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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,- 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 rondleiding 
van een uur. Er dient wel een toegangskaartje voor het museum te worden 
gekocht. 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 
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Van de redactie 

Stoomsleepboot ‘Rosalie’, afgebeeld op de voorzijde van deze Mare, 
zult u helaas niet meer in Brielle of elders in ons land aantreffen. Dit 
Briels erfgoed, ooit gebouwd voor het corps Torpedisten als de ‘Den 
Briel’, bevindt zich nu in een museum in Istanbul. Koos Steentjes 
geeft, als reactie op een artikel in NRC Handelsblad, zijn visie op de 
gang van zaken rond de verkoop naar Turkije. 

en Aart van der Houwen niet langer houdbaar. Zij presenteren in hun 
artikel een nieuwe kijk op het ontstaan van Den Briel. 
‘Varen en een beetje voetbal; Den Briel 1937-1954’ is de titel die 
prof. Egbert Tellegen meegaf aan zijn jeugdherinneringen. Hij is een 
zoon van de bekende Brielse huisarts en beschrijft in zijn bijdrage 
een tijdsperiode die bij oudere Briellenaren ongetwijfeld tot herken-
ning zal leiden. 
Naar aanleiding van het sluiten van de christelijke basisschool in 
Tinte beschrijft oud-leerling Leen Hordijk de inspanningen van het 
Streekarchief om schoolarchieven van de ondergang te redden. 
In het Museumnieuws memoreert Marijke Holtrop onder andere de 
digitale tour door Brielle die is ontwikkeld als laatste onderdeel van 
de herinrichting van het museum. Vervolgens vertelt Felix Keller ons 
alles wat wij moeten weten over QR-codes. 
De boekrecensie ‘Oog in oog met de Martelaren van Gorcum’ door 
Bert van Ravenhorst staat in het kader van de voorgenomen excursie 
naar het Gorcums Museum. 

 
Willem Delwel  



8  

Kaart van Brielle, door Jacob van Deventer, circa 1566. Links boven de 
Aasdam, later Oosterlandse dijk genoemd en de Bollaarsdijk.  
Collectie SAVPR. 
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Een nieuwe kijk op het ontstaan van Brielle 

Nol Freijsen en Aart van der Houwen 

Volgens de traditionele opvatting werden de eerste huizen van het tegen-
woordige Brielle gebouwd op een polderdijk langs een kreek: de Gote (of 
Goote). Wat we tegenwoordig nog van die dijk terug zouden vinden, zijn 
de Nobelstraat en Voorstraat in het centrum. Beide straten liggen hoger 
dan hun omgeving, wat te zien is als men uit een zijstraat komt. Maar de 
traditionele opvatting is onjuist en klopt historisch niet. Brielle werd aan-
vankelijk wel gebouwd op een hoger gelegen strook grond, maar die was 
door een natuurlijke oorzaak ontstaan. Het was de hoger liggende oever 
van de Gote en op deze oeverwal vestigden zich de Briellenaren. Elders in 
Brielle, langs de Maarlandhaven, kwamen later wel polderdijken. Dit 
nieuwe beeld over het ontstaan van Brielle wordt beschreven in onder-
staand artikel.  

Het rampjaar 1214  

Het jaar 1214 is het rampjaar bij uitstek voor Voorne. Via de inham 
van de zee tussen Voorne en Goeree, toentertijd respectievelijk Oost- 
en Westvoorne genoemd, drong het zeewater naar binnen tijdens een 

.  
Wat vóór 1214 een veenlandschap was, werd gedurende de volgende 
tientallen jaren getransformeerd in een landschap van kale slikken en 
begroeide wadden met talloze kreken, op Voorne bekend als gors. 

onder het niveau van de oevers langs de kreken. Zo ontstonden daar 
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oeverwallen.1) Deze verhogingen in het landschap worden op den 
duur niet meer overstroomd door gewone vloeden en blijven dus 
droog. De grootste kreek op westelijk Voorne was de Gote. Hij liep 
vanaf het jonge Haringvliet door het eiland en mondde uit in de Maas 
bij de plaats van het huidige Brielle. Voor zover er aanvankelijk al 
bewoning was op het veen, moesten de bewoners zich terugtrekken 
op de hogere delen in het landschap zoals het duinkustgebied en het 
oevergebied langs de Maas en in een latere fase op de inmiddels ont-
stane oeverwallen.  

geschiedenis die zo goed gedocumenteerd zijn als de ramp van 1214. 

 

 

 

 

 

 

 

 

) . Tekening 
Nol Freijsen. 
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beschikken we over geologische gegevens betreffende die 
periode. Deze bronnen maken duidelijk dat het overstromen geen 
kortdurende zaak was, maar heel lang heeft geduurd en dat maakt het, 
zoals we zullen zien, zo bepalend voor de cultuurgeschiedenis van 
Voorne en in het bijzonder van Brielle. Wat zeggen de documenten? 
We noemen er twee. In 1220 riep de Heer van Voorne de klooster-
lingen van Oosthoek op om het water te keren door dijkaanleg van-
wege de dreiging van nog grotere overstromingen. Oosthoek was een 
gebied op Voorne ten oosten van het tegenwoordige Hellevoetsluis 
waar een Vlaamse kloosterorde een vestiging had. Kloosterlingen 
waren in die tijd de specialisten op het gebied van dijkaanleg. Maar 
ondanks hun vakkennis gaven ze de opdracht terug in 1231: ze waren 
niet in hun taak geslaagd en het water bleef.2) Wat zeggen de geolo-
gische gegevens? De kleilaag van 1,5 m dikte, die slechts kon ont-
staan na tientallen jaren inundatie en sedimentatie, levert eveneens 
bewijs voor de langdurige aanwezigheid van zeewater op het land.3) 

Uiteindelijk is men er toch in geslaagd het water de baas te worden. 
Dit proces kreeg zijn begin op westelijk Voorne in de tweede helft 
van de 13e eeuw, toen de eerste polders op dit deel van het eiland 
werden aangelegd.  

Het ontstaan van Brielle 

In vele historische publicaties over het middeleeuwse Brielle wordt 
het belang van de monding van de Gotekreek als haven benadrukt. In 
de 13e en 14e eeuw kwam de stad tot bloei door scheepvaart en han-
del. Dit staat buiten kijf, maar is daar niet iets aan voorafgegaan? Dat 
is zeker zo. Diezelfde Gote zorgde er eerder voor dat er überhaupt 
een plaats van vestiging kon ontstaan. De vestiging was mogelijk 

nabij de 
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uitmonding in de Maas. De mensen hebben daar dankbaar gebruik 

 verhoging in het landschap hebben zij verder opgehoogd 
en verruimd. Zo ontstond de oude kern van Brielle met als zichtbaar 
overblijfsel van de vergrote wal de tegenwoordige Nobelstraat en 
Voorstraat.  
Min of meer hetzelfde gebeurde in Spijkenisse, waar eveneens een 
oeverwal langs een kreek voor de eerste bewoning (begin 13e eeuw) 

van de polderdijken van Spijkenisse.4)  De overeenkomst gaat nog 
verder doordat de tegenwoordige straat op die plek ook de naam 
Voorstraat draagt.  
In 1257 wordt Brielle voor het eerst genoemd en wel als plaats van 
ondertekening van een oorkonde. Aanwijzingen voor de expansie van 
een woongemeenschap vinden we in oorkonden van 1280 en 1293: 
ze maken respectievelijk melding van een kerk en armenzorg, en van 
het bestaan van een gasthuis in Brielle. Dit alles kunnen we terugvin-
den in het Brielse stadsarchief.5) Deze historische feiten zijn overbe-
kend bij belangstellenden in de geschiedenis van Brielle, maar ze 
worden hier vermeld omdat ze aantonen dat zeker vanaf medio 13e 
eeuw er al een woon- en werkgemeenschap Brielle was op de plaats 
van de huidige binnenstad waar toen een oeverwal lag. We laten hier 
buiten beschouwing dat er een eerdere vestiging, Oude Briele, ge-
weest kan zijn dichter bij zee. 

De vorming van de polders nabij Brielle 

De eerste polders die op westelijk Voorne aangelegd werden, zijn 
Gouthoek en Rugge. Eerstgenoemde was de halfcirkelvormige polder 
die tegen de duinen aanlag en het dorp Oostvoorne omsloot. Rugge 
was een min of meer ovale kernpolder ten zuiden van Brielle. Door 
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de duur van de overstromingen op Voorne kan deze eerste polderaan-
leg pas in de tweede helft van de 13e eeuw zijn gebeurd.6) 

Deze eerste fase van bedijkingen werd gevolgd door het leggen van 
de Bollaarsdijk, waardoor de zogeheten aanwaspolder Groot-
Oosterland ontstond tussen de duinen aan de kust en Brielle. Waar 

bij of in Brielle bedijkt was. Voordat we ons met die vraag bezighou-
den, kan worden vastgesteld dat Groot-Oosterland niet eerder dan in 
het laatste kwartaal van de 13e eeuw aangelegd kan zijn, omdat het 
immers moest wachten op de twee eerder genoemde andere polders. 
Bovendien werden aanwaspolders pas aangelegd wanneer rondom de 
eerdere polders het oevergebied na enige jaren was opgeslibd.  

