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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 De Brielse 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 

 

Dat ‘jonge’ geschiedenis net zo interessant kan zijn als ‘oude’, bewijst 

het artikel van Felix Keller over de industrialisatie van de Botlek. Aan-

leiding voor dit stukje geschiedschrijving is de bouw van een enorme 

hefbrug over de Oude Maas. Deze nieuwe Botlekbrug betekent het ver-

dwijnen van de oude Botlekbrug uit 1955, die een belangrijke rol heeft 

gespeeld bij de ontwikkeling van onze regio. 

In de raadzaal van het oude stadhuis van Brielle hangen drie schutters-

stukken. Afgelopen januari is de hoognodige restauratie gestart van het 

grootste schilderij ‘De Officieren van het Oranje Vendel’. Marijke 

Holtrop bespreekt in haar artikel de belangrijkste wetenswaardigheden 

over de Brielse schutterij en de bewogen geschiedenis van het schut-

tersstuk. In de volgende Mare zal een artikel verschijnen over de res-

tauratie van het schilderij. 

De vrijwilligers van de werkgroep Kanonnen en Affuiten hebben de 

afgelopen tijd diverse herstelwerkzaamheden aan de Brielse wallen 

uitgevoerd. Met name is veel tijd en energie gestoken in het restaureren 

van de onderstellen (affuiten) van Brielse kanonnen. Koos Steentjes, 

lid van de werkgroep, geeft een overzicht van de tot nu toe verrichte 

werkzaamheden. 

Afgelopen januari was door de vereniging een excursie, met als thema 

de Martelaren van Gorcum, georganiseerd naar het Gorcums Museum. 

In deze Mare vindt u een korte terugblik op deze geslaagde dag. 

Vorig jaar werd de museumcollectie weer uitgebreid met een aantal 

objecten. In het Museumnieuws geeft Marijke Holtrop een beknopt 

overzicht van nieuwe aanwinsten. 

Bert van Ravenhorst bespreekt het boek Gepassioneerde Brielse Zonen 

over een viertal mannen die veel voor Brielle betekend hebben. En nu 

maar wachten op Gepassioneerde Brielse Dochteren! 

 

Willem Delwel  
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De ‚ oude ‘  Botlekbrug, officieel geopend 29 juni 1955. 
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De industrialisatie van het Botlekgebied 

Felix Keller 

We schrijven januari 2015. In de Botlek is over de Oude Maas een giganti-

sche hefbrug in aanbouw, een der grootste wereldwijd. Zodra deze brug 

klaar is, is de (straks) oude Botlekbrug alleen nog een obstakel voor de 

scheepvaart. Deze zal dan ook zo spoedig mogelijk worden verwijderd en 

daarmee zal ze in de loop der tijd uit het collectieve geheugen verdwijnen. 

Dit zou geen recht doen aan de betekenis die deze brug in de jaren vijftig 

en zestig van de twintigste eeuw had. De Botlekbrug vormde immers de 

enige toegang tot de Botlek waar het gemeentebestuur van Rotterdam 

grootse industrialisatieplannen mee had. Het lijkt de auteur dan ook een 

geschikt tijdstip om aandacht te schenken aan de industrialisatie van de 

Botlek, die kort daarna gevolgd werd door de industrialisatie van het Eu-

ropoortgebied, met daarna de eerste en tweede Maasvlakte, waarmee de 

havenuitbreiding op 22 mei 2013 een voorlopige afronding heeft bereikt. 

Het trauma van de jaren dertig 

Om te begrijpen wat de achtergrond van de naoorlogse industrialisatie-

plannen was, moeten we teruggaan tot in de jaren dertig van de twintig-

ste eeuw. Rotterdam zuchtte onder een enorme werkloosheid en in het 

verlengde daarvan een grote armoede. Mogelijkheden om de economi-

sche positie van de stad te verbeteren waren er niet, en zelfs na de be-

vrijding in mei 1945 moest eerst gedurende een jaar of twee prioriteit 

worden gegeven aan het herstel van de in de oorlog vernielde infra-

structuur. Pas in 1947 was er gelegenheid om toekomstplannen te ont-

wikkelen. De politici uit die periode hadden de armoede in de jaren der-

tig als traumatisch ervaren. Het was voor iedereen duidelijk dat er al het 

mogelijke moest worden gedaan om de economische structuur van Rot-

terdam te versterken, want een situatie als in de jaren dertig mocht 

nooit meer voorkomen. 
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Industrialisatie 

Er bestond vergaande overeenstemming over het feit dat de versterking 

van de economische positie van Rotterdam gerealiseerd diende te wor-

den door het aantrekken van havengerelateerde industrie met de erbij 

horende werkgelegenheid. Er waren wel twee problemen: Rotterdam 

beschikte niet of nauwelijks over vrije, voor verhuur geschikte indu-

strieterreinen. Er moesten dus met grote spoed nieuwe terreinen ont-

wikkeld worden. Het tweede probleem was misschien nog lastiger op 

te lossen. Rotterdam had grote problemen met de verzilting van de 

Nieuwe Waterweg. Twee keer per dag stroomde zout water naar bin-

nen, en elke havenuitbreiding had tot gevolg dat de zouthoeveelheid 

groter werd. Alle plannen die te maken hadden met de uitbreiding van 

havens moesten dus getoetst worden op hun bijdrage aan de verzilting.  

