastig; wij jongens konden het slecht met hem vinden; ik 
vooral. Maar wij voelden toch als jongens reeds dat hij knap was en 
goed onderwijs gaf. Toen hij later, terwijl ik reeds hier in Haarlem 
woonde, te Amsterdam een jubileum vierde heb ik hem eens geschre-
ven, hem herinnerd aan onze kibbelarij, maar hem tevens gezegd 
hoeveel ik aan zijn onderwijs te danken heb gehad. Ik ontving een 
aardig schrijven terug. – 
Het onderwijs van den conrector, dr. Mehler, liet veel te wenschen 
over. Grondig Duitsch – al was hij zelf een Duitscher van afkomst – 
heb ik niet geleerd. Gelukkig dat wij later voor onze theologie 
zooveel Duitsch moesten lezen. En ook Grieksch heb ik slecht van 
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hem geleerd. Mehler was toen 
bezig met de uitgaaf van zijn 
Grieksch Woordenboek. 
Daarvoor zat hij proeven te 
corrigeeren onder het rooken 
van een manilla-sigaartje. Wij 
mochten de proeven wel naar 
de post brengen en kregen dan 
zoo’n sigaartje. Aan een 
Grieksch Woordenboek was 
toenmaals behoefte; Mehler 
wist dat dr. A.H.G.P. van den 
Es, de latere amsterdamsche 
rector, ook aan een bezig was; 
dus dat was concurreeren wie 
’t eerst klaar was. Ze zijn, 
meen ik, ongeveer te gelijker 
tijd verschenen. Dat van dr. 
van den Es heeft wel het 
meeste succes gehad van de 
twee. 

Mehler was een kundig man, maar ik verbeeld mij dat hij weinig met 
zijn ziel bij zijn onderwijs was. Misschien heeft daartoe wel bijgedra-
gen, dat zijn hart te veel bij de vrijerij was. Hij was een jong knap 
Joodje, steeds keurig gekleed en volkomen gentleman-like in zijn 
manieren. Hij verliefde op een mooi Brielsch meisje, juffrouw 
Leonora van der Wissel, met wie hij dan ook getrouwd is. Maar hij 
moest eerst “Christen” worden. Juffr v.d. W. was Luthersch, en zoo 
werd dan Mehler gechristianiseerd door de Meijere, toen Luthersch 
predikant in den Briel, een der tallooze de Meijere’s die de laatste 

Uitzicht van het klaslokaal op de Sint-
Catharijnekerk. Foto Robert Jansen. 
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halve eeuw als predikant de Lutheranen hebben gediend en nòg die-
nen. Zij zijn, geloof ik, allen tamelijk onbevindend. Althans de toen-
malige Brielenaar was het zeker. Hij was nog jong, leefde met een 
zuster, woonde naast den heer Boon. Ik kwam wel eens bij hem; heb 
den indruk van een laf, slap kereltje. Hoe dit zij, wij jongens hadden 
er oolijk pret in, dat Mehler – die alleen om Juffr v.d. W. “overging” 
en geestelijk de Meijere maken en breken kon – bij dezen 
“catechiseerde”. Wij spraken er met spot over, maar… hadden toch 
wel zooveel ontzag voor Mehler, dat wij dit niet lieten merken. Zij 
zijn getrouwd en spoedig daarop volgde zijn benoeming tot conrector 
te Sneek. Het Woordenboek was toen nog niet af. (Later is Mehler 
rector te Zwolle geworden). 
Hij werd te Brielle opgevolgd door dr. K.W. Middelland Montijn, die 
rechtstreeks van de Utrechtsche Academie kwam. (Wij spraken toen 
nog steeds van Academie; niet van Universiteit). Montijn ging prettig 
met ons om, maar hij miste nog den slag van onderwijs, en wij deden 
wat wij wilden. Hij had nog al met mij op en had er plezier in mij, in 
het laatste jaar, privaat les in het Arabisch te geven. Daarin had ik 
veel genoegen. Helaas, dat ik het te Leiden heb laten loopen! Voor 
mijn Grieksch is hij een slecht docent geweest; hij wist de gronden, 
die Mehler slecht gelegd had, niet op te halen. En zoo heb ik altijd 
met mijn Grieksch gesukkeld. Waar Montijn later gebleven is, weet 
ik niet. Toen ik Brielle verliet werd tegelijkertijd het gymnasium daar 
opgeheven. Herinner ik mij goed, dan werd hij conrector te Schiedam 
en is hij vroeg gestorven. 

Dr. G.P. Seyn 

Rest van mijn Brielsche docenten ter bespreking dr. G.P. Seyn, de 
rector. Zooals ik boven reeds meedeelde was hij de eenige, dien ik 
gedurende heel mijn gymnasiumtijd genoot. Hij was een heel eigen-
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aardige man, die nog 
helder voor mijn geest 
oprijst in al zijn zon-
derlingheid en origina-
liteit. Wij wonden hem 
om onzen vinger en 
namen hem soms wat 
in ’t ootje, maar toch 
hadden we groot ont-
zag voor hem en hiel-
den veel van hem, ge-
lijk hij veel van zijn 
leerlingen hield en zich 
voor hen interesseerde. 
Hij was uiterst nieuws-
gierig, hoorde graag 
onze stadsnieuwtjes en 
kletspraatjes, verdeed 
daaraan veel te veel 
tijd, en toch als hij aan 
’t werk toog onderwees 
hij uitstekend, wist ons 

liefde te geven voor de 
wetenschap en boeide 

ons met zijn degelijke kennis van de Algemeene en Vaderlandsche 
Geschiedenis. En ook voor het Latijn en voor de Nederlandschen taal 
gaf hij ons een hart. 
Ja, hij was een type! Als hij kwam aanstappen, klein van stuk, druk 
en bewegelijk, op luiden toon de menschen groetend, vaak met een 
grap, gekleed meestal in een versleten zwarten rok, dan had hij iets 

Dr. G.P. Seyn, de rector. 



24  

paljas-achtigs. Hij was dol op nieuwtjes en op moppen, en daar 
maakten wij jongens kostelijk gebruik van. Hij was ongehuwd, kwam 
bij veel menschen aan huis en vertelde van hen veel wat hij binnen 
had moeten houden. Hij kwam op zijn lesuren zoo goed als altijd te 
laat; ten half 10 op de les van 9; en ten half twee (als hij ergens had 
zitten koffiedrinken) op de les van één uur. En ware hij dan maar 
aanstonds begonnen met de les! Dat probeerde hij wel, boos als hij 
was – natuurlijk op zich zelven, omdat hij te laat was -, maar dan 
wisten wij hem door een uitroep of een half woord nieuwsgierig te 
maken en ontlokten hem meestal een: “Nu, gauw dan! Wat is er?” En 
dan had een van ons wel een interessant en komisch verslag ten beste 
van een of ander dat gebeurd (of niet gebeurd) was. Daarvoor zorgde 
in de meeste gevallen Wilhelm Mari (zoon van den chirurgijn Mari 
van Rockanje), die iederen morgen van Rockanje kwam loopen, en 

Gevelsteen Venkelstraat 4, de voormalige Latijnse school. 
Foto Gemeente Brielle. 



 25 

wiens snaaksche geest altijd wel wat in voorraad had wat hem onder-
weg ontmoet was. 
Dr. Seyn had een spraakgebrek: hij kon noch de l, noch de r uitspre-
ken; maakte van beide letters een w. Had mijn amsterdamsche domi-
nee van Bell mij de ñang genoemd, hij noemde mij: de Wang. Dit 
spraakgebrek gaf aan zijn uitvallen en verhalen nog iets koddigers. 
Hij was Leidenaar van geboorte en aan zijn vaderstad zeer gehecht. 
Op 3 October (Leiden’s Ontzet) bijv. wilde hij niet anders voor mid-
dageten dan hutspot. Maar – vertelde hij – de hutspot, die de Leide-
naars in de potten der aftrekkende Spanjaarden gevonden hadden, 
bestond uit louter wortelen en uien, zonder aardappelen. Vandaar eet 
de echte Leidenaar op 3 Oct. zijn hutspot aldus. De kok de Graaff te 
Brielle, die Seyn op zijn kamer zijn middagmaal bezorgde, vergat dat 
menigmaal en dan pikte hij eerst de aardappels eruit, alvorens zijn 
maaltijd te beginnen. Deze wetenschap deed ons geregeld op 4 Oct. 
vragen: “Had de Graaff eraan gedacht, meneer, om de aardappels uit 
de hutspot weg te laten?” En dan Seyn, guitig en vroolijk, dankbaar 
dat wij aan ’t geval dachten: “Wewnee, jongens, dat schijnt die bik-
semse kerew maaw niet te kunnen onthouden. Ze wawen der weew 
in!” 
“Heb u ze der uitgepikt, meneer?” 
“Wew waawachtig! Ja, Seyn zaw op 3 Oct. hutspot met aawdappewe 
eten! Dat kan je begijpen!” 
Groote pret van rector en jongens. 
En dan driftig: 
“Kom kom, geen gezeuw vewdew; aan ’t wewk!” 
 
Transcriptie 
Transcriptie van de handgeschreven aantekeningen van ds. Herman 
de Lang verzorgd door Willem Delwel, hoofdredacteur. 
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Portret van A.M. de Rouville in ambtskostuum, geschilderd door zijn 
kleinzoon ( c oll. Historisch Museum Den Briel, nr. 0195 ) .  
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Van eiland tot eiland: het leven van Abraham Matthieu 
de Rouville (1812-1881) 

E. Lassing-van Gameren 

Geboren op het eiland Goeree-Overflakkee, opgegroeid op het eiland 
Voorne-Putten, het hoogtepunt van zijn carrière bereikt op het eiland Cu-
raçao: dit alles is van toepassing op het leven van Abraham Matthieu de 
Rouville (1812-1881). Het zien van zijn portret in het Historisch Museum 
Den Briel en de ontdekking dat hij in Middelharnis is geboren vormden de 
aanleiding tot het schrijven van dit verhaal. Over de ambtelijke loopbaan 
van De Rouville is in historische literatuur wel het een en ander terug te 
vinden, over andere aspecten van zijn leven weinig tot niets. Vandaar deze 
aanzet tot een meer persoonlijk getinte levensbeschrijving. 