NW Voorne omstreeks 1260 met de eerste polders Rugge en Gouthoek 
( O ostvoorne)  en Brielle op een oeverwal langs de monding van de 
Gotekreek. Tekening Nol Freijsen. 
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Nobelstraat en Voorstraat het restant van de oostelijke dijk van de 
polder Groot-Oosterland en fungeerde die dijk als basis voor de jonge 
havenstad. We vinden deze zienswijze bijvoorbeeld bij De Jong 
(1943) en Don (1992).7) 8) Dat idee moeten we verwerpen omdat in 
dat geval de dateringen van de gebeurtenissen rondom Brielle met 
elkaar gaan botsen. Eerder vermeldden we dat bewoning en gemeen-
schapsvorming van Brielle al zeker vanaf medio 13e eeuw op gang 
waren gekomen en zojuist zagen we dat Groot-Oosterland pas later in 
diezelfde eeuw ontstaan kan zijn. 

De Bollaarsdijk bij Brielle in 2014. Foto F. Keller. 
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Het oostelijk uiteinde van de Bollaarsdijk buigt af naar het 

Er bestaan duidelijke aanwijzingen voor dat het in werkelijkheid 
ook zo geweest kan zijn. Bij archeologisch onderzoek heeft men op 
de betreffende plaats aan het Maarland NZ een talud van een oude 
dijk aangetroffen met daarop een aanzienlijke verdere ophoging met 
grondmateriaal.9) We mogen dus concluderen dat de Bollaarsdijk 
langs de Maarlandhaven liep. Als een mogelijk jaartal voor werk-
zaamheden aan de dijkconstructie noemt men begin 14e eeuw. Opho-
gingsmateriaal werd echter ook aangetroffen in een laag onder het 
dijklichaam. Het vertelt ons dat in een eerder stadium – dus voor de 
vorming van Groot-Oosterland – door de Briellenaren al een soort 
van wal was aangebracht langs het water van het Maarland.  
De Bollaarsdijk liep niet alleen langs een deel van de noordkant van 
de Maarlandhaven, maar ook aan zijn uiteinde waar nu de Lange-
straat ligt. Ook daar werd archeologisch onderzoek uitgevoerd met 
min of meer hetzelfde resultaat. In het profiel van deze afgraving 
werd een aanzienlijke kunstmatige verhoging van de bodem aange-
troffen, die door de archeologische onderzoeker Guiran van BOOR 
werd beschouwd als behorend tot de Bollaarsdijk.10) Zo vormt zich 
een samenhangend beeld dat de Bollaarsdijk vanaf het open polder-
land langs een deel van het water van het Maarland liep. De onder-
zoeker stelde zich de vraag hoe nu de voortzetting van de dijk ge-
weest moet zijn. Deze zou langs de andere zijde van het Maarland 
hebben kunnen lopen of direct in zuidelijke richting naar een punt 
van de polder Rugge. 
Indien de oostelijke dijk van Groot-Oosterland zijn weg vervolgde 
naar het zuiden zou hij daar in een latere fase gebruikt kunnen zijn 
voor de aanleg van de stadswal. Een argument daarvoor vinden wij in 
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een oorkonde van 1423 waarin een geschil tussen de poorters van 
Brielle en de ingelanden van de polder over de aanleg van de vesting-
werken wordt geregeld.11) Dit zou erop kunnen wijzen dat de oude 
dijk hierbij in het spel was. Het tracé van het betreffende dijkgedeelte 
tussen Maarland en Rugge wordt – indien de veronderstelling juist is 
– weergegeven door het zuidwestelijke deel van de stadsmuur op de 
beroemde kaart van Brielle van ca. 1566 getekend door Jacob van 
Deventer.  

Een andere denkbare versie 
voor de afronding van de pol-
der Groot-Oosterland zou kun-
nen zijn dat de dijk van het uit-
einde van de Maarlandhaven is 
doorgetrokken langs de zuidzij-
de van de haven naar de reeds 
bestaande oeverwal van Brielle 
langs de Gote. Dit lijkt ons ech-
ter minder waarschijnlijk. Hoe 
het ook zij, ook langs de zuid-
kant van de Maarlandhaven zal 
wel een verhoging langs de oe-
ver hebben gelegen als onder-

deel van waterkering. 

 

 
 

 

De kaart van Den Briel door Jacob 
van Deventer. Zie pagina 8 voor een 
grotere afdruk. 
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De polder Klein-Oosterland 

Na de aanleg van Groot-Oosterland ontstond aan de noordkant daarvan 
de polder Klein-Oosterland, die eveneens reikte van de duinen in het 
westen tot Brielle in het oosten. Deze nieuwe polder werd ook doorge-
trokken tot aan de Maarlandhaven. 

 

De begrenzende dijk aan de oostkant liep vanaf de Maas tot daar. Dat 
mogen we afleiden uit de resultaten van een archeologisch onderzoek 
in de huidige Dijkstraat in Brielle.12) Onder ophogingslagen werd op 
die plaats het binnentalud van een dijk aangetroffen, die door de onder-
zoekers als de dijk van Klein-Oosterland werd beschouwd.  

NW Voorne omstreeks 1300 met de aanwaspolders Groot- en Klein-
Oosterland met de dijken Bollaarsdijk ( B )  en Aasdam ( A )  reikend tot 
de Maarlandhaven ( M ) . De mogelijke voortzetting van de Bollaarsdijk 
langs Brielle is aangegeven met een stippellijn. Tekening Nol Freijsen. 
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Dit dijkresidu wordt gedateerd op begin 14e eeuw. Het is aanneme-
lijk dat de dijk langs de noordelijke oever van het Maarland in ver-
binding is gebracht met die van Groot-Oosterland verderop langs het 
Maarland, zodat de gehele noordkant van de haven één polderdijk 
was. 

Ondanks de gedeeltelijke ligging op Briels grondgebied viel de beslis-
sing dat Brielle geen verplichtingen had. Naast dit interessante punt is 
deze oorkonde van belang, doordat hij ons verder houvast geeft over 
de chronologie van de opbouw van het dijkenpatroon. In de oorkonde 
wordt over de ‘nieuwe’ polder gesproken en dat wekt de suggestie dat 
Klein-Oosterland dateert van omstreeks 1300, een datering die over-
eenstemt met bovengenoemde archeologische tijdsaanduiding van de 
dijk. Ook in dit geval mogen we dus weer vaststellen dat polderaanleg 
later heeft plaatsgevonden dan de ontwikkeling van de eerste fase van 
de stad Brielle en zijn Maarlandhaven. Wat deze Maarlandhaven be-
treft, kan men zich indenken dat die van oorsprong een kleine kreek 
was bij de uitmonding van de Gote in de Maas. 

 

 

 

 
 
Oosterlandsedijk bij 
Brielle, 2014.  
Foto F. Keller. 
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Landschapskaart van Brielle en omgeving omstreeks 1300. De gestippelde 
lijn geeft een mogelijk tracé van de voortzetting van de Bollaarsdijk. Teke-
ning Nol Freijsen. 
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Conclusie 

De bestaande opvatting dat de stad Brielle bij zijn ontstaan in de 13e 
eeuw gebouwd zou zijn op een dijklichaam moeten we verwerpen. Dit 
beeld in oudere historische publicaties is niet correct. In plaats daarvan 
is in het bovenstaande een andere kijk op de middeleeuwse geschiede-
nis van Brielle gepresenteerd. 
Brielle kon ontstaan dankzij de dynamiek van de getijdenkreek Gote. 
De door haar opgeworpen oeverwal creëerde een vestigingsplaats voor 
bewoning. Door ophoging en uitbreiding daarvan ontstond langs de 
oever van het water de hoofdstraat van Brielle. Nobelstraat en Voor-
straat vormen de herinnering aan dit middeleeuwse begin. Bij dit ont-
staan heeft de polderdijk van Groot-Oosterland geen rol gespeeld. 
Groot- en ook Klein-Oosterland ontstonden later dan Brielle en werden 
met hun oostelijke dijken slechts van waarde bij de verdere opbouw 
van Brielle.  
 
Over de auteurs 

Nol Freijsen was als ecoloog werkzaam in Oostvoorne en houdt zich nu in 
Brielle als liefhebber bezig met de historische geografie van Voorne-
Putten. 

Aart van der Houwen is adjunct-streekarchivaris bij het Streekarchief 
Voorne-Putten en Rozenburg. 
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De ´Den Briel´ tijdens een oefening van de torpedisten nabij Den Helder, 
circa 1903. Collectie SAVPR. 



 23 

Nederlands erfgoed verkwanseld! 