Industrialisatie van het Botlekgebied was niet de eerste keuze van het 

gemeentebestuur. De voorkeur ging uit naar het plan ‘Poortershaven’, 

ook genaamd ‘Plan Hoek van Holland’. Poortershaven was een klein 

particulier haventje aan de noordoever van de Nieuwe Waterweg, on-

geveer op de plek waar we thans de stormvloedkering vinden.  

Figuur 1: plan Poortershaven bij Hoek van Holland.  

Bron: zie noot aan het einde van dit artikel. 



 11 

Het was de bedoeling tussen Hoek van Holland en Maassluis een aantal 

havens aan te leggen (Figuur 1), die door middel van twee grote sluizen 

aan de Nieuwe Waterweg zouden worden aangesloten. De plannen 

sneuvelden echter op een veto van Rijkswaterstaat. Het scheepvaartver-

keer naar de stadshavens mocht geen belemmering ondervinden van 

dwarsverkeer naar en van de sluizen.  

De Botlek 

Nu het plan ‘Poortershaven’ gesneuveld was, kwam de Botlek in beeld. 

Nu bestaat er rond het woord ‘Botlek’ nogal wat verwarring. Het lijkt 

daarom zinvol eerst duidelijkheid hierover te verschaffen, alvorens de 

geschiedenis van de industrialisatie te beschrijven. Het woord ‘Botlek’ 

had in die tijd twee betekenissen. Ten eerste was het de naam van een 

vaarwater, en wel de linker (of zuidelijke) zijtak van de Oude Maas, 

net voor deze de Nieuwe Waterweg bereikt, daar plaatselijk ‘Het 

Figuur 2: het vaarwater de ‚ B otlek ‘  als linker ( of zuidelijke )  zijtak van 

de Oude Maas. De Botlek is hier reeds afgedamd. Over de afdamming: 

zie verderop in dit artikel. 
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Scheur’ genaamd (Figuur 2). 

Die zijtak stroomt westwaarts en verandert dan ineens van naam in 

‘Brielse Maas’, die ter hoogte van Oostvoorne uitmondt in de Noord-

zee. Daarnaast is ‘Botlek’ ook de naam van het gebied, begrensd in het 

noorden door de Nieuwe Waterweg (Het Scheur), in het oosten door de 

Oude Maas, in het zuiden door het Hartelkanaal, en in het westen door 

de Botlekweg, thans een secundaire weg parallel en ten oosten van de 

snelweg A15 (Figuur 3). 

In het zuidoosten van de Botlek ligt het agrarische gebied de 

‘Welplaat’, maar verder is de Botlek vóór de ontsluiting in de 

Figuur 3: het Botlekgebied, situatie omstreeks 1980. 
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tweede helft van de jaren vijftig eigenlijk alleen toegankelijk voor ja-

gers en vissers. Pogingen van de auteur om te achterhalen wat de bete-

kenis van het woord ‘Botlek’ is, zijn tot nu toe op niets uitgelopen. We 

komen het woord voor het eerst tegen in 1796, en een tweede keer in 

1821, maar wat het woord betekent, is tot nu toe een raadsel.  

Verzilting op Voorne-Putten en Rozenburg 

Om de verzilting op de eilanden Voorne-Putten en Rozenburg tegen 

te gaan, ontwikkelde Rijkswaterstaat in 1947 een plan om de Brielse 

Maas om te vormen tot een zoetwaterbassin (Figuur 4). Dit werd ge-

daan door de Brielse Maas in 1950 ter hoogte van Oostvoorne af te 

dammen en tevens een dam in de Botlek te leggen. Verder werd er ter 

hoogte van Spijkenisse een inlaatwerk met voedingskanaal aangelegd 

waardoor, afhankelijk van de waterstand, gecontroleerd zoet water 

Figuur 4: project zoetwaterbassin Brielse Meer, realisatie 1947-1950. 
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kon worden ingelaten. Dit systeem werkt ook nu (2015) nog steeds. 

Ten westen van Rozenburg werd een kanaal met sluis van het Brielse 

Meer naar de Nieuwe Waterweg aangelegd om brak water uit het 

Brielse Meer te kunnen lozen. Dit kanaal bestaat niet meer.  