Middelharnis-Sommelsdijk 

In het net in gebruik genomen boek van de burgerlijke stand van 
Middelharnis werd op 14 mei 1812 de geboorte (op de dag daarvoor) 
ingeschreven van het kind Abraham Matthieu, zoon van Jean de Rou-
ville, procureur, en Deliana Luciana Slotemaker. Vader Jean werkte 
bij de rechtbank in Sommelsdijk en Brielle en was waarschijnlijk 
toen bezig om voor zijn gezin in wording een huis in Brielle te rege-
len. In Middelharnis heeft het gezin (waarschijnlijk) in de Voorstraat 
gewoond (huidige nummer 8). Jean was, samen met een broer, om-
streeks 1800 in Sommelsdijk komen wonen. Zijn ouders woonden in 
Maastricht waar de oude De Rouville predikant was. Twee zoons 
werden naar hun oom in Sommelsdijk gestuurd om daar voorbereid 
te worden op een loopbaan in het notariaat of bij een rechtbank. Pe-
trus Alderkerk, dorpssecretaris en notaris van Sommelsdijk, was ge-
trouwd met een zus van dominee De Rouville, en bood zijn neven 
een mogelijkheid om in Holland aan de slag te gaan.1 Jean vertoefde 
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dus onder de notabelen van Sommelsdijk en Middelharnis en vond 
daar ook een echtgenote: de dochter van dominee Lucas Slotemaker. 
De kleine Abraham was dus de kleinzoon van twee predikanten. De 
ene, naar wie hij vernoemd werd,  heeft hij niet gekend. Dominee De 
Rouville was in 1808 in Sommelsdijk overleden toen hij met zijn 
vrouw een bezoek bracht aan zijn zoons. De andere, Slotemaker, had 
de eer zijn kleinzoon in de kerk van Middelharnis te mogen dopen. 
Abraham Matthieu kwam dus uit een gegoed, maar niet overdreven 
welvarend milieu. Kennis en betrokkenheid bij de samenleving speel-
den in die kringen zeker een rol. Grootvader De Rouville was naast 
predikant ook hoogleraar aan de Illustere School in Maastricht, groot-
vader Slotemaker was nauw verbonden met de Maatschappij tot Nut 
van ’t Algemeen en hoorde tot de oprichters van de afdeling Middel-
harnis-Sommelsdijk. Ook Jean de Rouville is korte tijd lid geweest 
van die afdeling. 

Jeugd in Brielle 

In 1815 kwam Abraham Matthieu met zijn vader en moeder te wonen 
in een huis aan de Nobelstraat te Brielle (wijk 1, no. 12, op de plek 
van het huidige pand Nobelstraat 20).2 
 Het was een groot huis, met vele vertrekken. Jean de Rouville kon er 
kantoor houden als procureur, iemand die particulieren en bedrijven 
bijstaat in rechtszaken. De kleuter Abraham had er genoeg speelruim-
te, al moest hij zich vaak alleen vermaken. In 1814 had hij een zusje 
gekregen, maar dit meisje werd maar een jaar oud; zij overleed op 
bezoek in Middelharnis, in huis bij de familie Kolff van Oosterwijk. 
Pas in 1819 kwam het volgende zusje, gevolgd door nog een in 1822. 
De geboorte van dit meisje kostte helaas het leven aan de moeder; 
Deliana Lucretia de Rouville-Slotemaker overleed op 24 november 
1822, 33 jaar oud. Abraham was toen tien jaar, een jongetje dat nog 
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alle zorg en aandacht nodig had. Die kreeg hij mogelijk van zijn oma 
Slotemaker die in Brielle was komen wonen. Materieel zal het de 
kinderen De Rouville aan niets ontbroken hebben.  

 

Wat Abraham bijvoorbeeld aan kleding bezat, zal meer geweest zijn 
dan wat het gemiddelde Brielse jongetje in die tijd had. De volgende 
opsomming geeft een beeld hoe keurige jongetjes uit die tijd gekleed 
gingen. In de kast van Abraham lagen: een hoed, een oude hoed, een 
groen lakens buisje en dito lange broek, een blauwlakense kraagjas, 
vier linnen hemden, drie paar witte katoenen kousen, drie paar grijze 
sajetten kousen, vier onderbroeken van wit werkjesgoed, drie asgrau-
we nankingse overbroeken, zes witte overhemden, drie witwerkse 
hemdrokken, vijftien halve halsdoekjes, vier witte katoenen slaap-
mutsen, zes bonte zakdoeken en twee paar rijglaarzen.3 
In zijn nette groene pak (of in een grijze broek?) bezocht Abraham 
een van de Brielse scholen. Of dat de burgerschool of de 
“Nederduitse school voor jongeheeren” is geweest, werd niet duide-

 
 

 

 

 

 

 

Nobelstraat 20, het toen-
malige woonhuis van de 
familie De Rouville.  
Foto F. Keller 
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lijk, bij gebrek aan leerlingenlijsten van de Brielse scholen  uit die 
tijd. Wel staat vast dat hij voor vervolgonderwijs niet van huis hoef-
de. Brielle had al eeuwenlang een Latijnse school en daar volgde 
Abraham een aantal jaren de lessen. Door voor die school te kiezen 
maakte vader De Rouville duidelijk dat hij van plan was zijn zoon 
een universitaire opleiding te laten volgen. De Latijnse school was 
vanouds het begin voor een loopbaan als geleerde of bestuurder. Dat 
voornemen lukte en Abraham Matthieu werd in september 1830 inge-
schreven aan de Leidse universiteit. 
Tijdens zijn schooljaren was de gezinssituatie weer veranderd. In 
1824 hadden de kinderen De Rouville een stiefmoeder gekregen in de 
persoon van Martina Pieria Muntz. Zij trouwde in 1824 te Nijmegen 
met Jean de Rouville. Samen kregen zij nog vier kinderen. Vergele-
ken met 1822 was het gezin in de Brielse Nobelstraat, naar we aanne-
men, gelukkiger en drukker geworden. Bovendien was de heer des 
huizes in de achting van velen gestegen door zijn benoeming als bur-
gemeester van Oudenhoorn. 

Studententijd 

Abraham ging dus naar Leiden, de stad waar zijn verre voorouders na 
hun vertrek uit Frankrijk terecht waren gekomen. Het eerste studie-
jaar verliep echter heel anders dan hij zich voorgesteld zal hebben: de 
in opstand gekomen Belgen verstoorden de introductie in het studen-
tenleven. In een golf van nationalisme meldden vele studenten zich 
aan als vrijwilliger om het zuiden een lesje te leren. Ruim 200 Leidse 
studenten vormden de ‘Compagnie Vrijwillige Jagers van de Hoge-
school te Leiden’.  Met zijn medestudenten vertrok Abraham Mat-
thieu in november 1830 uit Leiden om daar in september 1831 met 
veel vertoon ingehaald te worden. Het korps trok door Nederland, 
oefende (en verveelde zich misschien ook wel vaak) om uiteindelijk 
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in de Tiendaagse Veldtocht van augustus 1831 in actie te komen. Wat 
ze precies gedaan hebben, valt buiten het bestek van dit verhaal: te 
melden valt dat slechts een student dodelijk verwond werd.  
De anderen werden, toen de vijandelijkheden geëindigd waren in een 
wapenstilstand, op 23 september 1831 hartelijk begroet in Leiden, 
nadat op speciaal verzoek het begin van het studiejaar verschoven 
was naar oktober. Lofzangen en toespraken vielen de heren soldaten 
ten deel bij een bijeenkomst in de Pieterskerk. De mannen kregen een 
herinneringsmedaille met de tekst “Hulde van Leijdsche jonkvrou-
wen aan vaderlandsliefde en heldenmoed”.4 Iedereen, dus niet alleen 
de studenten, die de Tiendaagse Veldtocht had meegemaakt kreeg het 
Metalen Kruis als herinnering, cq. beloning. De Rouville kon dus op 
19-jarige leeftijd al twee medailles opspelden. 

Herinneringsmedaille voor de Tiendaagse Veldtocht, augustus 1831. 
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De volgende vier jaar was hij weer ‘gewoon’ student. In een normaal 
tijdsbestek voltooide hij zijn juridische studie en studeerde in 1835 af 
met een dissertatie over het ‘jus albinatus’ (het recht van het staats-
hoofd op de bezittingen van in zijn land overleden vreemdelingen), 
getoetst aan de Franse en Nederlandse wetgeving. Promotor was in 
dit geval zijn hoogleraar Thorbecke, de latere staatsman en mede-
grondlegger van een vernieuwde Nederlandse grondwet.  
De Rouville heeft verder geen boekwerken gepubliceerd. Toch ves-
tigde hij wel naam als scherpzinnig jurist door een aantal omvangrij-
ke artikelen van zijn hand dat verspreid over tientallen jaren in juridi-
sche tijdschriften zou verschijnen. In het tijdschrift Themis liet hij 
zijn gedachten onder meer schijnen over bezuinigingen in de recht-
spraak, nieuwe wetgeving voor leger en marine, erfrecht, rechtsple-
ging in de koloniën en de verhouding tussen nationaal en internatio-
naal recht (bijvoorbeeld in de zaak van het schip De Jonge Albert dat 
in Riga door de Engelsen tegengehouden werd als uitvloeisel van de 
Krimoorlog in 1854).  
Hij werd echter geen geleerde die voornamelijk in de studeerkamer 
vertoefde, maar ging aan de slag als advocaat en procureur. Daarvoor 
keerde hij terug naar het vertrouwde Brielle. 