Koos Steentjes 

In NRC Handelsblad van donderdag 26 juni 2014 stond onder de 
rubriek ´Cultuurgoed´ een artikel over de stoomsleepboot ´Rosalie´, 
die door de puissant rijke Turkse Rahmi M. Koç voor zijn trans-
portmuseum in Istanbul is aangekocht. 
De ´Rosalie´ is de oudste nog varende stoomsleepboot van Europa 
en heeft zijn wortels hier in Brielle. In 1873 heeft de Nederlandse 
overheid deze sleepboot laten bouwen om dienst te gaan doen bij 
het corps Torpedisten, dat destijds gelegerd was in Brielle. Vanaf 
de bouw heeft het schip de naam ´Den Briel´ meegekregen, is veel 
later in particuliere handen terecht gekomen en heeft als de 
´Rosalie´ jaren in Nederland gevaren. Het schip was al jaren in ei-
gendom van de heren Binkey Kok en Joop Mos, die het schip al 
meer dan tien jaar geleden te koop aanboden. Toen dit in Brielle 
bekend werd, is door een aantal mensen uit Brielle verkennend ge-
sproken om te bezien in hoeverre het, met name financieel, moge-
lijk was om het schip terug naar Brielle te halen. Dat is kort gezegd 
op niets uit gelopen.  

hierop vanuit Brielle in dag- en weekbladen verschenen. 
Hierin werd gepleit voor het behoud van deze fraaie stoomsleep-
boot als varend erfgoed voor Brielle en zelfs de plaatselijke politiek 
heeft er destijds, tevergeefs, aandacht aan besteed.  
In het bewuste artikel in de NRC worden de beide voormalige eige-
naren geciteerd, die nogal smalend over Brielse ´krokodillentranen´ 
reppen. De heer Floor Kersten uit Enkhuizen, die als tussenpersoon 
de verkoop van de ´Rosalie´ namens de eigenaren heeft afgehan-
deld, reageert in hetzelfde artikel op dezelfde wijze en hij rept over 
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“vrijwilligers in Nederland die nog geen nagel hebben om hun kont te 
krabben” en “Nederlandse liefhebbers moeten maar een vlucht naar 
Istanbul nemen en de Rosalie een kusje komen geven zonder dat zij 
zelf roest hoeven te bikken”.  

 
Gedane zaken nemen geen keer, maar een reactie op de laatdunkende 
uitlatingen van de heren uit Enkhuizen is naar mijn mening op zijn 
plaats. Wetende dat het te koop was, is er in 2004 door een aantal 
mensen een bezoek aan het schip, dat in Enkhuizen lag, gebracht. Het 
schip is bekeken en er is toen gesproken met Joop Mos, één van de 
twee eigenaren. Hij beaamde dat de ´Rosalie´ te koop was, omdat zij 

 in 

Detail machinekamer van de ‚ Rosalie ‘ . Foto Koos Steentjes. 
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eigendom hadden. Na het bezoek aan Enkhuizen is er per e-mail een 
aantal vragen over staat van onderhoud en vraagprijs vanuit Brielle 
aan de beide heren gesteld. De vraagprijs bleek € 200.000 te bedra-
gen en op de vraag over staat van onderhoud werd geantwoord dat 
het schip onder keur van het stoomwezen stond. Vanuit Brielle is 
toen gereageerd dat de vraagprijs veel te hoog leek en is verder niets 
concreet afgesproken, maar er is wel met elkaar overeen gekomen dat 
geïnteresseerden uit Brielle geïnformeerd zouden worden als er spra-
ke was van vraagprijsveranderingen of als andere gegadigden zich 
zouden aandienen.  
Het idee om in een nog te bedenken constructie geld bij elkaar te krij-
gen, is vanwege de hoge vraagprijs en de halsstarrigheid hierin in de 
loop der jaren weggeëbd en er is van beide kanten geen contact meer 
geweest. Tot ineens vanuit stoom- en sleepbootkringen het bericht 
komt dat de ´Rosalie´ voor een overigens niet bevestigde  € 50.000  
naar Turkije wordt verkocht, terwijl beide eigenaren, als zij enig his-
torisch besef gehad zouden hebben, zich de goedwillende pogingen 
uit Brielle zouden herinneren en er een mailtje of telefoontje aan had-
den kunnen wijden. Heel, heel misschien was de ´Rosalie´ dan voor 
Brielle behouden gebleven. 
Tot slot: foto’s van de ´Rosalie´ in dok en van de herstelwerkzaamhe-
den geven blijk dat men het goed heeft aangepakt in Turkije, maar 

van de NRC dat “heel Nederland blij moet zijn dat de boot in 
Istanbul ligt” gaat schrijver dezes te ver. 
 
Over de auteur 

Koos Steentjes is lid van de werkgroep ‘Kanonnen en affuiten’ en heeft 
ooit pogingen gedaan de ‘Rosalie’ voor Brielle te behouden. Koos Steen-
tjes woont in Brielle. 
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Maarland NZ 38, ( tussen de ´poten´ van de Julianabrug )  het ouderlijk 
huis van Egbert Tellegen. Foto F. Keller. 
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Varen en een beetje voetbal; Den Briel 1937-1954 

Dr. Egbert Tellegen 

Herinneringen van Egbert Tellegen, zoon van de Brielse huisarts A.O.H. 
Tellegen (1907-1977), over zijn jeugd aan het Maarland NZ 38 in Brielle, 
1937-1954. 

Als ik nu aan mijn jeugd in Den Briel terugdenk, valt me de belang-
rijke plaats op die schepen in mijn leven innamen. Vanuit de vele ra-
men aan de voorkant van ons huis aan het Maarland had ik vaak uit-
zicht op binnenvaartschepen die bakstenen in allerlei kleuren aan-
voerden. Ze werden met kruiwagens gelost, maar vaak ook werden 
stapels stenen met grote behendigheid van de ene losser naar de ande-
re gegooid. Binnenvaartschepen brachten ook andere producten. Ik 
herinner me dat er ook aardappels uit een ruim te voorschijn kwa-
men. 
Na de oorlog lagen vlak bij ons huis schepen die aan de landing in 
Normandië hadden meegedaan. Ze werden omgebouwd voor andere 
doeleinden.  

De laadkleppen wer-
den vastgelast en er 
werden houten bin-
nenwanden aange-
bracht. Aan de over-
kant lag het binnen-
vaartschip van Kor-
tenbout waarmee 
vracht voor Rotter-
dam kon worden 
meegegeven. Een 
eindje verderop lagen Rechts achter: landingsvaartuigen, afgemeerd 

aan het Maarland, bij hoogwater.  
Fotocollectie SAVPR. 
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in het weekend sleepboten die zinkstukken versleepten voor de dam 
in de Brielse Maas. De bemanning kwam uit verre plaatsen als Wer-
kendam en Sliedrecht. 
Door verzakking moesten de kademuren vaak worden hersteld. Dat 
geluid ook tijd nodig heeft om zich te verplaatsen, leerde ik door het 
kijken naar het heien, in de verte. Het heiblok viel van grote hoogte 
naar beneden en ik zag de daaropvolgende klap eerder dan ik haar 
hoorde. 

Het schip dat me het meest fascineerde, was wel de baggermolen. Die 
verplaatste zich langs staaldraden tussen beide havenkanten. Onver-
getelijk is het krakende en piepende geluid van de jakobsladder, ver-
mengd met het geluid van neervallend water. Ik kon eindeloos lang 

Beschadigde fundering van kademuren. Foto Maarten Gielis.  
Copyright Gemeente Brielle. 
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kijken naar die uit het water bovenkomende emmers. Altijd weer 
spannend of er weinig of veel modder in zat en of misschien de fiets 
van mijn oudere broer, die in het water was gevallen, boven kwam. 
 

Op de hoek waar de twee havens van Den Briel samenkomen, kwam 
de Vlaardingse boot aan. Hij legde aan de kade van de ene haven aan 
en voer later achteruit de hoek om, om weer te kunnen vertrekken. 
Als kinderen mochten we dan mee 'hoekie omvaren' en daar genoot 
ik geweldig van. Een hele gebeurtenis was het als de zwarte Vlaar-
dingen V door een andere boot werd vervangen. De witte boot is er! 
Met de boot voeren we naar Vlaardingen als we mijn grootouders in 
Leiden gingen bezoeken. Ik was bang voor het toeteren bij het ver-
trek. Met de Vlaardingse boot associeer ik echter meer een ander 
geluid. Het is de combinatie van geluid uit de machinekamer en van 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Baggermolen 
zoals in Brielle 
in gebruik tot de  
afsluiting van de 
Brielse Maas in 
1950. 



30  

het belletje dat het signaal van de kapitein aan de machinekamer be-
geleidde. Daarmee gaf hij aan of van volle kracht achteruit op volle 
kracht vooruit moest worden overgegaan of een andere verandering 
van stuwkracht werd verlangd. 