Planningsperikelen 1947-1952-1955 

Al in 1947 werden indrukwekkende plannen voor de aanleg van de 

Botlekhavens gepresenteerd (Figuur 5). 

Figuur 5: Botlekplan 1947. Let op de, nooit gerealiseerde, sluis tussen 

de Nieuwe Waterweg en de Botlekhavens, ter bestrijding van de 

verzilting. 

 

. 
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Interessant is te zien dat er van uit werd gegaan, dat de Botlekhavens 

ter bestrijding van de verzilting achter een sluis dienden te liggen. Deze 

sluis is er nooit gekomen, maar zelfs in de tweede helft van de jaren 

zestig, toen de meeste terreinen in de Botlek al verhuurd waren, werd 

de optie van een sluis nog steeds opengehouden.  

Verzilting was niet het enige probleem waar het Botlekproject mee te 

maken had. Op de grens van zoet en zout water vindt slibneerslag 

plaats. Tal van waterloopkundige proefnemingen, eerst in Delft en later 

ook in de Noordoostpolder, waren nodig om een aanvaardbare vorm 

voor de aansluiting van de Botlekhavens aan de Oude Maas, dan wel 

aan de Nieuwe Waterweg te vinden. Ondertussen kreeg het project met 

problemen van een totaal ander soort te maken. Het Botlekgebied 

maakte immers geen deel uit van de gemeente Rotterdam, maar be-

hoorde tot de gemeenten Spijkenisse, Rozenburg en Geervliet. Maar 

liefst 1260 ha zouden moeten worden onteigend. Op het te onteigenen 

gebied van Spijkenisse waren 14 woningen en 6 grote boerderijen gele-

gen; op Rozenburg 7 grote boerderijen, 7 kleine boerderijen en 32 wo-

ningen. Privaatrechtelijk zouden de terreinen dan onder Rotterdam val-

len, maar publieksrechtelijk zouden de gronden blijven ressorteren on-

der de oorspronkelijke gemeenten. Een weinig gelukkige constructie 

die aanleiding gaf tot vele moeilijkheden. Zo gold in de Botlekhavens 

de Rotterdamse Havenverordening niet, en de gemeentelijke havenpo-

litie kon in de Botlek niet optreden. Ook de gladheidbestrijding in de 

winter ressorteerde niet onder Rotterdam. Deze toestand duurde nog tot 

in de jaren zestig, toen de meeste terreinen in de Botlek al lang ver-

huurd waren. Had het eleganter gekund? Waarschijnlijk wel, al moet 

natuurlijk gezegd worden dat het afstaan van gemeentegrond niet tot de 

primaire taak van een burgemeester behoort. Aan de andere kant liet 

Rotterdam ook de nodige steken vallen. Met enige regelmaat gebeurde 

het, dat raadsbesluiten ter kennisgeving aan de betrokken Botlekge-
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meenten werden verzonden. In de tekst werd verwezen naar kaarten in 

de bijlage, maar de bijlagen ontbraken. Je kunt dan als gemeente twee 

dingen doen: een telefoontje naar Rotterdam plegen met het verzoek de 

bijlagen alsnog te sturen of je beklag te doen als officiële mededeling 

in de eerstvolgende raadsvergadering. Dit was de strategie van burge-

meester P.J. Bliek van Spijkenisse. Deze strategie werkte wel, maar je 

maakt op deze manier geen vrienden. 

Vanaf 1952 kwam er weer vaart in het project. Uit marktonderzoek 

was gebleken, dat er in de plannen ook een nieuwe Petroleumhaven 

opgenomen diende te worden. En ook al waren er nog geen terreinen 

verhuurd, er bleek zo veel belangstelling te bestaan dat er voortvarend 

aan het bedrijfsklaar maken van het terrein gewerkt diende te worden. 

Al op 7 februari 1952 werd er door de Rotterdamse raad een krediet 

van f 11.300.000 voor de bouw van de Botlekbrug bij acclamatie goed-

gekeurd. Nog hetzelfde jaar, op 23 december 1952, werd de eerste paal 

voor een pijler van de brug geslagen. Op 29 juni 1955 werd de Botlek-

brug officieel in bedrijf genomen. 

Industrialisatie Botlek, 1955-1957-1964 

Nu het Botlekgebied toegankelijk was, werd voortvarend met de reali-

satie van de plannen begonnen. Reeds eerder, in januari 1955, was door 

het gemeentebestuur met Dow Chemical Company overeenstemming 

bereikt over de verhuur van een terrein van 20 ha voor de op- en over-

slag van chemische producten en voor 

de fabricage van petroleumderivaten.  

 

 

Figuur 6: de eerste terreinen worden 

gereedgemaakt tussen Botlek en Oude  

Maas. 
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Figuur 7: Dow Chemical Company is de eerste huurder in de Botlek. 