Wonen en werken in Brielle 

Abraham nam weer zijn intrek in het ouderlijk huis en begon een ei-
gen praktijk op te bouwen. Het bleef niet bij het procureurschap. In 
1838 werd hij aangesteld tot secretaris van de stad Brielle en tot rech-
ter-plaatsvervanger bij de Brielse rechtbank. Dit zal ongetwijfeld een 
solide indruk gemaakt hebben toen hij om de hand vroeg van Jeanne 
Charlotte Anne Lette, de tweede dochter van een andere procureur uit 
Brielle. Het kleine jongetje in zijn groene pakje was geworden tot een 
zwartharige, rijzige gestalte van 1 meter 87, die in keurige zwartla-



 33 

kense pakken, met een hoge hoed getooid, door de Brielse straten 
stapte.5 Echt avontuurlijk lijkt Abraham op het gebied van vriendin-
nen dus niet geweest te zijn: hij trouwde in oktober 1839 met een 
meisje uit hetzelfde kleine kringetje van Brielse notabelen waartoe hij 
zelf ook behoorde. Maar dan wel een van de hogere notabelen, voor 
zover je onderscheid daarin kan maken. Zijn aanstaande schoonvader 
was echt vermogend, met veel onroerend goed in Brielle en omge-
ving, en had de rechten van de ambachtsheerlijkheid Oostvoorne 
kunnen kopen. 
Jeanne en Abraham de Rouville zouden in een tijd van twaalf jaar 

een negental kinderen krijgen. 
Een groot gezin is de eerste in-
druk, maar twee kindjes werden 
levenloos geboren en van de an-
deren bereikten maar twee de 
volwassen leeftijd. Omstreeks 
1846, toen er al vier kinderen 
waren, verhuisde het gezin naar 
een van de grootste woonhuizen 
van Brielle, ‘De Wildeman’, aan 
de Nobelstraat 7-9. Een paar 
dienstboden stonden mevrouw 
De Rouville bij in het voeren van 
de huishouding; van een kinder-
meisje of gouvernante was geen 
spoor te vinden. 
Al dan niet ambtshalve kreeg De 
Rouville steeds meer werkzaam-

heden. Hij nam zitting in het be-
stuur van het hoogheemraadschap 

Huis ‚ De Wildeman ‘ , thans 
Nobelstraat 7-9, omstreeks 1902.  
Collectie SAVPR. 
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van Voorne, had zeggenschap in het bestuur van het gasthuis en ver-
schillende scholen in de stad.  
In 1850 werd hij ook nog verkozen voor de staten van Zuid-Holland.  
In 1845 ontvouwde De Rouville een geheel eigen plan: hij vroeg de 
gemeenteraad toestemming om een eigen onderwijsinstelling te be-
ginnen.6 

Commentaar uit de Arnhemsche Courant over de plannen van De Rouville. 
Arnhemsche Courant, 12-10-1845. 



 35 

Hij wilde jongens die van de Latijnse school kwamen, een jaar voor-
bereiden op een studie aan de universiteit, zodat ze op de universiteit 
beter beslagen ten ijs zouden komen.  
Ook jongeheren die al begonnen waren met de rechtenstudie, maar 
bij wie het toch niet zo lekker liep, zouden bij De Rouville terecht 
kunnen. Of om met de woorden van de advertentie in landelijke bla-
den te spreken: “als voorbereiding tot het academisch verblijf, voor 
hen, die, na volbragte studien aan de Gymnasien, Latijnsche scholen 
of andere dergelijke inrigtingen nog te jeugdig zijn of voor welke het 
om andere redenen min verkieslijk is, dat zij in eens in het geheel 
vrije en onbedwongen studenten-leven overgaan; hetzij als gewijzig-
de voortzetting van het studentenleven, voor hen, die reeds eenige 
tijd aan eene hoogeschool of aan een athenaeum zijn geweest, doch 
om de eene of andere redenen meerderen drang tot hunne studien of 
meer toezigt, gedurige opwekking en vermaning in hun gedrag be-
hoeven”.7 Een idealistisch plan dus, waarmee De Rouville, bijgestaan 
door een doctor in de letteren, jongelui op het rechte pad wilde hou-
den. De Brielse raad gaf toestemming, nadat de initiatiefnemer erop 
gewezen had dat zijn inrichting geen bedreiging was voor de bestaan-
de Latijnse school, en dat het plan misschien nog wel voordeel zou 
brengen voor het kwijnende Brielle. De Rouville was niet over een 
nacht ijs gegaan: hij had ook met anderen zijn plannen besproken, 
onder andere met zijn oude leermeester Thorbecke. Deze zag wel iets 
in het plan, maar waarschuwde zijn vroegere student ook voor kri-
tiek.8  Een artikel in de Arnhemsche Courant9 had de titel ‘De Briel-
sche bewaarschool’ gebezigd voor de nieuwe opleiding. Het sabelde 
het ‘plan van inrigting’ neer dat aan stadsbesturen in den lande ge-
stuurd was en stak de draak met het rustige Brielle waar de studenten 
niet in aanraking konden komen met de verlokkingen van de grote 
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stad. Helaas was er geen origineel van het bewuste plan te vinden in 
de archieven. 
De Rouville bleef toch een aantal jaren adverteren voor zijn geestes-
kind. Of er veel leerlingen naar Brielle kwamen, blijft een vraag. 
Slechts een heb ik kunnen traceren, dat was een 22-jarige jongeman 
die in Brielle bij een weduwe in de kost was (dus niet bij De Rouville 
zelf in huis). 

Burgemeester 

Sprak Abraham al eerder over de kwijnende toestand van Brielle, hij 
zou het nog vaker doen als burgemeester van deze stad. In die hoeda-
nigheid werd hij namelijk in maart 1851 benoemd. Hij was daarmee 
de opvolger van zijn schoonvader. Mr. N.J.C. Lette van Oostvoorne 
was amper een jaar burgemeester geweest, toen hij, onderweg naar 
Hellevoetsluis, plotseling overleed. In deze tijd werd er voor burge-
meesters nog steeds gekeken naar geschikte kandidaten uit dorp of 
stad zelf en waren sollicitaties en vertrouwenscommissies nog onbe-
kend.  
De eerste daad van deze nieuwe burgemeester was een open brief aan 
de burgers van Brielle, waarin hij bedankte voor de felicitaties en zei 
zich verzekerd te weten van de welgezindheid der burgers. Tevens 
kondigde hij aan voortaan  elke middag, behalve zondag, van half een 
tot half twee spreekuur te houden in het raadhuis. Een ieder met drin-
gende, persoonlijke vragen zou daar welkom zijn.10 
In 1851 kon de burgemeester zich eerst bezighouden met de prakti-
sche uitwerking van de nieuwe Gemeentewet die dat jaar in werking 
trad: verschillen tussen dorpen en steden werden opgeheven, de ver-
houding tussen gemeenteraad en college van burgemeester en wet-
houders werd vastgelegd. Daarna konden specifiek Brielse zaken de 
aandacht krijgen. De naam van De Rouville bleef verbonden aan de 
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oprichting van de calicot (soort katoen) weverij ter plekke van het 
latere Asylplein, een koehaarspinnerij en andere (al dan niet succes-
volle) maatregelen om de armoede in Brielle te bestrijden. Onder De 
Rouvilles bestuur kreeg Brielle een telegraafkantoor en werd een 
park aangelegd aan de zuidzijde van de stad (de nieuwe aanleg in de 
Plantage). Ook behoedde deze burgemeester een deel van de Brielse 
archieven voor vernietiging. De latere archivaris De Jager noemde 
“wakkere en werkzame burgemeester mr. A.M. de Rouville … Deze 
redde wat er nog te redden was, maakte van de behouden rekeningen 
een lijst en deponeerde ze in een kast op de voorzolder van het raad-
huis”.11 
De juridische betogen van de Brielse burgemeester bleven niet onop-
gemerkt en droegen mogelijk bij tot zijn benoeming in de landelijke 
commissie die een nieuwe politiewet moest voorbereiden. Had De 
Rouville zelf misschien dromen over een loopbaan in de landelijke 
politiek? Een verandering van loopbaan vond wel plaats, maar in een 
heel andere richting en met deels verdrietige aanleiding. 
De familie De Rouville was tijdens het burgemeesterschap van Abra-
ham niet gespaard gebleven voor ziekte en andere ongelukken. Er 
was een levenloos zoontje geboren (augustus 1852). Oudste zoon Ni-
colaas was in september 1853 met goede moed begonnen aan zijn 
eerste schooljaar op het nieuwe Brielse gymnasium maar moest al 
snel regelmatig verzuimen vanwege zijn slechte gezondheid. Hij 
overleed in maart 1854. Aan het einde van datzelfde jaar was er het 
dramatische einde van halfbroer Pieter Helenus Muntz de Rouville. 
Deze Pieter was een net afgestudeerd jurist en had een betrekking in 
Nederlands Indië aanvaard. De reis naar Indië ondernam hij met de 
vrouw die hij kort daarvoor getrouwd had. Maar hun schip de Hen-
drika kwam niet ver: het verging op de Noordzee ter hoogte van 
Brouwershaven. Alle opvarenden kwamen om het leven, vonden een 
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graf in de golven.12 In april 1856 kwam een nog grotere klap voor De 
Rouville: zijn vrouw overleed op 38-jarige leeftijd, volgens de adver-
tentie na “een langdurig lijden”. Brielle had voor De Rouville zijn 
aantrekkingskracht verloren, zoals hij zelf verwoordde in een later 
geschreven verslag van zijn leven: “Het verlies eener beminde gade, 
die mij 17 jaren lang gelukkig had gemaakt, de zwakke gestellen mij-
ner kinderen, waaronder eene aan tering lijdende dochter, noopten 
mij de stad mijner inwoning te verlaten”.13 
De Rouville had de minister van binnenlandse zaken laten weten in te 
zijn voor een andere betrekking, en al spoedig werd hij door die mi-
nister en die van justitie gepolst voor de functie van Procureur des 
Konings op Curaçao (het hoofd van rechtbank en politie). Na enige 
gesprekken over de voorwaarden werden de heren het eens. De Rou-
ville kon zijn ontslag aanbieden als burgemeester van Brielle. 
Toen ging het ook snel: op 9 september 1856 zat burgemeester De 
Rouville zijn laatste gemeenteraadsvergadering voor. Aan het einde 
van deze vergadering deelde hij mee dat hij de stad een geschenk wil-
de geven, en wel in de vorm van een hardstenen bank die geplaatst 
moest worden in de Plantage, daar waar hij zelf altijd zo graag ver-
toefd had. De bank is er gekomen, kwam in 1917 nog even in het 
nieuws toen vandalen zich erop uitgeleefd hadden, maar is uiteinde-
lijk spoorloos verdwenen, waarschijnlijk in de jaren 1940-1945. 
De gemeente Brielle kon niet achter blijven en besloot in de buiten-
gewone raadsvergadering van een dag later om de burgemeestersket-
ting, compleet met penning, aan de scheidende burgemeester als af-
scheidscadeau te overhandigen. In die week kreeg hij vanuit de bur-
gerij nog diverse, al dan niet nuttige, geschenken zoals een zilveren 
fruit-etagère en een zilveren tafelschel met inscripties.14 
Was Abraham zijn ambtsperiode begonnen met een open brief, hij 
eindigde daar ook mee. De brief, gedateerd op 28 augustus 1856, 
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werd zelfs in gedrukte vorm verspreid. Daarin werd uiting gegeven 
aan zijn gevoelens van weemoed bij het verlaten van de stad, waaruit 
velen hem ongaarne zien vertrekken. Hij hoopte dat hij zich voor ie-
dereen goed had ingezet. De passage die volgt zal misschien nu wat 
gemengde gevoelens opwekken vanwege de duidelijke standsver-
schillen die er uit blijken, maar viel in 1856 misschien juist in zeer 
goede aarde. Het einde van de brief luidde: 
“Mogten er onder Ul. zijn, die mij gaarne een handdruk tot afscheid 
bragten, ook onder hen, die niet tot den meer gegoeden stand be-
hooren en aan wien ik steeds gemeend heb, dat mijne meeste zorgen 
moesten gewijd zijn, gaarne zal ik een ieder afwachten. Men gelieve 