Van de herinnering aan het ene belgeluid komt die aan een ander. Bij 
een bepaalde klank van een fietsbel heb ik de neiging om 'leverpastei' 
te roepen. Er is vaag de herinnering dat ik dat vroeger, achterop een 
fiets zittend, heb geroepen als de fietsbel rinkelde. Ik weet niet waar 
die associatie vandaan komt. Een andere associatie is verbonden met 
de Vlaardingse boot en vele andere schepen die door een schroef 
worden voortgestuwd. Dat opwoelen van water door de schroef. Dat 
vond ik prachtig. Voor mijzelf heette dat spotten. Ik wist dat je spot-
ten ook met God kon doen. God, dat was in mijn prilste jeugd een 
versiersel boven de grote deuren tussen de woonkamer en de achter-

Stoomboten ´Maasnymph´ en ´Vlaardingen V´ , hoek Maarland/Spui 
( t hans café DIXI )  waar de kinderen het ´hoekie om´  mee mochten 
varen. Fotocollectie SAVPR. 
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kamer waar we alleen op hoogtijdagen kwamen. Waar mensen in een 
kring om een lage tafel zaten of bij de haard die met een gaspook 
werd aangemaakt. 
De Vlaardingse boot voer eerst over de Brielse Maas. Als Van Dintel 
in Zwartewaal de vlag had uitgehangen, betekende dat dat er passa-
giers waren. Als de vlag niet uithing en er niemand van boord moest, 
voeren we verder. De volgende aanlegplaats was Nieuwesluis, dat 
inmiddels door de Europoort is verzwolgen. Daarna voeren we de 
Botlek in naar het eindpunt Vlaardingen. 
Er waren nog veel meer boeiende boten. Aan de andere haven lag, 
aan het Slagveld, de kalkfabriek. Schelpen werden door een machi-
nist, die hoog boven de kade in een cabine zat, met een grijper uit een 
scheepsruim omhoog gehesen. Hij reed vervolgens met de onder hem 
hangende grijper over rails van de haven naar het fabrieksterrein.  
 

De kalkfabriek met de loskraan. Foto Jan Dedert. 
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Daar werden de schelpen op een berg gestort. Soms werden er tussen 
de schelpen haaientanden gevonden. Een bijzondere gebeurtenis was 
het als de schelpenzuiger, de ‘Marie’, die doorgaans in de Zeeuwse 
wateren vertoefde, binnenkwam. 

 
Aan alle kanten waren schepen en naar alle kanten was er vervoer 
per schip. Op de bovenste verdieping aan de achterkant van ons huis 
kon ik met een verrekijker in Hoek van Holland de dagboten van de 

van de Engelse maatschappij die de verbinding met Harwich 
onderhielden, zien liggen. 

De schelpenzuiger ‚ Marie‘ .  Foto Jan Dedert. 
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is. Maar je moest het niet wagen om Greenwich niet fo-
netisch uit te spreken. Dan was je een geweldige aansteller. 
Hoek van Holland was naar mijn idee heel ver weg. Ik ben er voor 
mijn dertiende jaar, toen we met een groep leerlingen van de Brielse  
HBS met de dagboot naar Engeland reisden voor een veertiendaags 
verblijf in Reading, geloof ik nooit geweest. Ver weg was het. Als er 

gaan van afstanden. Het was ver weg, omdat je zowel de Briel-
se Maas als de Nieuwe Waterweg moest oversteken om er te komen. 
Later heb ik dat vaak gedaan. Rozenburg was een eiland waar je 
overheen reed per bus of fiets van de ene pont naar de andere. Twee 
keren dat dat eiland wel mijn reisdoel was, zal ik niet gauw meer ver-
geten. Een keer gingen we met een nicht van mijn moeder en haar 

is verzwolgen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Natuurgebied 
De Beer , 
onderdeel van 
het eiland  
Rozenburg. 
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Je struikelde er bijna over de rondrennende konijnen en hazen. De 
terugkeer in Den Briel was onvergetelijk. We liepen aan het eind 
van de middag beladen met konijnen en hazen over het Maarland 
naar huis. Het was 4 oktober. De bij ons inwonende hulp in de huis-
houding sprak er schande van dat we dit op Werelddierendag durf-
den te doen. Ik heb nooit meer gejaagd. De andere herinnering aan 
Rozenburg als reisdoel betreft alweer een bijzonder schip. Het moet 

mensen staan met tranen in de ogen langs de Nieuwe Waterweg. 
Een zeer groot, maar ook heel smerig, passagiersschip vaart langs 
Maassluis. Het was de Nieuw Amsterdam. Het vlaggenschip van de 
Nederlandse passagiersvloot was voor de eerste keer na de oorlog 
weer thuis.  

De ‚ Willem Ruys ‘  
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Als we in Rotterdam waren, ging onze grootste belangstelling altijd 
uit naar de schepen die in de haven lagen. Kijk eens, de Willem 
Ruys! Oh, de Rotterdam (de opvolger van de Nieuw Amsterdam als 
vlaggenschip) is er! Dichterbij de plek waar ik de Nieuw Amsterdam 
zag langsvaren, keek ik ook altijd naar schepen. Aan de overkant, in 
Maassluis, was de thuishaven van de zeeslepers van L. Smit en Co. 
De slepers waren allemaal naar een zee genoemd. De grootste vol-
doening beleefde ik als de grootste van allemaal, de Zwarte Zee, in 
de haven lag. 
Mijn belangstelling voor zeeschepen was groot. Thuis aten we op 
mijn aandrang uitsluitend Hooimeyers beschuit. In iedere rol zat een 
plaatje van een Nederlands of buitenlands passagiersschip en die 
plakte ik in een speciaal daarvoor uitgegeven album. Je leerde op 
school over schepen. Er werd verteld dat je de reis naar Indië kon 
versnellen door met de trein naar de Franse of Italiaanse Middelland-
se zeekust te reizen. De Rotterdamse Lloyd-boten deden Marseille 
aan en die van de Amsterdamse Maatschappij Nederland Genua. Of 

Nederland, hoog en daardoor wankel was zodat je op die boot snel 

Ik ben nog lang niet aan het eind van de reeks bijzondere schepen uit 
mijn jeugd. Op de plek waar de Vlaardingse boot aanlegde, kwamen 
ook andere en grotere passagiersboten aan. Ze brachten de putters, 
zoals wij die noemden, mee. Daar hoort wel een verhaal bij. Waar-
schijnlijk nergens anders in Nederland werd de plaatselijke geschie-
denis op de openbare school zo anders dan op de katholieke school 
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Briel was enorm. De inwoners van de omringende gemeenten kun-
nen erover meepraten. En als er iemand was die dat gretig in zich 
opnam, was ik het wel. Op de openbare school werd het verhaal van 
de inneming van Den Briel op 1 april 1572 in geuren en kleuren ver-
teld. Vlak achter ons huis bevonden zich de fundamenten van de 
Noordpoort waardoor de watergeuzen binnen waren gekomen. Die 
plek liet ik aan gasten van mijn ouders zien. Ik denk dat ik niet ouder 
dan vier jaar was toen ik mensen de Catharijnekerk van binnen liet 
zien. Ik wees ze daarbij op het gebrandschilderde raam van Rochus 
Meeuwiszoon. Die had op 5 april een sluis opengehakt waardoor het 
land onder water kwam te staan en de Spanjaarden die Den Briel wil-
den heroveren, werden verjaagd. Ik toonde bezoekers ook het graf 
van Hans Onversaegt, de enige watergeus die bij de inneming van 
Den Briel om het leven kwam. 
Dat er bij de inneming van Den Briel nog iets heel anders was ge-
beurd, werd ons op school niet of hooguit terloops verteld, maar 
moet op de slechts een paar honderd meter verder gelegen katholieke 
school de hoofdzaak van het verhaal over 1 april 1572 zijn geweest. 
In het vlakbij Den Briel gelegen klooster van Rugge hingen de water-
geuzen uit Gorcum afkomstige monniken op. Zij werden later heilig 
verklaard en aan het putwater waarin hun beenderen waren gespoeld, 
werd geneeskrachtige werking toegeschreven. Daarom kwamen de 
putters in groten getale per boot naar Den Briel. Ze wandelden door 
het stadje naar het aan de andere kant gelegen klooster. Ze werden 
door niet-katholieken minachtend bekeken. Jongens vertelden dat ze 
in die put hadden gepist. De katholieken uit Den Briel en naaste om-
geving waren meestal patiënt van mijn vader en niet van zijn ortho-
dox protestantse collega. Ik herinner me van thuis geen antikatholie-
ke geluiden. Toch vonden mijn vriendjes en ik katholieken een beetje 
tweederangs burgers. Ze werden wel 'de biggetjes' genoemd. 
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Het plaatselijk chauvinisme werd geschraagd door het feit dat zee-
helden als Maarten Harpertszoon Tromp, die door de ketting in de 
Theems bij Chatham voer, en Witte de With in Den Briel geboren 
waren. Bezoekers aan de Catharijnekerk toonde ik het praalgraf van 
een andere zeeheld, genaamd Philips van Almonde. Dat was er vol-
gens het verhaal door zijn familie neergezet omdat die vond dat hij te 
weinig werd geëerd. 
Den Briel had een zeevaartschool waarvan gezegd werd dat die zeer 
goed bekend stond. Zelfs in huis werd ik bij de zeevaart betrokken. 