 

In een eerste fase werd uitgegaan van een investering van f 10.000.000 

en werkgelegenheid voor ongeveer 100 man. Het voorstel werd door de 

raad bij acclamatie aangenomen, zij het dat de communistische fractie 

geacht wilde worden tegen te hebben gestemd. Immers Dow was een 

Amerikaans bedrijf…  

Al in april 1955 bereikte de raad een voorstel voor de uitgifte van een 

terrein van maar liefst 60 ha aan de ‘Verolme Dok- en Scheepsbouw 

Mij.’ ten noorden van de Botlek, op de uiterste noordoostelijke punt 

van de gemeente Rozenburg (Figuur 8). 
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De drijvende kracht achter de bouw van een moderne werf op Rozen-

burg was Cornelis (Cor) Verolme, een ondernemer pur sang die voor 

de Nederlandse scheepsbouwindustrie veel heeft betekend. De eigena-

ren van de bestaande oudere werven moesten met lede ogen aanzien 

hoe in de Botlek door gebruikmaking van de modernste bouwmetho-

den schepen op een ongekend efficiënte manier werden gebouwd. De 

verhouding tussen Verolme en de overige werfeigenaren is nooit meer 

goed gekomen.  

Figuur 8: het grote ( 60 ha)  terrein van de ‚ Verolme Dok –  en 

Scheepsbouw Mij. ‘ op de uiterste noordoostelijke punt van de gemeente 

Rozenburg. 
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Ondertussen gebeurde rond de Botlek van alles. Op 19 juni 1956 

maakte Esso Nederland bekend dat overeenstemming was bereikt 

over de vestiging van een raffinaderij in het Botlekgebied en wel ten 

zuiden van de 3e Petroleumhaven. Nieuwe ontwikkelingen werden 

ook op het gebied van het vervoer van ertsen gesignaleerd. Het ver-

bruik van ijzererts bleek in Europa aanzienlijk lager te zijn dan in de 

USA. Veel erts kwam uit Labrador, waar verlading alleen gedurende 

zeven maanden per jaar kon plaatsvinden. De ijzer- en staalfabrieken 

beschikten niet over de vereiste opslagruimte om de pauze in de aan-

leveringen te kunnen overbruggen en de schepen waren te groot om 

de Waalhaven te bereiken. De Botlek daarentegen kon deze schepen 

wel degelijk ontvangen. Wel was  het nodig om reserveterreinen aan 

de westzijde van de Botlek, bij de huidige Sint Laurenshaven, be-

drijfsklaar te maken. Voor de zoveelste keer werd de dam in de Bot-

lek westwaarts verschoven en werd de Botlek verder uitgediept. 

Waarom had Rijkswaterstaat geen problemen met betrekking tot de 

verzilting? Ondertussen was na de stormvloed van 1 februari 1953 

het Deltaplan gereedgekomen met daarin opgenomen de afsluiting 

van het Haringvliet met een spuisluis van liefst meer dan één kilome-

ter lang. Wanneer dat werk eens gerealiseerd zou zijn, dan werd het 

Haringvliet een zoetwaterbassin en zou meer zoet water via Spui en 

Oude Maas naar de Nieuwe Waterweg stromen. Op zich klopte de 

redenering, alleen werd de afsluiting van het Haringvliet pas in 1970 

gerealiseerd en in de tussentijd leverde de uitdieping en vergroting 

van de Botlek wel degelijk problemen op, waarover later meer.  

Eerst gebeurde op politiek gebied iets dat buiten Rotterdam omging, 

maar wel degelijk van invloed was op de realisatie van de havenplan-

nen. Op 23 oktober 1956 brak de Hongaarse opstand uit die in de eer-

ste week van november door Russische troepen werd neergeslagen. Op 

5 november landden Britse en Franse parachutisten bij het Suezkanaal 
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dat ondertussen door Egyptische troepen onbruikbaar was gemaakt. 

Alle plannen die tot nu toe rekening hadden gehouden met de maxima-

le voor het Suezkanaal toegestane scheepsafmetingen waren alleen nog 

oud papier.  

Ondertussen ging de verhuur van terreinen door: nog in november 

huurde de Caltex Petroleum Mij. aan de oostzijde van de 3e Petroleum-

haven een terrein groot 80,5 ha. Om verwarring te voorkomen: uitein-

delijk heeft Caltex dit terrein aan de gemeente teruggegeven in ruil 

voor een terrein in het latere Europoortgebied. Op het oorspronkelijk 

door Caltex gehuurde terrein werd (en is) het bedrijf Aluminium en 

Chemie Rotterdam n.v. (Aluchemie) gevestigd. Nog in december werd 

30 ha verhuurd aan Müller-Hanna’s overslag- en opslagbedrijf bij de 

huidige Sint Laurenshaven. Eveneens in december werden 36 ha ver-

huurd aan de Nieuwe Matex n.v., aan de noordzijde van de nog te gra-

ven zijtak van de 3e Petroleumhaven. 