De hardstenen bank in de Plantage, het afscheidsgeschenk van burge-
meester De Rouville aan de gemeente Brielle. Collectie SAVPR. 
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zich dan slechts, zoolang ik nog hier en in mijne tegenwoordige be-
trekking ben, bij een der boden ten Raadhuize aan te melden. Tot ge-
ruststelling van eenige behoeftigen voeg ik hier nog bij, dat ik be-
schikking heb gemaakt, dat de kleine giften, die mijn beperkt ver-
mogen mij toeliet, ook na mijn vertrek, uitbetaald zullen worden. 
Nog eens: ontvangt met warme toebidding van Gods besten zegen, de 
welgemeende afscheidsgroet van uwen vriend, thans nog 
burgemeester van Brielle, De Rouville.” 15 

Naar een ander eiland 

Natuurlijk was er het nodige te regelen als een man met vijf kinderen 
moet verhuizen naar een tropisch eiland. Een van de eerste dingen 
was het vinden van een gouvernante. Half augustus was in verschil-
lende kranten de volgende advertentie te lezen: “Wordt verlangd eene 
dame van de P.G., boven de 30 jaren oud, om met een weduwenaar 
en diens gezin bestaande uit 5 kinderen (8 tot 15 jaren), omstreeks 
half oktober naar Curaçao te vertrekken en daar, voor ten minste 2 
jaren, behoudens nadere overeenkomst, als gouvernante aan de 4 
jongste kinderen, met eene beschaafde opvoeding, het noodige onder-
wijs te geven; voorts om zich met eenig opzicht over de huishouding 
te belasten, maar vooral ook, om met een zacht, geduldig en gelijk-
matig humeur hare zorgen te wijden aan het oudste meisje, hetwelk 
ziekelijk en lijdende is”.16 Het was niet na te gaan wie uiteindelijk 
deze positie kreeg. Maar haar taak werd al snel anders. Op 27 sep-
tember, kort na de afscheidsplechtigheden, kon de oud-burgemeester 
alweer een rouwadvertentie opstellen, nu om de dood van zijn oudste 
dochter Luciana te melden. Door deze droeve gebeurtenis werd het 
vertrek waarschijnlijk enkele weken uitgesteld. Op 22 oktober zat 
Abraham de Rouville nog bij de notaris in Brielle om de erfenis van 
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zijn dochter (aandelen uit het familiekapitaal Lette, gouden en zilve-
ren sieraden en naaigerei) te laten beschrijven. 

Met vier kinderen en een gouvernante begon dan in de tweede helft 
van november de reis. Het gezelschap ging met een Engelse stoom-
pakketboot naar St. Thomas (een van de Maagdeneilanden) om daar 
over te stappen op het Nederlands marineschip Lynx dat de gezinsle-
den naar Curaçao zeilde. Een reis van Nederland naar Curaçao per 
stoomboot duurde ongeveer twee weken; op 13 december zetten zij 
voet aan wal in Willemstad: Abraham Matthieu de Rouville onderte-
kende op 16 december zijn eerste besluiten als Procureur des Ko-
nings. 
Aan de inwerkperiode op Curaçao kwam een abrupt einde toen de 
jongste dochter, Jeanne Charlotte Anne, op 16 maart 1857 slachtoffer 
werd van een gele koortsepidemie op het eiland. De Rouville die ge-
meend had zijn kinderen naar een gezonder klimaat over te brengen, 
moet wel heel diep getroffen zijn door deze speling van het lot. Di-
rect regelde hij vertrek naar Nederland. Zijn drie overgebleven kin-
deren wilde hij niet aan dit klimaat blootstellen. Ze werden onderge-
bracht in een kosthuis in Gouda, een plaats waar zowel de zoon als de 
twee dochters onderwijs konden volgen.17 Een van de dochters zou 

Het overlijdensbericht in de ‚ Opregte Haarlemsche Courant ‘  van 
1 oktober 1856, met betrekking tot de oudste dochter van De Rouville. 
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hij nooit meer terugzien, zij overleed in 1859 te Gouda, net als haar 
moeder en zus na “een langdurig, uiterst geduldig gedragen lijden”. 
De vader ging zo spoedig mogelijk terug naar Curaçao om nu echt 
aan zijn taken te beginnen. Zijn verdriet moet groot geweest zijn: hij 
was alleen, zonder afleiding. Een teken daarvan is de advertentie in 
de Curaçaosche Courant: A.M. de Rouville biedt te koop aan een nog 
geheel nieuwe pianino, voor tropisch klimaat vervaardigd door de 
gunstig bekende piano-fabrikant Paling.18 
Alvorens verder te gaan met de ambtelijke loopbaan van De Rouville, 
wil ik toch ook zijn verdere huiselijke omstandigheden schetsen. Hij 
kwam, al was het alleen maar vanwege zijn functie, in contact met de 
hoogste kringen van Curaçao: de Nederlandse ambtenaren en de 
blanke families die het zakenleven op het eiland beheersten. Zo ont-
moette hij de jonge weduwe Maria Adelaide Kikkert, geboren en ge-
togen op het eiland, kleindochter van Albert Kikkert, gouverneur van 
“Curaçao en onderhorigheden” van 1816-1819. Haar eerste echtge-
noot was, op ambtelijke missie in Venezuela, in Caracas aan cholera 
gestorven. Zij had geen kinderen, de kinderen van Abraham waren 
ver weg: zo was het voor beiden een nieuwe start bij hun huwelijk in 
oktober 1858. Voor de tweede maal kreeg Abraham een groot gezin: 
tussen 1859 en 1868 werden 6 dochters en een zoon geboren. Op een 
na bereikten ze allemaal een hoge leeftijd. Opvallend is dat juist het 
meisje dat tijdens een verlof in Brielle geboren werd, slechts drie 
maanden oud werd en in Brielle overleed. De Rouville was waar-
schijnlijk trots op de enige zoon van hem en Maria Adelaide. In hem 
wilde hij het aanzien en de rijke voorgeschiedenis van zijn geslacht 
laten zien. Tijdens zijn verblijf buiten Nederland was Abraham bezig 
met een zoektocht naar zijn voorouders: hij voerde correspondentie 
met particulieren en beheerders van kerkarchieven in Frankrijk.19 
Daaruit kwam de inspiratie voor de toevoeging van de naam De 
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Meux aan de familienaam. 
Bij gouvernementsbesluit 
van 30 maart 1869 ging de 
oudste zoon voortaan als 
Herman Jan de Rouville de 
Meux door het leven. Waar-
om voor deze jongen zo’n 
toevoeging en niet voor de 
toen nog levende Johannes 
de Rouville (uit zijn eerste 
huwelijk), is een niet te 
beantwoorden vraag. 
Door zijn echtgenote kwam 
De Rouville direct in aanra-
king met een aspect van de 
samenleving waaraan hij in 
Nederland waarschijnlijk 
nooit een gedachte gewijd 
had: slavernij. Ook al was de 
slavenhandel in 1814 bij ko-
ninklijk decreet verboden, de 
slavernij als zodanig bestond 

nog in de Nederlandse koloniën. Voor Curaçao moeten we daarbij 
niet denken aan grote suiker- of katoenplantages met honderden sla-
venarbeiders. Curaçao had vooral te maken gehad met de doorvoer 
van slaven vanuit Afrika. De slaven die op het eiland bleven, werkten 
vooral als huisbedienden en op de boerenbedrijven. Ook konden sla-
ven in diverse beroepen aan het werk, op dezelfde manier werkend 
als een vrije ambachtsman. Maar uiteindelijk waren ze nog steeds 
onvrij, ‘eigendom’ van een ander. Maria Kikkert had uit de nalaten-

M.A. de Rouville-Kikkert ( collectie 
CBG ) . 
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schap van haar eerste man een vijftigtal slaven en slavinnen, werkend 
als huisbediende of op de drie landgoederen van de familie. Ze zou-
den niet lang meer een volkomen ondergeschikte positie hebben, 
want in 1863 werd de slavernij in het koninkrijk Nederland officieel 
afgeschaft. De eigenaren werden financieel gecompenseerd: voor el-
ke slaaf betaalde de overheid een ‘schadevergoeding’ van f 200. De 
Rouville ontving via zijn vrouw in 1863 dus een aanzienlijk bedrag.20 
Dit familiekapitaal werd twee jaar later aangesproken bij de bouw 
van de villa Belvédère. Daar zou De Rouville gaan wonen, en niet in 
het vervallen gouverneurshuis. Overigens waren er in voorgaande 
jaren ook regelmatig slaven vrijgekocht of vrijgesteld, door middel 
van zogenaamde brieven van manumissie. De huisslavin van de fami-
lie De Rouville, Katalina werd in mei 1862 vrij verklaard en zou 
voortaan als Katalina Reville door het leven gaan.21  Zij ging mee 
toen De Rouville met zijn gezin kort daarop met verlof naar Neder-
land ging. Wie weet hoeveel bekijks zij gehad heeft toen zij een jaar 
lang in Brielle verbleef. 