De put binnen de omgang van de Bedevaartskerk aan de Rik in 2014. De 
‚ p utters ‘  werden naar deze put genoemd. Foto F. Keller. 
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Er woonde een tijdlang een echtpaar bij ons in, van wie de man op 
de koopvaardij voer. Ook in de oorlog toen hij op zee verschrikkelij-
ke dingen meemaakte. Die verschrikkingen van Nederlandse zee-
vaarders, waarover we in een boek getiteld Varen in oorlogstijd la-
zen, lijken met het teloorgaan van de nationale zeevaart een beetje 
uit het nationale geheugen verdwenen te zijn. Als kind was ik er zeer 
van onder de indruk. 
Mijn eerste meerdaagse bootreis maakte ik op de rijnaak Wouden-
stein, waarvan de schipper en zijn vrouw patiënten van mijn vader 
waren. Een vriendje en ik maakten een reis naar Terneuzen en terug 
en daarna naar Mannheim mee, vanwaar we naar Nederland terug-
fietsten. Wat het meeste indruk op mij maakte, was het smokkelen 
van een pak koffie in de luier van de baby van de schippersvrouw en 
het feit dat de enige knecht aan boord, volgens de schippersvrouw, 
aan de wal naar een publieke vrouw ging. Ook al zo'n woord dat ik 
decennia lang niet meer gehoord heb.  
En nu? De tocht naar de Waddeneilanden is er nog. Als je daar over 
een dijk of door de lucht naar toe zou kunnen reizen, zou ik er waar-
schijnlijk nooit meer heen gaan. Hoewel, een tocht met een zeppelin 
sluit ik niet helemaal uit. Aan de ontwikkeling van de Nederlandse 
taal is te zien dat Nederland zich van een zeevarende tot een voetbal-
lende natie heeft ontwikkeld. Wij leerden op de HBS, ik geloof bij 
het vak 'stijl', nog reeksen uitdrukkingen die aan de zeevaart zijn ont-
leend. Nu zou zo'n les over voetbal moeten gaan. Voor mij was die 
verandering niet zo rampzalig. Want ik was als kind ook aan voetbal 
verslaafd. Bij de visboer kocht ik vis voor mijn familieleden en voor 
mijzelf, van jongs af aan niet van vis houdend, een zure bom. Ik 
kreeg er niet van die kleine gekleurde voetbalplaatjes maar grotere 
zwart-wit voetbalfoto's. Daarbij waren er ook van vooroorlogse voet-
ballers als Caldenhove, Paauwe, Vente en Wels.  
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Vanuit dezelfde ramen van waaruit ik naar de boten in Hoek van Hol-
land keek, kon ik ook het voetbalveld van de plaatselijke voetbalvere-
niging Wit Rood Wit zien. 
Tegen de tijd dat de spelers het veld opkwamen, fietste ik daar gauw naar toe. 
De bezoekende clubs kwamen vaak per bus uit Rotterdam en omstreken en de 
scheidsrechters reden wel eens met die bussen mee. Als Wit Rood Wit verloor, 
wat in mijn herinnering meestal gebeurde, kreeg de scheidsrechter de schuld en 
was het gevleugelde woord: “Hij is zeker weer met de bus meegekomen”. 
Prettig voor de continuïteit is dat het shirt van Wit Rood Wit precies gelijk is 
aan dat van de club van mijn tegenwoordige woonplaats, Ajax. 
 

Over de auteur 

Dr. Egbert Tellegen was tot zijn emeritaat hoogleraar milieukunde aan de  
UvA. Hij woont in Amsterdam. 
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Alles wat je wilt weten over de vesting 
Brielle vind je op de website: 

www.levedevestingbrielle.nl 
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Het Schoolproject met een bijzondere school 

Leen Hordijk 

De buurtschap Tinte beschikte nog niet zo heel lang geleden over twee 
scholen: een openbare en een christelijke school. De openbare school was 
de eerste die het loodje legde en afgelopen zomer volgde de christelijke 
school dit voorbeeld. Hiermee kwam een einde aan 119 jaar christelijk 
onderwijs in Tinte. Op deze school werd niet alleen onderricht gegeven in 
rekenen en taal, maar ook in het uit het hoofd leren van het psalmversje. 
Voor mij als oud-leerling roept de leeftijd van 119 jaar associaties op met 
psalm 119. Deze psalm vormde een harde dobber, immers er was sprake 
van 88 verzen. De eerlijkheid gebiedt dat ik nu moeite heb met het op-
zeggen van alle verzen in de juiste volgorde. Vooral de verzen 47 en 74 
wil ik nog wel eens verwisselen. De leeftijd van 119 jaar heeft geen betrek-
king op het schoolgebouw, maar op de vereniging. De eerste school stond 
aan de Strypsedijk, niet ver van de tweede school. Het gebouw bestaat nog 
steeds en is nu in gebruik als woonhuis. De nieuwe school werd gebouwd 
in 1922 onder leiding van Tjeerd Kuipers uit Amsterdam. Alle bouw-
tekeningen zijn bewaard gebleven.1) 

Het is erg verleidelijk hier dieper in te gaan op de geschiedenis van 
het onderwijs in Tinte en met name van de bijzondere school. Dit heb 
ik reeds gedaan in het in 1995 ter gelegenheid van het 100-jarig be-
staan uitgegeven jubileumboek, waarnaar gemakshalve verwezen 
wordt. Ik wil hier volstaan met de mededeling dat Tinte reeds in de 
17e eeuw over een eigen school beschikte en dat deze school onder 
beheer stond van het ambachtsbestuur van Rugge, of beter gezegd de 
Grote Armen van Rugge (en Klein Oosterland). In 1821 werd de 
school overgedragen aan het bestuur van de polder Rugge. Ziehier 
een mooie aanwijzing dat gemeente- en polderarchieven onafscheide-
lijk zijn, willen we de geschiedenis van de streek kunnen beschrijven. 
In 1865 werd de school vervolgens overgenomen door het gemeentebestuur 
van Oostvoorne. De christelijke school van Tinte werd op 1 november 1895 
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in gebruik genomen. In de maanden november en december 1895 zijn 
op deze school 26 leerlingen ingeschreven. 2) 
De namen van de leerlingen en de periode waarin zij de school heb-
ben bezocht, zijn moeiteloos te achterhalen. Ter gelegenheid van de 
op 21 juni 2014 gehouden reünie, waarbij oud-leerlingen en oud-
leerkrachten afscheid van hun school konden nemen, zijn de lijsten 
met de namen van alle leerlingen vanaf 1895 tot 1980 opgehangen in 
de gang van de school. De reacties daarop en de gesprekken naar aan-
leiding daarvan laten zich raden. 
Het Streekarchief heeft in de jaren 2013 en 2014 het Schoolproject ter 
hand genomen. Dit project omvat het opsporen, veilig stellen, inven-
tariseren en beschikbaar stellen van alle archieven van voornamelijk 
lagere scholen (basisscholen).3) 
Dit project was een direct vervolg op het Maarlandproject. In verband 
met de bouw van een nieuwe school aan de Hossenbosdijk en de 
daarmee verband houdende verhuizing, dreigden de Brielse school-
archieven verloren te gaan. Mede dank zij de heldendaden van Martin 
Kamerling uit Brielle is de schoolarchieven een ondergang bespaard 
gebleven. De archieven berusten nu (hopelijk tijdelijk) in een archief-
bewaarplaats in Zierikzee, omdat de bewaarplaats van het Streek-
archief geen ruimte kan bieden. Uitbreiding van deze bewaarplaats, 
waarvoor reeds jaren wordt gepleit, blijkt vooreerst niet mogelijk. 
Voor de bouw en verbouw van scholen blijken mogelijkheden te over 
– hoewel ik als bouwkundige leek vraagtekens zet bij het optimale 
gebruik van de beschikbare gelden – maar het veiligstellen van de 
schooladministraties, een fractie van de onderwijskosten, blijkt niet 
mogelijk. De uitvoering van het Schoolproject lijkt mij, alleen al om-
dat de scholen vrijwel volledig met overheidsgelden in stand worden 

noodzaak. Deze stelling geldt ook voor de bijzondere scholen.  
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was de bijzondere school in Tinte. De onzekerheid over het voortbe-
staan van deze school vormde wel een aanleiding.  
Het schoolarchief van Tinte werd in delen overgebracht. Eerder, 
rond 1982, was het oudste gedeelte overgebracht naar de archiefbe-
waarplaats van het toenmalige waterschap De Brielse Dijkring. In 
2013 volgde de rest (afb. 1).  

 
 
 
 
Afb. 1: 
een ge-
deelte van 
de 
schoolad-
ministratie 
van de 
bijzondere 
school van 
Tinte, dat 
op 12 juni 
2013 
vanaf de 
zolder 
naar het 
Streekar-
chief werd 
overge-
bracht.  
 
Foto A.E. 
Hordijk-
Jansen. 
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De zolder van de school diende als bergplaats van het archief en onder 
andere voor de uitvoering van de ‘oud-papieracties’. Zowel het oud 
papier als het schoolarchief werden piramidegewijs gestapeld op 
slechts een enkele meter afstand van elkaar. Beide verzamelingen kon-
den als afzonderlijke sterrenstelsels worden aangeduid, waarbij het 
oud papier als een zwart gat diende. In een spiraalvormige beweging 
werden voortdurend bescheiden aan het schoolarchief onttrokken om 
te verdwijnen in het zwarte gat. Het is een volledige verrassing dat 
ondanks deze astronomische omstandigheden nog zoveel archief be-
waard is gebleven. Het geloof in wonderen, dat op deze school tijdens 
de lessen Bijbelse geschiedenis vurig werd bepleit, blijkt te zijn ge-
rechtvaardigd. 