Vervolgens schenken we aandacht aan de jaren 1957 en 1964. Beide 

jaren waren voor de ontwikkeling van de Rotterdamse haven van bij-

zondere betekenis. In 1957 waren de meeste terreinen in de Botlek 

verhuurd. Daarbij was te voorzien, dat aanvragen zouden blijven bin-

nenstromen. Het werd dus tijd om over de verdere ontwikkeling na te 

 

 

 

Figuur 9:  

4 november 

1956. Het 

Russische 

leger slaat de 

Hongaarse 

opstand neer. 
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denken. Dit resulteerde in de officiële presentatie van het ‘Plan Eur-

opoort’ op 7 november 1957. Dit plan omvatte het gebied ten westen 

van de Botlek en ten zuiden van Rozenburg enerzijds, en anderzijds 

het gebied ten noordwesten van Rozenburg, tussen het (huidige) Ca-

landkanaal en het Hartelkanaal, alles tot ruwweg de oorspronkelijke 

kustlijn tussen Voorne en Hoek van Holland.  

Reeds eerder, namelijk op 1 februari 1957, werd in Den Haag opge-

richt de ‘Staal Studie Stichting’. Doel van de stichting was na te gaan 

of het verantwoord was om aan de mond van de Waterweg een hoog-

ovenbedrijf en een staalindustrie te vestigen. Zoals we weten, zijn 

deze bedrijven er nooit gekomen en vermoedelijk was dit een ver-

standige beslissing.  

In 1964 was in de Botlek zo ongeveer alles volop in bedrijf. Er was 

wel nog één probleem dat nooit op een afdoende manier was gere-

geld, namelijk de gemeentelijke herindeling. Dit was een ‘weeffout’ 

die van begin af aan voor problemen zorgde en dat nog steeds deed. 

Rotterdam had in voorkomende gevallen nog steeds met 27 gemeen-

ten te maken, waarvan 19 op Voorne-Putten. Na jaren voorbereiding 

werd in 1964 opgericht het ‘Openbaar Lichaam Rijnmond’ als extra 

bestuurslaag voor de coördinatie van de belangen van de Rijnmond-

gemeenten. Het Openbaar Lichaam Rijnmond bleef bestaan tot 1986.  

Werken in de Botlek in de jaren zestig 

De beschikbare woningvoorraad in de omgeving van de Botlek was 

absoluut onvoldoende om de arbeiders – zoals de medewerkers toen 

genoemd werden – te huisvesten. In Hoogvliet en in Rozenburg, maar 

vooral ook in Spijkenisse (Noord) ontstonden compleet nieuwe wijken 

met alle voorzieningen zoals scholen, sportvelden, winkelcentra en 

zelfs zwembaden. De huisvesting werd dicht bij de industrie gepland, 

aangezien er werd verondersteld dat het woon-werkverkeer door mid-

del van de fiets zou plaatsvinden. Als maximaal aanvaardbare afstand 
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werd 5,5 km gezien. Niemand realiseerde zich dat enkele jaren later 

de fiets zou worden vervangen door de auto.  

In eerste instantie vond woningbouw in Spijkenisse en Rozenburg 

plaats. Spoedig werd, naast Spijkenisse, Hellevoetsluis als zogenoem-

de ‘groeikern’ aangewezen. Ook in Brielle ontstonden nieuwe wijken. 

De situatie van Brielle was in zoverre afwijkend dat Brielle in die tijd 

nog een duidelijke centrumfunctie had. Zo beschikte Brielle toen over 

een kantongerecht, een politiepost, een belastingkantoor, een stand-

plaats van de Marechaussee en een uitgebreid aanbod van scholen 

voor openbaar en bijzonder onderwijs. 

Over de consequenties van het wonen in nieuwe wijken zou heel wat 

te vertellen zijn, maar dat moeten we uitstellen tot een toekomstig 

artikel. Wel zijn er bij het werken enkele dingen gebeurd die gewoon 

te mooi zijn om ze niet te vermelden. Schrijver dezes was 27 jaar aan 

Aluchemie verbonden en de volgende verhalen berusten dus op waar 

gebeurde episodes bij dit bedrijf.                

Nu moet men weten dat Aluchemie grote koolstofblokken, de zoge-

noemde ‘anoden’ produceert, met een gewicht tot maximaal 1500 kg. 

 

Figuur 10: Prins 

Bernhard produ-

ceert een anode 

bij de  officiele 

opening van 

Aluchemie in 

1964. 