Van Procureur des Konings tot gouverneur 

In 1856, bij de aankomst van De Rouville, was de hoogste macht in 
de kolonie Curaçao en onderhorigheden aan de gouverneur. Hij werd 
bijgestaan door de Koloniale Raad, een adviesraad, waarin De Rou-
ville vanwege zijn functie als Procureur des Konings ook zitting 
kreeg. Als uitvloeisel van de Nederlandse grondwet van 1848 werd er 
al wel gewerkt aan een nieuw regeringsreglement voor de eilanden. 
De Rouville werkte mee aan de uitwerking, vooral voor wat betreft 
het hoofdstuk van de rechtspleging. Het reglement trad in 1866 in 
werking, de nieuwe wetgeving in 1869. Met het nieuwe reglement 
werd de titel van De Rouville veranderd in procureur-generaal, maar 
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zijn taak bleef gelijk: hoofd van politie en rechtspraak, adviseur van 
de gouverneur.  
Hier volgt geen verslag van al zijn activiteiten als procureur. In het 
proefschrift van Sjiem Fat22 is het nodige hierover te vinden en na 
bestudering van de koloniale archieven is waarschijnlijk nog heel 
veel hierover te vertellen. Wel moet verteld worden dat zijn bemoeie-
nissen met het rechtswezen in de kolonie, al dan niet ongevraagd, niet 
altijd op prijs werden gesteld in het moederland. Hij kreeg bijvoor-
beeld een stevige reprimande van de Minister van Koloniën omdat 
hij, zonder voorafgaande toestemming, een artikel had laten plaatsen 
in het juridisch tijdschrift Themis over de schadevergoeding bij de 
emancipatie der slaven. Hij zou daarin afwijken van het regerings-
standpunt, wat hem als dienaar van de staat niet toegestaan was. 
Uit zijn eigen geschriften blijkt dat De Rouville er vanuit was gegaan 
dat hij al snel tot gouverneur, of minimaal waarnemend gouverneur 
benoemd zou worden, althans dat had hij geconcludeerd uit de ge-
sprekken die in de zomer van 1856 gevoerd waren. Dat liep echter 
anders: in 1859 werd gouverneur Van Lansberge elders benoemd, 
maar zijn opvolger was niet De Rouville. Laatstgenoemde bleef zijn 
oude functie houden. Pas in februari 1866 kwam zijn promotie tot 
hoogste vertegenwoordiger van Nederland.  
In het al eerder vermelde werk van Sjiem Fat wordt zijn bewind als 
gouverneur er een zonder veel strubbelingen genoemd. De Rouville 
stond op goede voet met de Curaçaose elite, de leden van de Kolonia-
le Raad en de rechtbank, en andere figuren uit handel en nijverheid. 
Onder zijn bewind werd er veel gedaan aan het uiterlijk van Willem-
stad: straatverlichting, huisnummers, bestrating. Contracten met 
scheepvaartlijnen bevorderden het post- en personenvervoer, er 
kwam een nieuw pensioenreglement voor ambtenaren, er werd een 



46  

quarantainegebouw 
opgericht. Kortom, bij 
veel inwoners moet De 
Rouville een goede 
naam gehad hebben. 
Zelf beleefde hij, vol-
gens zijn eigen schrij-
ven, in die gouver-
neurstijd en ook al 
daarvoor, vele teleur-
stellingen en voelde hij 
irritaties.23 We moeten 
daarbij wel weten dat 
hij deze pas op schrift 
stelde kort nadat aan 
zijn carrière een abrupt 
einde gekomen was. 
De problemen waren 
niet problemen met 

ondergeschikten of men-
sen van Curaçao, maar 
de wrijvingen waren 
vooral tussen hem en de 
Nederlandse ministers 
over al dan niet gedane 

beloften, interpretaties van de wet en een verschillende uitleg over 
het belang van Nederland tegenover dat van Curaçao. 
Alvorens bij het laatste grote twistpunt te komen, noemde De Rou-
ville een lijst van negen punten waarover hij boos, teleurgesteld of 
verdrietig was. Hij was in 1859 gepasseerd voor de functie van gou-

A.M. de Rouville als gouverneur. Portret door 
Tom Blom, omstreeks 1925. 
Het portret hangt in het paleis van de Gouver-
neur in Willemstad. 
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verneur, zijn beleid inzake de promotie van ene kapitein Van Eps 
werd afgekeurd, er was een juridisch geschil over de verlening van 
venia aetatis (verklaring van volwassenheid), over vermindering van 
het garnizoen (voornamelijk over het ontslag van zijn persoonlijke 
adjudant), over andere bezuinigingen, over Abrahams voorstel om St. 
Eustatius te ruilen voor het Franse deel van St. Maarten, over een 
contract met een andere maatschappij in plaats van de stoomboot 
naar St. Thomas. Ook kleinigheden zoals De Rouvilles belofte om 
zijn Franse collega van Guadeloupe een onderscheiding te verlenen 
voor betoonde hulp bij een orkaan op St. Maarten (volgens de minis-
ter was dat te duur). De oudste zoon, Johannis de Rouville, had tij-
dens of na zijn opleiding in Nederland enige tijd in Willemstad op het 
parket gewerkt, tot ieders tevredenheid, maar toen zijn vader hem 
aanbevolen had voor een functie in het nieuwe rechterlijke apparaat 
van Curaçao, werd hij van nepotisme beschuldigd.  
Deze gevallen waren in Den Haag ook niet vergeten en kwamen weer 
ter tafel toen begin januari 1870 een nieuw twistpunt zich voordeed. 
In het kort het verhaal: de regering van Venezuela had brieven onder-
schept van vier uitgeweken onderdanen die op Curaçao verbleven. 
De Nederlandse zaakgelastigde werd op de hoogte gesteld en Vene-
zuela vroeg om uitlevering van de vier mannen die omverwerping 
van de regering in Caracas voor ogen hadden. De Rouville nam zelf 
geen actie hierop maar werd vanuit Nederland bevolen deze brief-
schrijvers onmiddellijk uit te zetten. De Rouville vond dat onder-
schepte brieven geen erkend bewijsstuk waren en dat er in dit geval 
ook geen sprake was van gevaar voor Curaçao zelf. De Nederlandse 
regering zag echter een twijfel aan de Nederlandse neutraliteit drei-
gen en wilde de verhoudingen met Venezuela goed houden. In de 
Koloniale Raad was er tegengeluid en werd nog een attest voor de 
koning opgesteld. Voordat daar antwoord op was, bleken twee van 
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de, inmiddels onder bewaking gestelde, bannelingen gevlucht, een 
was vrijwillig naar zijn vaderland vertrokken, de vierde mocht van-
wege zijn gezondheidstoestand voorlopig op het eiland blijven. De 
situatie werd nog gecompliceerder door het vasthouden van Curaçao-
se schepen en de onenigheid tussen De Rolandus (de zaakgelastigde 
in Venezuela) en De Rouville, en het aan de macht komen van 
Guzman Blanco, een van de gevluchte bannelingen. Er zou over deze 
zaak een boek te schrijven zijn.  
De zaak kreeg een plaats in het ‘zwartboek De Rouville’ dat als ge-
heim rapport door het Ministerie van Koloniën werd opgemaakt. Het 
leidde tot het Koninklijk Besluit van 17 september 1870 waarbij De 
Rouville vanaf de dag dat zijn plaatsvervanger was aangekomen, eer-
vol ontheven zou zijn van zijn functie als gouverneur. Het bericht 
bereikte de gouverneur op 23 oktober. Vijf dagen later belegde hij 
een openbare vergadering van de Koloniale Raad – een zeer onge-
bruikelijk gebeuren – waarop hij duidelijk zijn verrassing, kwaadheid 
en andere emoties liet blijken. Hij voelde zich het slachtoffer van per-
soonlijke wrok, had altijd de belangen der kolonie gediend  etc. etc. 
Ook meldde hij het feit dat hij het jaar daarvoor al zelf om eervol ont-
slag had gevraagd, maar dat dit toen geweigerd was omdat zijn 
plaatsvervanger ziek geworden was en hij, De Rouville, dus nog niet 
gemist kon worden. De Rouville kon nu niet anders en hij zal de vol-
gende dag een boot naar St. Maarten sturen om de nieuwe interim-
gouverneur Wagner te laten halen.24 
Het duurde nog een maand voordat, op 24 november, de officiële 
machtsoverdracht plaatsvond. In die tussenliggende tijd was het ru-
moerig gebleven op Curaçao, mogelijk aangewakkerd door de hou-
ding van De Rouville zelf. Net als bij zijn afscheid in Brielle, liet hij 
ook in Willemstad een gedrukte proclamatie verschijnen, gedateerd 
op 30 oktober waarbij hij nogmaals zijn gevoelens liet spreken, nu 
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ook voor alle lagen van de bevolking. Enige citaten uit dit stuk lui-
den: “ik mogt steeds de gunstige schatting van U, zyne bewoners, in 
ruime mate ondervinden. Ik zag my geacht, geëerd, ja, bij velen be-
mind. Immer vond ik by U een welwillend oordeel en medewerking; 
vroeger in myne ondergeschikte betrekking, later als bestuurder, in 
alles, wat ik deed of verrigtte of tot stand bragt of, ten nutte der kolo-
nie trachtte te doen, te verrigten of tot stand te brengen. Dank, hart-
grondige dank … Voor dat ik my van hier begeef, hoop ik nog eeni-
gen tyd in uw midden te vertoeven. Ik zal dus nog altyd in de gele-
genheid zyn menigen handdruk van afscheid te ontvangen”.25 Eén 
publieke afscheidsgroet ontving hij in elk geval, in de vorm van een 
gedicht in het sinds kort bestaande Curaçaosche tijdschrift De Onpar-
tijdige, waarin de redactie hem lof toezwaaide en betoogde “dit hadt 
gij niet verdiend”.26 
De Rouville bleef inderdaad nog even, bijna een half jaar. Misschien 
verwachtte hij toch nog een ander beleid, onder invloed van acties 
van de Koloniale Raad, of vanwege het feit dat in Den Haag een 
nieuwe Minister van Koloniën was benoemd. En er zal meegespeeld 
hebben dat hij een gezin met kleine kinderen (van 2 tot 11 jaar) niet 
midden in de winter in het onbekende, koude Nederland wilde laten 
aankomen. In december richtte hij zich, zij het zonder succes, ook 
met een adres tot de koning, waaraan toegevoegd werd het al eerder 
geciteerde verslag van zijn ambtelijk leven, getiteld “Lotgevallen en 
wederwaardigheden van een koloniaal hoofdambtenaar en land-
voogd, niets dan waarheid, bewijsbaar door de archieven van het de-
partement van koloniën, door hemzelf opgesteld”.27 Tot rechtsherstel 
van Abraham Matthieu de Rouville is het nooit gekomen, ook al 
wordt hij door de enkelen die later over hem geschreven hebben, ze-
ker niet negatief beoordeeld. 
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Een eenzaam einde 

In april 1871 vertrok de 
familie naar Nederland. 
Onderweg legde het schip 
nog even aan in een Vene-
zolaanse haven. De uitno-
diging van de regering van 
Guzman Blanco om een 
bezoek aan Caracas te 
brengen werd vriendelijk 
afgewimpeld. Eenmaal 
aangekomen in Nederland 
deed De Rouville wel 
Brielle aan, waar toen zijn 
zwager G.F. Lette burge-
meester was. Volgens de 
krantenberichten werd hij 
daar op 2 mei vriendelijk 
ontvangen: een aantal 
mensen had voor hem de 

vlag uitgestoken. Twee we-
ken later vestigde het gezin 

De Rouville zich in Den Haag, aan de Laan Copes van Cattenburgh. 
Daar zou de oud-gouverneur de laatste tien jaren in alle stilte leven. 
Hij verdween uit het openbare leven en hoe hij zijn tijd doorbracht, 
als het ware weer levend op een klein eilandje, was niet te achterha-
len. Hij maakte de bruiloft van een zoon en een dochter mee, werd in 
1874 grootvader van een kleindochter, maar moest vier jaar later ook 
aan het graf staan van de vader van dat kleine meisje. Een portretfoto 