Leerlingen vormen het zwaartepunt van een school. De christelijke 
school in Tinte (foto p. 47) blijkt de enige basisschool op Voorne-
Putten en Rozenburg te zijn, waarvan de namen van alle leerlingen en 
de periode waarin zij de school bezochten tot aan het digitale tijdperk 
bekend zijn. 

De teleurstelling bij het opsporen en bewerken van verwante archie-
ven blijkt dan ook compleet. De schoolarchieven van Oostvoorne, 
Rockanje en Heenvliet bevatten nauwelijks aanwijzingen over namen 
van leerlingen en Zuidland moet het hebben van enige oude absentie-
lijsten. Hoe is de situatie in Brielle? 

Ten tijde van de inventarisatie is onderzoek gedaan naar de aanwezig-
heid van archieven in de diverse scholen. “Niets”, antwoordde een 
schooldirecteur op 3 oktober 2013. “Na vijf jaar mogen we alles weg-
doen en vorig jaar moest de zolder van de school leeg opgeruimd wor-
den.” Bovendien, aldus sommigen, gebiedt privacy om alles weg te 
gooien. Dat privacy het vernietigen van het gehele schoolarchief recht-
vaardigt, gaat er bij mij niet in. Moeten we dan het antwoord schuldig 
blijven op de vraag of de briljante aidsbestrijder Joep Lange, passagier 
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van de rampvlucht MH17, werkelijk in Brielle op school heeft geze-
ten? 

Uiteraard is informatie over leerlingen die bijzondere aandacht vroegen 
vooreerst niet openbaar, maar ik ben wel van mening dat betrokkene 
later wel het recht heeft zijn of haar dossier in te zien. Leerlingen die 
extra aandacht vragen, zijn vóór 1960 niet of nauwelijks bekend. Te-
genwoordig zijn leerlingen zonder indicatie een regelrechte zeldzaam-
heid. 

Het is uitsluitend te danken aan de ijver van Henk Vegter, laatst direc-
teur van de mavo in Brielle, dat er nog iets van het archief van de 
Schoolvereniging van Brielle bewaard is gebleven. Hij schrijft in zijn 
‘Woord vooraf’ van het in 1992 uitgegeven gedenkboek ‘100 jaar Ver-
eniging voor Christelijk Onderwijs Brielle’ het volgende: “Het archief 
van de Vereniging en scholen is bescheiden, maar wel zijn alle notulen 
vanaf 1892 bewaard gebleven door de opeenvolgende sekretarissen.” 4) 

Hij schrijft ‘bescheiden’, maar belabberd zou een betere kwalificatie 
zijn. Het is in dit verband verleidelijk de woorden te citeren die hij in 
1985 schreef aan de ouders van een leerling die te weinig ijver ver-
toonde: “Bijgaand doe ik u het rapport toekomen. Het behoeft geen 
betoog dat het resultaat bedroevend is.” 5) 

Een school met de Bijbel, maar zonder archief. Overigens is ook de 
Bijbel verdwenen, althans de naamsteen van de school in de School-
straat blijkt niet meer te bestaan.  

De resultaten van de contacten met Bahûrim bleken beduidend bemoe-
digender. Jelle Holwerda, als directeur aan deze school verbonden, 
zegde al na het eerste gesprek op 14 november 2013 alle medewerking 
toe. Door zijn inzet konden ook de leerlingenkaarten van deze school 
voor een groot deel veilig gesteld worden. 
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Tinte is ook als het gaat om de bijzondere school en het schoolarchief 
uniek. Toch bleek een 119 jaar oude strijd om het voortbestaan, met 
leerlingenaantallen en waarborgsommen als inzet, uiteindelijk verlo-
ren. Niemand was gelukkig met de opheffing van deze bijzondere 
school. Een Briellenaar die aan de Rik woont, bracht zijn ongenoegen 
op een Tinte-karakteristieke wijze tot uitdrukking (afb. 2). 

 “Gelukkig kom ik uit Tinte”, is een populaire uitspraak in deze buurt-
schap. “Gelukkig hebben we het schoolarchief kunnen redden”, zou ik 
eraan willen toevoegen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb. 2: 
een kunstwerk aan de Rik te 
Brielle als ludiek protest te-
gen de opheffing van de 
school in Tinte. 
Foto A.E. Hordijk-Jansen. 
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Over de auteur 

. Hij woont in Brielle. 

Noten 

1) Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg (S.A.V.P.R.), Het archief van 
 de Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs in Tinte, inv. nr. 
 422, 426 - 429. 
2) Idem, inv. nr. 511 en 512. 
3) Het Schoolproject omvatte de archieven van de bijzondere scholen van 
 Brielle (1890 – 2009), Heenvliet (1969 – 2004), Oostvoorne (1919 – 
 1995), Rockanje (1949 – 1995), Spijkenisse (1899 – 1959), Tinte (1895 – 
 

zenburg zijn reeds in een vroeger stadium bewerkt. 
4) H. Vegter, 100 jaar Vereniging voor Christelijk Onderwijs Brielle 1892 – 
 1992, 96 pag., Brielle, 1992, pag. 3. 
5) S.A.V.P.R., Het archief van de Vereniging voor Christelijk Onderwijs te 
 Brielle, voorlopig inv. nr. 547. 

Gereformeerde school Tinte; zie p. 43. Fotocollectie Leen Hordijk. 
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Museumnieuws 

Marijke Holtrop 

Op het moment van dit schrijven (augustus 2014) zijn er drie in het 
oog springende museale zaken te melden.  
Ten eerste wordt sinds eind juni een nieuw thema in de Brielse schat-
kamer gepresenteerd: De Vicarieën Roest van Limburg en Brielle. In 
het Nederlands en Engels wordt een uitleg gegeven over de betekenis 
van een vicarie. In de late Middeleeuwen (1200-1500) waren de Ne-
derlanden nog volledig rooms-katholiek. Onder een vicarie werd toen 
verstaan: een godsdienstige stichting met daaraan verbonden goe-
deren, waarvan de opbrengst werd toegewezen aan een vicaris (een 
vervanger van de parochiepriester). In ruil voor de vergoeding moest 
de vicaris aan een bepaald altaar missen lezen of zingen voor het zie-
lenheil van de stichter of diens familie: veelal rijke burgers of edel-
lieden. Soms werd na afloop van de mis aan liefdadigheid gedaan, 
bijvoorbeeld door brood uit te delen aan arme mensen. Het gebruik 
om herdenkingsdiensten aan een altaar te houden, stopte in de Noor-
delijke Nederlanden door de invoering van de Reformatie, na 1572. 
Veel vicarieën bleven echter bestaan, ook al waren de altaren in de 
kerken inmiddels verdwenen. De vicarieën beschikten immers over 
eigen inkomsten uit kapitaal of gronden waarvan het beheer moest 
doorgaan. De goederen van de zes vicarieën Roest van Limburg be-
stonden oorspronkelijk uit landerijen. De gronden van vijf vicarieën 
werden in de 17e eeuw verkocht en omgezet in rentegevend kapitaal. 
De zesde vicarie beschikte in 1771 over 14 gemeten en 55 roeden (= 
6,38 hectare) land op het eiland Voorne-Putten. Tot in elk geval 2002 
waren aan de zesde vicarie gronden in Westvoorne en Spijkenisse 
verbonden. De laatste eigenaar van deze vicarie was Emilie Helene 
Elisabeth Roest van Limburg. Zij schonk het museum een groot aan-
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tal objecten zoals schilderijen, tekeningen, foto’s en luxe, zilveren 
gebruiksvoorwerpen. Een selectie van de schenking wordt tot medio 
2015 in de Brielse schatkamer getoond. 

Het tweede memorabele museale feit betreft de digitale tour die het 
museum heeft uitgebracht, het laatste onderdeel van de herinrichting 
van het museum. De digitale tour voert langs 22 bezienswaardighe-
den in de stad en op de wallen; de gekozen locaties hebben een rela-
tie met 22 objecten in het museum. De digitale tour bevat in het Ne-
derlands en in het Engels historische informatie die veelal nog niet 
gepubliceerd en/of bekend was. Wat had Maarten Harpertszoon 

Opening van de tentoonstelling ´ De Vicarieën Roest van Limburg  
en Brielle´. Foto HMDB. 
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Tromp bijvoorbeeld als baby te zoeken in de Catharijnekerk? De in-
formatie, gebaseerd op originele geschreven en gedrukte bronnen, 
wordt overgedragen via tekst, anekdotes, afbeeldingen en animaties 
en kan worden verkregen via een QR-code die bij elk object beschik-
baar is. Zo’n QR-code kan met een smartphone of tablet worden ge-
scand met een QR-code reader die gratis vanuit de app- of playstore 
te downloaden is. De QR-codes ‘hangen’ aan de website van het mu-
seum. Gebruikers van de digitale tour worden zo naar verschillende 
getuigenissen van het culturele erfgoed van Brielle geleid, komen 
ook langs winkels en horecagelegenheden en ondergaan de stad als 
totaalbeleving.  