 

3e van rechts : 

F. Keller 
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Deze blokken zijn nodig voor de productie van aluminium. Nu had-

den we een klant in IJsland en deze had een IJslandse rederij voor het 

transport van deze blokken ingeschakeld. Op een mooie dag meerde 

de eerste coaster af om een paar duizend ton anoden te laden. Het 

schip had nog niet vastgemaakt of er was de grootst mogelijke opwin-

ding onder het personeel. Wat was er gebeurd? Het schip voer onder 

het hakenkruis en dat kon natuurlijk niet! Hoe kwam dat? Het logo 

van de rederij was een swastika, de oervorm van het hakenkruis, in 

IJsland al lang in gebruik voor de Nazi’s het symbool hadden gejat. 

Gelukkig was de ‘richting’ van de haken bij de swastika van de rederij 

de andere kant uit en ook de kleurstelling was anders, namelijk blauw/

wit. Het duurde een hele tijd totdat we iedereen overtuigd hadden, dat 

we echt niets met de Nazi’s van doen hadden.  

 

De eerder genoemde anoden 

werden met een gigantische 

pers vervaardigd, een enor-

me machine van zo’n 12 x 4 

x 4 m, kosten orde van 

grootte f 1.000.000. In het 

begin was er maar één pro-

ductielijn in bedrijf, dus 

wanneer de pers defect was, 

stond heel de productie stil.  

 

 

 

 Figuur 11: de pers, het kernstuk van de 

productielijn. 
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Dat gebeurde eens in de nacht van zaterdag op zondag en was dus aan-

leiding om het hoofd van de technische dienst te alarmeren. Het pro-

bleem: ondanks dat de betrokken medewerker op een prioriteitenlijst 

stond, had hij nog geen telefoon. Dus pakte een productiemedewerker 

de fiets en vertrok via de oude Hartelsluis en de Plaatweg naar Spijke-

nisse. Daar belde hij het hoofd van de technische dienst uit bed en 

sprak de gedenkwaardige woorden: “Mijnheer, de koffieautomaat is 

stuk en de pers ook.” 

Salarisbetaling 

In het midden van de jaren zestig had nog lang niet iedereen een 

bankrekening. Het loon werd wekelijks contant in een bruine envelop 

overhandigd. Bij het productiepersoneel gaf dat doorgaans geen pro-

blemen, maar de technische dienst draaide nog wel eens overuren, en 

dat moest dan individueel worden uitgerekend. Nu hadden we op de 

administratie een medewerker en dat was een rekenwonder. Wanneer 

hij er zin in had, kon hij razendsnel rekenen. Het probleem: hij had er 

niet altijd zin in en dan lag het geld voor het overwerk niet op tijd 

klaar. Toen dat weer eens gebeurde, besloten een paar potige kerels 

van de technische dienst dat het tijd werd het probleem op te lossen. 

Dit gebeurde als volgt: kop van de medewerker in de toiletpot, even 

doortrekken en het probleem was opgelost. Vandaag zou zoiets on-

denkbaar zijn.  

Op een gegeven ogenblik werd besloten over te schakelen van con-

tante uitbetaling van het weekloon naar overboeking van het maand-

salaris op een bankrekening. Uiteraard kon niet van iedereen worden 

verwacht dat hij een maandsalaris zou kunnen voorfinancieren. Dit 

probleem was op te lossen door de omschakeling over enkele weken 

‘uit te smeren’, waarbij elke keer weer een dag er bij kwam. Voor de 
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meeste medewerkers was dit een prima oplossing, maar toch bleek er 

nog iets te wringen. Het duurde even voor wij er achter kwamen, wat 

er aan de hand was, en erger, we hadden er ook geen oplossing voor. 

Wat was er gebeurd? Niet iedereen die wel eens overuren draaide, 

had de extra inkomsten thuis opgegeven. Maar wat tot nu toe twee 

aparte afrekeningen waren, stond nu ineens op één maandoverzicht 

en hoe verklaar je deze extra inkomsten?  

Het kon ook heel anders. In het weekend hadden we een storings-

dienst voor heftruckreparaties. Eén van de monteurs woonde op Goe-

ree-Overflakkee. Nu moet men weten dat Goeree-Overflakkee op 

kerkelijk gebied (denk aan zondagsheiliging) veel strenger was dan 

Voorne-Putten. Niet voor niets heette Voorne-Putten ‘Het eiland zon-

der Heiland’. Wanneer onze medewerker op zondag werd opgeroe-

pen, dan kwam hij en deed zijn werk, maar wenste voor deze tijd niet 

betaald te worden. 