A.M. de Rouville als oude man ( collectie 
CBG ) . 
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uit deze tijd toont een grijsgeworden De Rouville, niet het beeld van 
een energiek man. 
Op 9 oktober 1881 kwam een einde aan het leven van Abraham Mat-
thieu de Rouville. Hij was 69 jaar oud geworden. De Nederlandse 
kranten wijdden geen in memoriam aan hem, alleen het Weekblad 
voor Voorne en Putten, Goeree en Overflakkee stond stil bij het over-
lijden van de vroegere Brielse burgemeester en zijn verdiensten voor 
Brielle. In het hoofdartikel verbaasde de schrijver zich enerzijds over 
het feit dat De Rouville nooit meer politieke ambities had gehad, bij-
voorbeeld als woordvoerder voor West-Indische zaken in de Tweede 
Kamer, maar anderzijds kon hij zich voorstellen dat het tropisch kli-
maat en de voorgevallen onaangenaamheden de gezondheid en ambi-
ties van De Rouville hadden geknakt.28 
Welke tastbare herinneringen aan deze jurist-burgemeester-
gouverneur zijn er nu nog? Nakomelingen met zijn achternaam in elk 
geval niet. Hij kreeg tien kleinkinderen, maar de enige kleinzoon 
zorgde niet voor voortzetting van de naam. Deze kleinzoon, Abraham 
Mattheus de Rouville de Meux, overleed in 1986; zijn partner en erf-
genaam raakte in gesprek met de ‘Vrienden van het Trompmuseum’ 
te Brielle. Zo kwam het museum in bezit van het grote schilderij van 
Abraham Matthieu, gekleed in zijn ambtskostuum van gouverneur.29 
Het portret dateert overigens van na het gouverneurschap. Het is ge-
maakt door de kleinzoon (geboren in 1893), mogelijk op basis van 
een foto of eerdere portretten. Het was voor de familie een herinne-
ring geweest aan de (groot)vader die zo akelig behandeld was: “… ik 
herinner dat de heer De Rouville steeds zei, dat zijn grootvader op 
een eervolle manier had gehandeld en weigerde zijn vrienden in de 
steek te laten en uit Curaçao te zetten .. met voor hemzelf zware con-
sequenties”.30 Het schilderij is nog steeds in bezit van het Historisch 
Museum Den Briel; het heeft vele jaren deel uitgemaakt van de por-
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trettengalerij, waarin De Rouville een plaats had tussen andere Briel-
se notabelen uit vroeger eeuwen.31 
Op Curaçao, in Willemstad zijn meer sporen te vinden. In het gouver-
nementshuis hangt een ander portret van De Rouville, in de galerij 
met alle gouverneurs. Er is een De Rouvilleweg waar op nummer 9 
het café-restaurant Gouverneur de Rouville is gevestigd. Mogelijk 
lopen er ook nog mensen rond met de achternaam Reville, nakome-
lingen van zijn vrijgelaten slaven. Zijn huis Belvédère werd na een 
tijd van verval in volle glorie hersteld. Eerder werd als verdienste van 
deze gouverneur voor Curaçao genoemd het zorgen voor straatver-
lichting in de straten van Willemstad. Dat dit door de een wel, door 
de ander niet op prijs werd gesteld, komt tot uiting in liedjes die hon-
derd jaar na dato nog bekend waren. 
 
Meneer Rouville a bin Korsou 
bin pone lus den hanchi smal. 
Ba na de donder Meneer Rouville 
ku bo karson asina smal. 
(Rouville is naar Curaçao gekomen om voor licht in de smalle 
straatjes te zorgen. Loop naar de donder Rouville met je zo smalle 
broekspijpen.) 
 
Meneer Rouville a bin Corsou 
el a haci tempu ta scaridad 
unico cos k’el a haci bon 
k’el a pone luza na caja scur 
unico kos k’el a haci bon 
k’el a pone lampi na cajanan. 
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(Meneer Rouville is op Curaçao aangekomen, hij heeft ons een slech-
te tijd bezorgd; het enige goed dat hij heeft gedaan is lantaarns plaat-
sen in donkere straten.)32 
Misschien dat de familieleden er toch nog om hadden kunnen lachen 
als ze wisten dat hun (groot)vader in de herinnering zou blijven om 
zijn broekspijpen en de straatverlichting. 
Hoe zie ik hem? Als een knappe (van uiterlijk) man, een beetje ijdel 
(de dubbele naam voor zijn zoon, een schitterend huis), zorgzaam 
voor zijn kinderen, gevoelig voor de openbare mening (in zijn open 
brieven), vasthoudend in juridische kwesties, vastgelopen in een spa-
gaat tussen Nederlands en Curaçaos belang. Een man die een vermel-
ding mag hebben in de geschiedenis van zijn geboorte-eiland en een 
grotere plaats in de geschiedenis van Brielle. 
 
Over de auteur 

Drs. E. Lassing-van Gameren studeerde Geschiedenis te Utrecht; zij 
woont in Oude Tonge en is medewerkster van het Streekarchief VPR. 

Bronnen 
Nationaal Archief Den Haag: 
Archief van Ministerie van Koloniën, 1850-1900 
Archief van de Algemene Rekenkamer 
 
Streekarchief Goeree-Overflakkee Middelharnis: 
Archieven van de voormalige gemeente Middelharnis, ca. 1585-1931 
Notarieel Archief Sommelsdijk en Middelharnis 
Archief van het departement Middelharnis-Sommelsdijk van het Nut van ’t Algemeen 
 
Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg te Brielle 
Archief van de gemeente Brielle, 1811-1959 
Notarieel Archief Brielle 
Nieuwe Brielsche Courant  
Weekblad voor Voorne en Putten, Goeree- en Overflakkee 
 
Centraal Bureau voor Genealogie Den Haag: 
Familiearchief De Rouville 
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Literatuur 
De briefwisseling van J.R. Thorbecke, 1830-1872 (digitale versie www.historici.nl) 
De gouverneurs van de Nederlandse Antillen sinds 1815 / onder red. van Gert Oostindie 
(Leiden, 2011) 
Sjiem Fat, P.V.: Biba Willem Sassen, de procureur-generaal mr. W.K.C. Sassen Jz (1870-
1871) : Curaçaos rechtsleven in de 19de eeuw (Zutphen, Walburg Pers, 1986) 
 
Noten 
1. Vanaf 1803 zijn in de notariële akten van Petrus Alderkerk de broers Jean en  
Abraham Johannis de Rouville terug te vinden als getuigen; 

2. Archief van de gemeente Brielle, 1811-1959, inv.nr. 332 (wijklijsten); 

3. Archief notaris L. Plooster te Brielle, inv.nr. 1354, 18-12-1822; 

4.Zie: Hollands Leeuw ontwaakt, tafereelen en herinneringen uit de dagen van den 
Belgischen opstand (’s-Gravenhage, 1831) en Gedenkschrift van den uittogt der 
heeren studenten van de Hoogeschool, door J. Roemer (Leiden, 1830); 

5. Informatie over het uiterlijk uit zijn signalement voor de nationale militie, te 
vinden in de huwelijkse bijlagen. Voor kleding en bezittingen zie Archief notaris 
Van Kruijne, inv.nr. 26, akte 128; 

6. Archief van de gemeente Brielle, 1811-1959, inv.nr. 3 (notulen gemeenteraad, 
26-8-1845); 

7. Zie bijvoorbeeld Algemeen Handelsblad, 15-9-1845; 

8. De briefwisseling van J.R. Thorbecke, dl. 4, brief 543, dl. 5, brief 27, 71; 

9. Arnhemsche Courant, 12 en 15 oktober 1845; 

10. Afschrift van deze brief in Archief van de gemeente Brielle, 1811-1959, 
inv.nr. 3062; 

11. Bijdragen tot de vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde, 1882, p. 152; 

12. Gegevens over de schipbreuk werden alleen in krantenverslagen gevonden; 

13. Archief van het Ministerie van Koloniën, 1850-1900, inv.nr. 6016; 

14. De vermelding van de geschenken vond ik in de Surinaamsche Courant van 1-
11-1856!; 

15. Archief van de gemeente Brielle, 1811-1959, inv.nr. 3061; 

16. Opregte Haarlemsche Courant, 18-8-1856; 

17.Archief gemeente Gouda, bevolkingsregister Gouda. Bij de gezusters Kolff van 
Oosterwijk (afkomstig uit Middelharnis) aldaar woonden meer kinderen van nota-
bele families in; 
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18. Curaçaosche Courant, 8-8-1857. Paling was een pianobouwer uit Rotterdam; 

19. Familiearchief De Rouville (bij het CBG), inv.nr. 5; 

20. Archief van de Algemene Rekenkamer, inv.nr 239 (Stukken tot opheffing der 
slavernij in West-Indië). Hierin een lijst met alle aan de weduwe J. Schotborgh 
(dan mevr. De Rouville-Kikkert) toebehorende slaven. Naam, moedersnaam, leef-
tijd en functie werden vermeld. Met een bewijs van ontvangst voor de vergoeding, 
groot f 10.800; 

21, Archief van Ministerie van Koloniën, 1850-1900, inv.nr. 6732 
(gouvernementsjournalen Curaçao, 2de kwartaal 1862, no. 311). Tegelijk met de 
vrijlating vroeg De Rouville ontheffing van de bepaling dat een vrijgelaten slaaf 
minimaal een jaar en een dag de kolonie niet mocht verlaten. Dat was nodig om 
Katalina mee te kunnen nemen naar Nederland; 

22. Het boek van Sjiem Fat, zie onder Literatuur, behandelt voornamelijk de pro-
cureur-generaal Sassen, maar geeft heel veel informatie over diens voorgangers en 
de gouverneurs; 

23. zie noot 13; 

24. Zijn toespraak is te vinden in de Curaçaosche Courant van 28-11-1870; 

25. idem; 

26. Sjiem Fat, p. 111; 

27. zie noot 13; 

28. Weekblad, no. 1047, 16 oktober 1881. Vreemd is dat de Nieuwe Brielsche 
Courant geen woord aan zijn overlijden wijdde; 

29. Archief van de Vrienden van het Trompmuseum te Brielle, inv.nr. 32. Hierin 
de correspondentie tussen J. Klok, secretaris van de Vrienden, en James Brock-
way; 

30. idem, brief van Brockway, dd. 14-10-1988; 

31. Zie M.A. van Hattem, Op het breukvlak van twee eeuwen: regenten en notabe-
len. In: Brielse Mare, jg. 11, no. 2 (2001), p. 37-50; Marijke Holtrop, Honderd jaar 
verzamelen (Brielle, 2012), p. 103; 

32) Amigoe di Curaçao, 19-10-1972 en 31-7-1993; 

 

 

Bovenstaand artikel is eerder verschenen in De Ouwe Waerelt, historisch 
tijdschrift voor Goeree-Overflakkee, jg. 13, no. 39 (2013).  
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Drukbezochte taxatiedag Christie’s in 
Historisch Museum Den Briel 

Op 14 februari 2014 hield Christie’s een taxatiedag in het stadhuis/
museum. Brielle sloot de rij in een korte reeks van taxatiedagen die 
plaats vond in Deurne, Enschede en Amsterdam. Deze activiteit was 
een uitgelezen kans om zowel het museum als de stad Brielle (in de 
media) op de kaart te zetten. Daarnaast was de kans groot dat de taxa-
tiedag veel bezoekers zou trekken.  