Officiële ingebruikneming digitale tour door burgemeester en wethouders. 
Foto HMDB.  
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De jongste museale ontwikkeling betreft het schuttersstuk De Offi-
cieren van het Oranje Vendel, in 1660 geschilderd door Maarten van 
der Fuijck.  

 

Het college van B&W heeft onlangs vastgesteld dat het noodzakelijk 
is het doek te laten restaureren. Zowel vanuit het oogpunt van be-
houd voor latere generaties (openstaande verticale breuken kunnen 
leiden tot verfverlies), maar ook omdat de afgebeelde schutters in de 
loop der jaren vermaskerde gezichten hebben gekregen alsof ze zijn 
beklad met pierrotschmink. Een restauratie zal ervoor zorgen dat ver-
der verval wordt gestopt en de schutters hun originele gezichten weer 
terugkrijgen. Het zijn tijden waarin drastisch bezuinigd moet gaan 
worden en voor de restauratie heeft het museum (de gemeente) geen 
budget. Buitengewoon blij is het gemeentebestuur dan ook met het 
aanbod van het bestuur van de Historische Vereniging De Brielse 
Maasmond om bij te dragen aan de bekostiging van de restauratie en 
het verkrijgen van aanvullende, externe financiële middelen. Het is 

 
 
 
 
 
 
Het schilderij ´De 
Officieren van het 
Oranje Vendel´ in 
de raadzaal van 
het oude stadhuis. 
Foto HMDB. 
 
Zie ook de achterflap. 
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een prachtig voorbeeld van de ondersteuning die de Historische Ver-
eniging nog altijd aan het museum biedt. 
Beoogd wordt om de restauratie in januari 2015 te laten starten, mits 
dan de financiële dekking rond is. De restauratie, die op een aantal 
dagen toegankelijk is voor het publiek, zal van tal van activiteiten 
vergezeld gaan. Eén van de activiteiten is de identificatie van de af-
gebeelde schutters met medewerking van vrijwillig onderzoekers. 
Wanneer er leden zijn die hieraan willen meewerken, ontvangt onder-
getekende daarvan graag bericht! 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Kruitmagazijn in 
de Courtine VI –  
VII. 
Foto Rein Groen. 
 
Zie de tekst op 
pagina 54. 
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Verenigingsnieuws 

Erfgoedgilde Brielle 

Enige tijd geleden heeft de gemeente Brielle het initiatief genomen om tot 
een Briels Erfgoedgilde te komen en onze vereniging gevraagd om daar-
bij een voortrekkersrol te spelen. In eerste instantie zijn, naast onze ver-
eniging, voor deelname aan het gilde benaderd: de 1 April Vereniging, de 
Gidsengroep en de werkgroep Kanonnen en affuiten. Deze vier histori-
sche organisaties hebben een startnotitie (13 februari 2014) opgesteld, 
waarin uitgangspunten, doel en taken, zoals voorgesteld door de gemeen-
te voorlopig zijn overgenomen. 

Uitgangspunten: 

 Starten met deelneming van een beperkt aantal verenigingen/
organisaties/groepen belangenbehartigers; 

 Een niet al te formele status; op een later moment bezien of de status 
een formeel karakter moet krijgen; 

 Voorlopig formeel onder te brengen bij de Historische Vereniging De 
Brielse Maasmond; 



toerisme. 

Doel: 

 Het delen en coördineren van kennis en ervaringen over de geschiede-
nis en ontwikkelingen van de stad Brielle. 

Taken: 

 Het uitwisselen van informatie over de geschiedenis en ontwikkelingen 
van Brielle in relatie tot het erfgoed; 
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 Het dienen als klankbord voor het gemeentebestuur en vergelijkbare 
instanties op het gebied van monumentenzorg, archeologie, museum 
en cultuurtoerisme; 

 Het voorbereiden van adviezen en het geven van input over het erf-
goed van Brielle richting het gemeentebestuur; 

 Het coördineren van projecten tot behoud van het erfgoed van Brielle. 
 
 Na het aantreden van het nieuwe Briels college in mei is de startno-
titie op 16 juni 2014 besproken met de betrokken wethouder en ambtena-
ren met het doel gezamenlijk tot overeenstemming te komen over taken 
en doelstelling van het gilde. Dat mede in relatie tot het coalitieakkoord 
van het college waarin het volgende is opgenomen: “Blijvende facilite-
ring van cultuureducatie, met Historisch Museum Den Briel, het Streekar-
chief VPR, en het Briels Erfgoedgilde als dragers”. Als resultaat van het 
overleg stemt de gemeente in met de uitgangspunten uit de notitie. Afge-
sproken wordt om de startnotitie om te werken tot een vervolgstappenno-
titie met een nog beter afgebakend takenpakket van het Erfgoedgilde, 
mede in relatie tot erfgoednota’s uit andere gemeenten. Deze nieuwe noti-
tie zal vervolgens weer met de gemeente besproken worden. 
 Naast de vier boven vermelde historische organisaties heeft ook het 
project ‘Bastions ontsloten!’ (projectleider Rein Groen) zich bij het gilde 
aangesloten. Het project ‘Bastions ontsloten!’ begon met de ontdekking 

Deze, onder het pad liggende, bunker is de oudste op de Brielse wal-
len. Hier ontstond het idee bij Rein Groen om te kijken wat de mogelijk-
heden waren om alle bunkers op de Brielse wallen, op de bastions, te her-
openen. Als eerste werd het Kruitmagazijn door de werkgroep Kanonnen 
en Affuiten geopend. Rein Groen mocht de finale klap uitdelen. Er werd 
een projectgroep opgericht die in juni 2014 bij de gemeente een plan 
heeft ingediend om door heropening van de bastions de wallen toeganke-
lijker en aantrekkelijker te maken. Meer informatie vindt u op de website 
www.levedevestingbrielle.nl 
 Fré Eggens, oud-bestuurslid van onze vereniging, is binnen het 
gilde bezig met het samenstellen van een werkgroep Gevelstenen. De 
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Vriendencollectie 

Op uitnodiging van de Museumcommissie heeft een afvaardiging van ons 
bestuur op 16 juli 2014 overleg gehad over de Vriendencollectie. De Mu-
seumcommissie heeft van de gemeente Brielle de opdracht gekregen tot 
nader onderzoek naar en uitwerking van Aanbeveling 2 uit het Masterplan 
Focus 2012: “Om de continuïteit van de collectie als gematerialiseerd col-
lectief geheugen van Brielle e.o. te garanderen, is het gewenst dat het mu-
seum, dan wel de Gemeente Brielle, eigenaar wordt van de collectie die 
thans nog in eigendom is bij de Vereniging van vrienden”. Aanleiding 
voor deze actie van de Museumcommissie is de voorbereiding van het 
nieuwe museumbeleidsplan. Het overleg had het karakter van een brain-
storm over de voor- en nadelen van het door onze vereniging in eigendom 
houden van de Vriendencollectie of de overdracht van deze collectie aan 
het museum (gemeente). Afgesproken is dat de status van de Vriendencol-
lectie bespreekbaar gemaakt zal worden binnen onze vereniging. 

Restauratie schuttersstuk  

De Museumcommissie heeft onze vereniging verzocht medewerking te 
verlenen aan de financiering van de voorgenomen restauratie van het 
schuttersstuk ’De Officieren van het Oranje Vendel’ in de raadzaal van het 
oude stadhuis. Het bestuur heeft vervolgens in dezen zijn medewerking 
toegezegd. (zie ook het Museumnieuws, pagina 51) 

Excursie 

In verband met de voorgenomen excursie naar het Gorcums Museum  
wordt dit jaar geen najaarsledenvergadering georganiseerd. 
 
Namens het bestuur, 
Willem Delwel, voorzitter 
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QR-code: onbekend maakt onbemind 

Aan historische gebouwen, bij museale ob-
jecten, maar ook in advertenties komt men 
steeds vaker een soort vierkante plaatjes met 
(meestal) zwarte en witte blokjes tegen. Deze 
plaatjes luisteren naar de naam ‘QR-code’ 
en zijn bedoeld als service voor de gelukkige 
bezitters van smartphones en/of tablets. Ge-
bleken is, dat nog lang niet iedereen weet 
hoe met deze codes om te gaan. Daardoor 
mist men mogelijk interessante informatie. 
Als service voor de lezer volgt hier wat ach-
tergrondinformatie en een aanleiding voor 
het gebruik van de codes. 