Milieuperikelen 

We zouden de toenmalige bestuurders onrecht doen door te beweren 

dat er toen geen aandacht voor het milieu was. Wel was deze aan-

dacht nogal selectief en werd de invloed van de gelijktijdige uitstoot 

van de vele bedrijven in de Botlek onderschat. Had men meer kunnen 

doen? Vermoedelijk wel, maar dat is wijsheid achteraf. Wel werd de 

gemeente al in de eerste helft van de jaren zestig twee keer gewaar-

schuwd. De winter van 1962/1963 was streng, waardoor het (zoete) 

Rijnwater bovenstrooms Rotterdam bevroor. Nu geen Rijnwater de 

zouttong tegenhield, kon deze doordringen tot de hoofdwaterinlaat 

aan de Honingerdijk. Het resultaat was dat het zoutgehalte abrupt van 

350 mg per liter toenam tot 3500 mg per liter. Dit is zout water dat 

ongeschikt is voor consumptie! Met andere woorden: de zoetwater-

voorziening van Rotterdam en wijde omgeving was ineens compleet 
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ingestort! Van heinde en ver moest drinkwater worden aangevoerd. 

Dit kon overigens niet voorkomen dat stoomketels beschadigd raak-

ten en dat de raffinaderijen van Shell en Esso hun productie moesten 

beperken of zelfs stopzetten. 

De volgende waarschuwing volgde in mei 1964. In het drinkwater 

werden borstelwormpjes ontdekt, kleine wormpjes van 2 mm lang, 

maar natuurlijk niet gewenst in het drinkwater (Figuur 12). 

 

Samen met een flinke vergroting leverde dat beestje wel een mooie 

krantenkop op: ‘vlees uit de waterkraan’! Het waterleidingbedrijf 

maakte zich redelijk laconiek van het probleem af: men zou wat ex-

tra chloor toevoegen, daardoor zouden de wormpjes versuft raken en 

hun liefdesleven vergeten, en dan zouden ze vanzelf uitsterven. Dat 

versuft raken viel tegen, het duurde dagen totdat het water weer vrij 

van wormen was. Overigens zat er altijd al zoveel chloor in het wa-

ter dat het zetten van thee of koffie met kraanwater niet goed moge-

lijk was. Eigenlijk waren er maar twee opties: het water in een kool-

stoffilter reinigen (zulke filters waren toen in alle soorten en maten 

te koop), of Spa blauw kopen.  

Bij de waterverontreiniging waren de problemen meestal inciden-

teel. Een uitzondering was de kwaliteit van het Rijnwater. De Rijn 

muteerde in die tijd tot een open riool. De verontreinigingen waren 

Figuur 12: een borstelwormpje, na-

tuurlijke grootte ca. 2 mm, in het Rot-

terdamse drinkwater, mei 1964. 
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niet alleen afkomstig van de chemische industrie, maar evenzeer van 

de Franse kalimijnen die jarenlang weigerden om hun afvalwater te 

zuiveren. Bij de luchtverontreiniging was er zowel sprake van inci-

dentele als ook van structurele problemen. Voor het eerst in decem-

ber 1960 legde de Rotterdamse socialistische fractieleider een verkla-

ring af over wat hij noemde ‘de Botlekstank’: “Als iemand van Uw 

college of van deze raad de gelegenheid heeft gehad om tijdens mooi 

weer deze zomer in Hoogvliet te zijn, dan zal hij weten wat ik met 

deze uitdrukking bedoel. Het is eenvoudig afgrijselijk wat de bewo-

ners daar in hun frisse nieuwe huizen op mooie voorjaars- en zomer-

dagen aan stank moeten doormaken.” En dan te denken dat we het 

over het jaar 1960 hebben, dus de meeste bedrijven waren nog niet 

eens opgestart. In 1962 begonnen ook de tuinders in het Westland 

zich zorgen te maken over mogelijke nadelige invloeden van de 

luchtverontreiniging op de gewassen. Pas in 1965 kreeg de luchtver-

ontreiniging de nodige aandacht. Een ongelukkige samenloop van 

omstandigheden zorgde in het Westland voor schade aan de gewas-

sen in de orde van grootte van één miljoen gulden. Uit onderzoek 

bleek dat nu ook de volksgezondheid ernstig in het gedrang kwam. 

Vergeleken met andere gebieden werd een verhoogde frequentie van 

aandoeningen van de luchtwegen, tot en met longkanker, vastgesteld. 

Behalve de permanent aanwezige stank, vaak ervaren als een soort 

kattenurine, had de luchtverontreiniging nog andere vervelende con-

sequenties. Op een gegeven ogenblik had een niet nader geïdentifi-

ceerde uitstoot tot gevolg dat de lak van nieuwe auto’s compleet af-

bladderde. Dat betekende voor de eigenaren een niet te claimen scha-

de van meerdere honderden guldens voor het opnieuw spuiten van 

hun auto. Er zijn meer voorbeelden bekend van schadegevallen die 

alleen te verklaren zijn door extreem hoge concentraties van veront-

reinigende stoffen. Zo emitteerden kunstmestfabrieken fluorwater-
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stof, een nogal agressief gas. Secretaresses die benedenwinds van de 

bron werkten, kregen een financiële tegemoetkoming, het zogenoem-

de ‘kousengeld’, van het bedrijf omdat nylonkousen door de inwer-

king van fluorwaterstof en vocht gewoon oplosten.  