 

Sfeerplaatje van de taxatiedag. Foto HMDB. 
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Het succes van een programma als Tussen Kunst en Kitsch toont aan 
dat mensen niet alleen hopen op “een echte Rembrandt”, maar vooral 
ook inhoudelijk meer willen weten over het object dat zij thuis aan de 
muur hebben hangen of op een sidetable hebben staan. Opnames in 
Brielle van het televisieprogramma Tussen Kunst en Kitsch, wat het 
museum in samenwerking met de Sint-Catharijnekerk in 2013 heeft 
voorbereid, ging overigens na inspectie van de ruimten door het pro-
ductieteam niet door. Het aantal vierkante meters dat de twee culture-
le instellingen gezamenlijk in de aanbieding hadden was net te krap, 
onder meer ten gevolge van de 60 man tellende crew die bij een op-
name aanwezig is. De komst van Christie’s op Valentijnsdag was dus 
een prachtig alternatief. Rond de 450 bezoekers bezochten uiteinde-
lijk de taxatiedag; zij waren behalve uit Brielle afkomstig uit West-
voorne, Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam, Barendrecht, Rozen-
burg en Ouddorp. De experts taxeerden rond de duizend voorwerpen. 
Een verborgen meester dook niet op; wel zaten er “heel aardige din-
gen tussen”. De bezoekers hadden een aangename dag en werden na-
der geḯnformeerd over hun bezittingen. 
De Mare is niet de plaats noch is er de ruimte om de geschiedenis en 
verschillende facetten van (de aanbodzijde van) de hedendaagse 
kunstmarkt (veilinghuizen, internationale kunstbeurzen zoals de TEF-
AF, galeries etc) te bespreken. Toch zijn er enkele wetenswaardighe-
den met betrekking tot Christie’s die ik u niet wil onthouden.                     
Veilinghuis Christie’s werd in 1766 in Londen opgericht door James 
Christie. De hoofdvestiging van Christie’s is nog steeds gevestigd 
aan King Street in Londen; een tweede veilingzaal is gevestigd in de 
wijk South Kensington. Christie’s heeft inmiddels wereldwijd veer-
tien vestigingen waar veilingen worden gehouden, onder meer in 
Hong Kong, Singapore, Parijs en New York. Het heeft filialen in ne-
gentig landen. De vestiging in Amsterdam bestaat sinds 1973. Ver-
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schillende veilingen die aan de Cornelis Schuytstraat zijn gehouden, 
hebben een historische betekenis gekregen. Bijvoorbeeld de veiling 
van Christie’s Amsterdam in 1986 van de zogenoemde Nanking Car-
go. Deze letterlijk opgedoken schat van ruim 150.000 stuks 18e 
eeuws Chinees porselein en goudstaven, afkomstig van het in de Zuid 
Chinese zee vergane VOC schip Geldermalsen, bracht meer dan 17 
miljoen euro op; nog steeds een record voor een veiling in Nederland. 
In september 2012 veilde Christie’s Amsterdam het eerste gedeelte 
van de Scheringa collectie, ooit te zien in het Scheringamuseum voor 
Realisme in Spanbroek. De museumcollectie maakte deel uit van het 
faillissement van de voormalig directeur van de DSB bank. 
Over een bank gesproken. De Portugese bank Banco Portugues de 
Negocios bezat een kunstcollectie, onder meer bestaande uit werken 
van de Spaanse surrealist Joan Miró. Toen de bank in 2008 dreigde 
om te vallen, werd deze genationaliseerd. Bank en bijbehorende 
kunstcollectie werden eigendom van de staat. Eerder dit jaar besloot 
de Portugese regering de kunstcollectie te verkopen om een gedeelte 
van het geld terug te verdienen dat de staat had uitgegeven aan het 
redden van de bank. De staat wilde de staatsschuld verlagen. Er werd 
gerekend op een opbrengst van minstens 50 miljoen Euro. De Portu-
gese Socialistische Partij stapte naar de rechter om de verkoop tegen 
te houden, maar dat verzoek werd afgewezen. Niets stond de verkoop 
in de weg. Maar Christie’s Londen, die de collectie zou veilen, trok 
zich terug. De uitspraak van de rechter zou juridische onzekerheden 
scheppen, waardoor twijfels, lees: problemen, over de toekomstige 
eigendomsrechten kunnen ontstaan. 
Tot slot iets over de opbrengsten. Wat betreft marktaandeel en winst 
is Christie’s het grootste veilinghuis ter wereld, gevolgd door rivaal 
Sotheby’s. De kopers op veilingen en op beurzen bestaan veelal uit 
“nieuwe rijken” afkomstig uit bijvoorbeeld Rusland, China en het 
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 Midden-Oosten. Zij kopen onder meer kunst aan om zich een kosmo-
politische status aan te meten. Voor de verwerving van kunst hebben 
zij gigantische budgetten beschikbaar waar de musea niet tegenop 
kunnen concurreren. De musea, die als doel hebben de kunst in de 
openbaarheid te brengen, te presenteren aan het publiek, worden uit 
de markt geprezen. Een ander verontrustend feit is dat kunst steeds 
vaker wordt aangekocht als belegging of als onderpand wat ook weer 
status en prestige oplevert. Het aankopen van een kunstwerk vanwe-
ge de kunsthistorische waarde, de schoonheid of het willen genieten 
ervan is op de achtergrond geraakt. 
 
Marijke Holtrop 
 
Marijke Holtrop is sinds 2003 hoofd van het Historisch Museum Den 
Briel en in 1987 afgestudeerd als kunsthistoricus aan de Rijksuniver-
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Verenigingsnieuws 

Jaarverslag 2013 van de ‘Historische Vereniging De Brielse Maasmond’ 

Het jaar 2013 was het eerste jaar van de vereniging met de nieuwe 
naam ‘Historische Vereniging De Brielse Maasmond’. Als laatste 
actie in het kader van de naamswijziging stelde het bestuur in de 
vergadering van 1 mei 2013 het nieuwe logo vast. Het is een ontwerp 
van de Brielse kunstenaars Frans Frank en Krijn van Driel, waarin de 
Stenen Baak als eeuwenoud oriëntatiepunt voor de scheepvaart in de 
Maasmond centraal staat. 
Naast de reguliere gebeurtenissen waren de activiteiten vooral gericht 
op het samenwerken met andere historische en culturele organisaties, 
zowel op lokaal als regionaal niveau. 
Op initiatief van de gemeente Brielle participeerde de vereniging in 
een overleg met enkele andere Brielse historische organisaties om te 
komen tot de oprichting van een Briels Erfgoedgilde. Het idee van 
een erfgoedgilde is voortgekomen uit het gemeentelijke project ‘Leve 
de vesting Brielle - 300 jaar vestingwerken’. Het erfgoedgilde is een 
platform waar de historische kennis en belangstelling voor het Brielse 
erfgoed samenkomen. Daarnaast fungeert het gilde als 
klankbordgroep voor het gemeentelijk historisch beleid. 
De vereniging participeerde in een overleg van een aantal Brielse 
culturele instellingen, waarin mogelijkheden onderzocht werden om 
te komen tot concentratie van culturele instellingen in een Briels 
Cultuurhuis. 
De vereniging participeerde in het ‘Historisch Platform Voorne-
Putten en Rozenburg’, een samenwerkingsverband van regionale 
historische organisaties. Het platform organiseerde een reizende 
expositie ‘200 Jaar Koninkrijk op Voorne en Putten’ met als laatste 
locatie de hal van het stadhuis te Brielle. 
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Ledenvergaderingen en lezingen 

De statutair verplichte Algemene Ledenvergadering, die plaats vond 
op 22 mei 2013 in de Openbare Bibliotheek te Brielle, werd 
voorafgegaan door een lezing over ‘Oranje, Den Briel en Buren’ door 
de heer J. Thijsen, oprichter en conservator van het museum ‘Buren 
& Oranje’. 
In deze vergadering trad de heer F. T. Eggens (aftredend en niet 
herkiesbaar) af als secretaris en bestuurslid. Als nieuwe secretaris 
werd de heer R. J. de Ridder verkozen en als algemeen bestuurslid de 
heren R. den Hartog en J. Verloop. 
De (niet statutair verplichte) najaarsledenvergadering, 27 november 
2013 in de Openbare Bibliotheek te Brielle, begon met een lezing 
door de heren Hennissen en Van Keulen, medewerkers van de N.V. 
Havenbedrijf Rotterdam,  over ‘De ontwikkeling van de havens op de 
Linker Maasoever, met de nadruk op de ontwikkelingen sinds de 
Tweede Wereldoorlog’. 
Het tweede deel van deze vergadering was in zijn geheel gewijd aan 
de toekomst van de vereniging. 
Op 23 oktober 2013 vond in de Brielse bibliotheek weer een 
drukbezochte lezing plaats in samenwerking met de Stichting 
Streekhistorie Voorne-Putten en Rozenburg. De heer W. Visser sprak 
over ‘De Brielse Classis rond 1600’. 