Eerst wat geschiedenis en de verklaring van de naam. Uitgevonden 
werd de QR-code in 1994, dus al twintig jaar geleden, als het slimme-
re broertje van de streepjescode uit de jaren vijftig die we uit de su-
permarkt kennen. De streepjescode kon maar dertien cijfers of letters 
bevatten en dat was met name voor het onderdelenbeheer in de auto-
mobielindustrie onvoldoende. In opdracht van Toyota werd een 
nieuw systeem ontwikkeld dat enkele honderden of zelfs enkele dui-
zenden alfanumerieke elementen kon coderen, dat ook nog werkte 
wanneer het plaatje beschadigd was en dat bovenal het uitlezen van 
de versleutelde informatie ook nog razendsnel afhandelde. Die laatste 
eigenschap vinden we terug in de naam, want QR is de afkorting van 
‘Quick Response’, dus ‘snel antwoord’.  
Voor het grote publiek werd de QR-code pas van belang toen mobiel-
tjes met camera’s beschikbaar kwamen, met software die de versleu-
telde informatie kon lezen. Parallel aan deze ontwikkeling vond de 

QR-code van de start-
pagina van de website  
www..zeelandmuseumland.nl 
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introductie van websites plaats. Vandaag is het ondenkbaar dat een 
bedrijf niet op internet te vinden is. Webwinkels, musea, scholen, res-
taurants en ook veel particulieren, iedereen gebruikt – ook – het Inter-
net om zich te presenteren. Er is wel een probleem: de omvang van de 
beschikbare informatie is zo overweldigend groot dat je het als web-
beheerder de potentiele lezer zo makkelijk mogelijk moet maken om 
hem juist van jouw informatie kennis te laten nemen. Om dit te berei-
ken kan de QR-code nuttig zijn. Een voorbeeld: je wandelt langs de 
Oude Haven in Zierikzee en je wilt meer weten over de antieke sche-
pen in de haven. Hier brengt nu de QR-code uitkomst, en wel over 
een slimme omweg. De informatie over de haven is immers vele ma-
len omvangrijker dan wat je in de code kunt versleutelen. Wat wel 
kan: het webadres, in vaktermen de URL (Uniform Resource Locator) 
versleutelen. De URL is niets anders dan het adres waar de gezochte 
informatie op Internet te vinden is. Richt men nu het fototoestel in de 
smartphone op de code, dan wordt de informatie razendsnel ontsleu-
teld en wordt de desbetreffende website onmiddellijk geopend. Bij 
zulke toepassingen is dus de QR-code niets anders dan een versleu-
teld adres; er is dus niets geheimzinnigs aan. Het is zelfs zo, dat een 
QR-code niet eens nodig zou zijn. Wanneer men de URL van het bo-
venstaande plaatje (dus de tekst http://www.zeelandmuseumland.nl)
bijvoorbeeld in Google intikt, dan krijgt men hetzelfde resultaat als 
bij het scannen van het plaatje, maar vandaag is niemand meer bereid 
deze moeite te doen.  
Voor de webbeheerder, bijvoorbeeld van een museum, is de QR-code 
ook een uitkomst. Niet alleen kun je veel meer informatie kwijt dan 
op papier mogelijk zou zijn; wanneer de informatie moet worden aan-
gepast, gebeurt dit alleen op de website, de plek waar de informatie 
staat, verandert immers niet, dus het adres blijft ongewijzigd. 
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Ten slotte nog wat praktische tips: mocht op jouw smartphone of tablet nog 
geen barcode reader geïnstalleerd zijn, ga dan op zoek in Google met de term  
<i-nigma>. Verder, ter voorkoming van teleurstellingen: het lezen van websi-
tes in de buitenruimte is lastig, vooral bij zonneschijn. Nog lastiger wordt het 
wanneer je bij de generatie hoort die een leesbril nodig heeft. Lezen kan dan 
lastig zijn, vooral bij een wandeling in een groep; dat werkt gewoon niet soe-
pel. Ter afsluiting als voorbeeld om te oefenen nog de code voor <De Brielse 
Maasmond> en een waarschuwing: zit je in het buitenland, en bezoek je bij-
voorbeeld het MAS (Museum aan de Stroom) in Antwerpen, dan vind je daar 
een royale hoeveelheid QR-codes. Maar, let op: mevrouw Neelie Kroes heeft 
zich ingespannen om de kosten van internet in het buitenland te drukken, maar 
dat is thans (2014) nog niet volledig gerealiseerd. Enthousiast gebruik van In-
ternet zou dus een onaangename verrassing bij de eerstvolgende telefoonreke-
ning tot gevolg kunnen hebben. In Nederland heb je dit probleem niet en kun je 
zonder zorgen van de mogelijkheden die de QR-codes bieden gebruik maken. 
 
F . Keller 
 

 

De QR-code van de startpagina van de website  
www.debrielsemaasmond.nl 
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Boekrecensie: Oog in oog met de Martelaren van Gorcum 

In het Gorcums Museum is een aparte afdeling 
gewijd aan de Martelaren van Gorcum. Deze 
presentatie is tot stand gekomen naar aanleiding 
van de succesvolle tentoonstelling over de Mar-
telaren in de tweede helft van 2012. De catalo-
gus, die bij deze tentoonstelling werd uitgege-
ven, is nog steeds verkrijgbaar en ook los van de 
tentoonstelling zeer lezenswaardig.  

 
De tragedie van de Martelaren van Gorcum speelt in het begin van de 
Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) en markeert een belangrijk mo-
ment in de vaderlandse geschiedenis. De Martelaren zijn een interna-
tionaal fenomeen geworden. In kloosters en kerken in Nederland, 
België en Italië en zelfs in Mexico en de Verenigde Staten zijn schil-
derijen en beelden van deze geestelijken te vinden. 
Op 9 juli 1572 stierven negentien rooms-katholieke geestelijken de 
marteldood door ophanging. Dit gebeurde direct ten zuiden van Den 
Briel in een turfschuur behorend bij het klooster van de Reguliere 
Kanunniken Te Rugge. Tijdens de Opstand tegen het Spaans gezag 
vielen op 1 april 1572 de watergeuzen Den Briel binnen. De stad 
koos toen de zijde van de Prins van Oranje. Andere steden volgden 
en op 26 juni werd ook Gorcum ingenomen. Een aantal katholieken 
zocht een heenkomen in het kasteel aan de oever van de rivier. Ook 
dit kasteel kwam in handen van de watergeuzen waarop de geestelij-
ken er gevangen werden gehouden. Lumey, de aanvoerder van de 
watergeuzen, vreesde onrust in de stad als hij ze in Gorcum zou be-
straffen. Hierop werden ze op zijn gezag verscheept naar Den Briel, 
waar ze uiteindelijk de dood vonden. 
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Na een langdurig proces vond ruim honderd jaar later op 24 novem-
ber 1675 in de Sint-Pieterskerk in Rome de plechtige viering plaats 
van de zaligverklaring van de Martelaren door paus Clemens X. 
Hieraan gingen uitgebreide onderzoeken naar getuigenverklaringen 
en wonderen vooraf. Toen het zover was, werd de Sint-Pieter uitge-
breid versierd voor de viering. Zo hing aan de voorgevel van de kerk 
een schilderij met de marteling van de zaligen met daaromheen de 
wapenschilden van de paus, de Spaanse koning en de Franciscanen.  
De heiligverklaring zou een kleine tweehonderd jaar later in 1867 
volgen. Het proces van de heiligverklaring verliep veel sneller. Het 
initiatief leek vooral vanuit Rome zelf te komen. Op 29 juni 1867 
vond de heiligverklaring plaats. Tegelijk werden zes anderen zalig 
verklaard, maar bovenal werd die dag herdacht dat achttien eeuwen 
geleden Petrus en Paulus de marteldood stierven. 
Roy Tepe beschrijft de gebeurtenissen rond de Martelaren van Gor-
cum, de zaligverklaring en de heiligverklaring. Vooral beschrijft hij 
uitgebreid de schilderijen, beelden, prenten en andere kunstobjecten 
die rond deze drie fasen zijn gemaakt. Dit maakt zijn boek uniek. 
Behalve een catalogus van de tentoonstelling uit 2012 is dit werk ook 
een vlot geschreven en toegankelijk document over alle gebeurtenis-
sen rond de Martelaren van Gorcum.  
 
Roy Tepe, Oog in oog met de Martelaren van Gorcum; Catalogus bij de 

, 
252 blz. 
 
Bert van Ravenhorst, 

historicus & bestuurslid Historische Vereniging De Brielse Maasmond 
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A. Brouwer: ´De laatste oogenblikken der H.H. Martelaars van Gorkum´ , 
1867. Litho uit het besproken boek. Bron SAVPR. 
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Uit de streek 

Publicaties 

Tepe, Roy: Oog in oog met de Martelaren van Gorcum. Voor meer 
informatie zie de recensie op pagina‘s 59-61. 
 
Reedijk, Jaap: Een boekje van eigen deeg. Verhalen over Geervliet, 
verteld door een bakkerszoon (Geervliet 2014), € 12,- 
Te koop bij de filialen van Bakkerij Reedijk in Geervliet, Heenvliet 
en Zuidland. 
 
Wensink, Tom: Kapers op de Hollandse Kust.  
ISBN 978-90-82260-30-4  
Voor meer informatie, zie www.kapersopdehollandsekust.nl 
 

Voor meer informatie: http://waterwegschilders.blogspot.nl 
 

Tentoonstellingen enz. 

Historisch Museum Den Briel: 
De Vicarieën Roest van Limburg en Brielle.  
Voor meer informatie zie pp 48-49 en HMDB, tel. 0181-475 475. 
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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.  
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