Publicaties 

Het verenigingsorgaan ‘Brielse Mare’ verscheen zoals gebruikelijk 
twee keer. 
In ‘Brielle leeft magazine’ van juli 2013 werd een verkorte versie 
opgenomen van het artikel ‘De geschiedenis van de Brielse 
watertoren’ uit de Brielse Mare van april 2010. 
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De Historische Vereniging Westelijk Voorne verzocht de redactie 
van de Brielse Mare om een drietal artikelen uit eerder verschenen 
Brielse Mare’s te mogen overnemen in haar verenigingsorgaan. Het 
eerste artikel ‘De Keizer Karel of hensbeker van Voorne’ van L. W. 
Hordijk (Brielse Mare 12-1, 2002) stond in ‘Struinen’ van september 
2013. 
Separaat van de Brielse Mare verscheen de publicatie ‘Rechtspraak in 
Brielle en het voormalig Kantongerecht’ (Voorstraat 31). Het eerste 
exemplaar van deze brochure werd op de algemene ledenvergadering 
van 27 november 2013 overhandigd aan wethouder Klaas Schipper. 
Samensteller/redacteur Felix Keller ontving het ‘tweede’ exemplaar 
als blijk van waardering voor het vele werk door hem verricht ten 
behoeve van deze publicatie en de Brielse Mare in het algemeen. 

Bestuur 

Sinds 22 mei 2013 was het bestuur als volgt samengesteld: 
Willem Delwel (voorzitter), Ronald de Ridder (secretaris), Gerard 
Snellens (penningmeester), Trudy Schipper, Bert van Ravenhorst, 
Ynze Kuiper, Ronald den Hartog, Jan Verloop. 
Trudy Schipper was namens het bestuur afgevaardigd in de Museum-
commissie. 
Het bestuur kwam in het verslagjaar drie keer in vergadering bijeen. 

Leden 

Het ledenaantal van de vereniging bedroeg 334 per 1 januari 2013 en 
329 per 31 december 2013. 
 
Namens het bestuur, 
Willem Delwel, voorzitter 
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Boekrecensie: Geervliet; van stad naar dorp 

Met zijn boek ‘Geervliet; van stad 
naar dorp’ heeft Felix van Hoorn een 
gedegen onderzoek afgeleverd over 
de lange geschiedenis van Geervliet. 
Een geschiedenis die inmiddels meer 
dan 950 jaar teruggaat. Van Hoorn 
beschrijft een veelheid van 
onderwerpen in zijn boek en zet 
daarmee een standaardwerk neer over 
Geervliet en Voorne-Putten waar 
historici en belangstellenden nog 
lang plezier aan zullen beleven. 
Felix van Hoorn geeft weer hoe het 
gebied zich geografisch vanaf de 
laatste ijstijd heeft ontwikkeld. 
Daarbij staan geven en nemen in 
relatie tot het water centraal. Daarna 
gaat Van Hoorn over naar de manier 
waarop de Heren van Voorne het 
gebied vanaf de twaalfde eeuw 
bestuurden en hoe de bestuurlijke- en 
machtsverhoudingen in de loop der 
eeuwen werden ingericht. 
Vervolgens beschrijft hij hoe geld 

werd verdiend door tolheffing, maar ook door visserij en landbouw. Interessant is ook zijn 
weergave van de verdediging van de stad. Veel aandacht wordt besteed aan de religieuze 
wederwaardigheden van Geervliet, zoals de gevolgen van de Reformatie, de verschillende 
kerkelijke stromingen en hoe religie in het dagelijks leven een plaats had door bijvoorbeeld 
armenzorg. Hoofdstukken over onderwijs, cultuur, gezondheidszorg krijgen eveneens een 
plek in het boek. 
Felix van Hoorn heeft met zijn boek Geervliet; van stad naar dorp een monumentaal werk 
geschreven over de bewogen geschiedenis van Geervliet. De subtitel ‘van stad naar dorp’ 
geeft kernachtig weer hoe Geervliet zich heeft ontwikkeld tot wat het nu is. Het boek is met 
bijna driehonderdvijftig pagina’s wel dik geworden. In een aantal hoofdstukken lijkt de 
schrijver een haast encyclopedische volledigheid na te streven. Zo beschrijft hij alle 
dominees van de Nederduits Gereformeerde gemeente. Ook is er soms sprake van 
hoofdstukken waarvan je je afvraagt of die echt iets toevoegen, zoals een hoofdstuk over de 
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bodes van de stad. Wat meer werken met bijlages waarin details en verwijzingen waren 
opgenomen, had de samenhang tussen de vele onderwerpen waarschijnlijk versterkt. Ook 
wat meer plattegronden hadden de lezer gemakkelijker door de vele details kunnen leiden. 
De andere kant is dat de auteur een prettige, welhaast anekdotische schrijfstijl heeft, 
waardoor de lezer steeds geboeid blijft. Rijke illustraties verhogen het leesplezier nog 
verder. Ik beveel dit boek daarom van harte aan bij iedereen die belangstelling heeft voor 
de geschiedenis van Geervliet en Voorne-Putten! 
 

Felix van Hoorn, Geervliet; van stad naar dorp, Stichting Oud-Geervliet, Geervliet 2013, 
346 blz., ISBN/EAN 978-90-9027760-8 

Boekrecensie: De Brielse stadsartillerie tot de Vrede van Munster in 1648 

Met behulp van bronnen uit 
het Streekarchief Voorne-
Putten en Rozenburg heeft 
Roel Slachmuylders onderzoek 
gedaan naar het aanwezige 
geschut voor en na de 
Tachtigjarige Oorlog. Hij heeft 
beschreven hoeveel kanonnen 
in die periode in Brielle 
aanwezig waren en waar ze 
voor werden gebruikt. Een 
onderwerp waarover nog niet 
veel bekend was tot op heden. 
De locatie van Brielle aan de 
Maasmond gaf de stad een 
strategische positie vanwege 
de scheepvaart naar het 
achterland. Het bezit van 
kanonnen gaf immers de 
mogelijkheid de vaarroute af te 
sluiten. Daarnaast was in 
Brielle de bescherming van de 



 65 

eigen vissersvloot belangrijk. Vissersboten werden in die tijd nogal eens 
aangevallen. 
Uit het onderzoek blijkt dat er een grote variatie was in het in die tijd ingezette 
geschut. Het is dan ook  lastig om de verschillende kanonnen die werden ingezet 
precies te duiden omdat er vele namen voor vergelijkbare vuurwapens in omloop 
waren. 
Kijken we naar de ontwikkeling van de Brielse artillerie, dan wordt duidelijk dat 
de stad aanvankelijk een vrij groot aantal smeedijzeren achterladende kanonnen 
heeft gehad van klein kaliber en een beperkt aantal grote stukken. Het totale 
aantal artilleriestukken bedroeg in 1572 waarschijnlijk rond de zestig. Voor een 
belangrijk deel ging dit arsenaal verloren tussen 1572 en 1576. De kanonnen 
werden elders in de strijd ingezet en gingen verloren of werden geleend en niet 
teruggebracht. Dit waren de jaren na de inname van de stad door de watergeuzen. 
Een factor was ook de achteruitgang van de visserij. In 1616 waren er volgens 
Slachmuylders niet meer dan zestien kanonnen functioneel. De artillerie was 
voorheen eigendom van de stad. In 1616 waren maximaal negen van de zestien 
werkende kanonnen in het bezit van de stad. De rest van de kanonnen die nodig 
waren, lijken te zijn geleend van de Generaliteit en Admiraliteit. De kanonnen die 
werden uitgeleend door de Generaliteit en Admiraliteit waren niet de modernste 
wapens van die tijd, maar waarschijnlijk de afdankertjes. 
Het boek is prachtig vorm gegeven en rijk geïllustreerd. Het onderwerp is zeker 
interessant en past uitstekend bij het centrale thema van het museum. Ook de 
wetenschappelijke benadering met uitgebreide bronvermelding en transcripties 
van de bronnen zijn een aanvulling. Een nadeel van het boek is dat de lijn van 
ontwikkelingen lastig is te volgen. Wat meer toelichtende teksten hadden hier 
wellicht geholpen. Er staan veel details in die afleiden van de hoofdlijn van het 
boek. Een leestip is dan ook te beginnen met de conclusies en de Engelse 
samenvatting. Dit neemt niet weg dat het boek zeker een aanwinst is voor een 
ieder die geïnteresseerd is in de Tachtigjarige Oorlog. 
 
R. Slachmuylders, De Brielse stadsartillerie tot de Vrede van Munster in 1648, 
Historisch Museum Den Briel, Brielle, 2013, 70 blz. 
 
Beide boekrecensies: Bert van Ravenhorst, 
Historicus & Bestuurslid Historische Vereniging De Brielse Maasmond. 
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Uit de streek 

J. Hoving en A. de Kraker:  
Cruquius‘ aanpak van het Goereese Gat.  De casus van de verzanding van 
het Goereese Gat en de veiligheid van Goeree getoetst tijdens de achttiende eeuw. 
Tijdschrift voor waterstaatsgeschiedenis, 22 (2013) 2, pp. 57-68. 

In de 17e en 18e eeuw was het Goereese Gat zoals het Haringvliet toen genoemd 
werd een belangrijke toegangspoort tot de binnenwateren. Wel waren de ver-
zanding en de veiligheid van Goeree een bron van grote zorg. In 1734  publiceer-
de de bekende waterbouwkundige  Nicolaas Cruquius een voorstel voor de oplos-
sing van de genoemde problemen.  De verbetering van de veiligheid van Goeree 
werd een succes, maar de bestrijding van de verzanding werd een mislukking.  

Het tijdschrift is in te zien in de leeszaal van het Streekarchief Voorne-Puttten en 
Rozenburg, aan de Rik 22 te Brielle. Openingstijden di. t/m vr. 9-16 uur. 

Kruithuis 

In het Kruithuis op Bastion II is thans onder beheer van de 1-Aprilvereniging een 
tentoonstelling over 1-April en de 1-Aprilvieringen ingericht.  

Openingstijden: 1 april - 1 oktober, zat. 11 -16 uur, zo. 12 - 16 uur. Voor groepen 
is bezoek ook buiten de genoemde tijden mogelijk, tijdens een wandeling o.l.v. 
een gids. Er kan een afspraak gemaakt worden met mevrouw A.J. Luik-Sipma, 
0181-418421, ajluik@hotmail.com 

 

Aanbevolen wordt bij de Jumbo te parkeren. Daar 
bevindt zich ook een TOP (Toeristisch Overstap-
Punt). Na een wandeling van hooguit tiren minu-
ten over de wallen in noordoostelijke richting 
bereikt men het Kruithuis. 

 
Kruithuis (zie pagina 68) 

TOP/JUMBO 
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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 van dinsdag 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.  

 



Bastion II met Kruithuis op de dag van de officiële opening van de 
tentoonstelling, 22 maart 2014. Foto F. Keller. 