Een laatste voorbeeld is de invloed van extreme concentraties van 

zwaveldioxide op machinebesturingen. Computers voor het in- en 

uitschakelen van groepen van machines in de gewenste volgorde be-

stonden in die tijd nog niet. In plaats daarvan werden honderden re-

lais zodanig met elkaar verbonden dat het starten en stoppen van ma-

chines correct gebeurde. De relaiscontacten bestonden uit zilver, wat 

garant staat voor een goede stroomgeleiding. Onder de extreme om-

standigheden die in de Botlek heersten, vormde zich op de contacten 

een isolerende laag, met als resultaat dat het hele systeem niet meer 

werkte. Duizenden relais moesten worden verwisseld. Bij de sociale 

werkplaats ‘De Welplaat’ hadden ze een dagtaak aan het schoonma-

ken van de contacten. Het zou nog jaren duren totdat alle uitstoot af-

doende gesaneerd was en de plaatsen rondom de Botlek weer een nor-

maal woon- en werkgebied waren geworden. 

Nabeschouwing 

We zijn begonnen met de inbedrijfstelling van de Botlekbrug op 29 

juni 1955. Deze brug, met één rijstrook per richting, één spoorlijn en 

twee fiets- en wandelpaden maakte het mogelijk industrie en daarmee 

werkgelegenheid aan te trekken. Dit programma was succesvol. Door 

de industrialisatie van de zuidoever van de Nieuwe Waterweg, uitein-

delijk in vier etappes (Botlek, Europoort, Maasvlakte 1 en Maasvlakte 

2) werd op een eerder agrarisch gebied een enorme hoeveelheid 

werkgelegenheid geschapen. Die ontwikkeling had wel zijn prijs. 

Agrarische structuren op Voorne-Putten gingen verloren, zoals ook 

het natuurgebied ‘De Beer’ in Europoort. Over de milieuperikelen 
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hebben we het al gehad. De toename van het verkeer is gigantisch. 

Begonnen we in 1955 met één rijstrook in elke richting en één 

spoorlijn alsmede met twee fietspaden, straks beschikt het rivierkrui-

sende verkeer over 2 x 2 rijstroken op de nieuwe brug, twee voet- en 

fietspaden, één spoorlijn met de mogelijkheid een tweede spoor aan 

te leggen. Sinds 1980 beschikt het wegverkeer over een tunnel met 2 

x 3 rijstroken.  

Voor de volledigheid noemen we ook nog de Spijkenisserbrug, een 

hefbrug met twee hefopeningen en sinds 1985 een metrotunnel en 

sinds 2006 een spoortunnel. 

Samenvattend: het project is dus zeker niet zonder heftige schoon-

heidsfoutjes gerealiseerd, maar uiteindelijk is de oorspronkelijke 

doelstelling qua werkgelegenheid wel bereikt.  

 De Spijkenisserbrug. 
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Over de auteur 

Felix Keller was van 1963 tot 1990 bij Aluchemie betrokken, waarvan 

van 1970 tot 1990 als directeur. 

Bronnen 

De gegevens over de industrialisatie van de Botlek zijn voor het groot-

ste gedeelte ontleend aan de volgende documentatie:  

 

‘Overzicht van de bemoeiingen van het Gemeentebestuur van Rotter-

dam met de totstandkoming van de havens en industrieterreinen in het 

gebied van de BOTLEK.’ Samengesteld door mr. dr. P. Lucas, conser-

vator bij het Archief van de gemeente Rotterdam. 

DEEL 1: 1945 tot 7 november 1957, (de dag waarop het “Plan Euro-

poort” officieel werd bekendgemaakt) 

DEEL 2: 7 november 1957 - 1965 

Verder is gebruik gemaakt van het boek: Verolme memoires           

AD. DONKER ROTTERDAM 1971 

ISBN 90 6100 090 4 
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De Officieren van het Brielse Oranje Vendel nader bekeken  

Marijke Holtrop 

In het standaardwerk Schutters in Holland, kracht en zenuwen van de 

stad 1) stelt Rudolf Ekkart dat in Nederland zo’n 125 officiële schutters-

stukken bewaard zijn gebleven. Zestig schuttersstukken bevinden zich in 

Amsterdam; de andere helft is te vinden in elf steden van de voormalige 

gewesten Holland en Zeeland. Eén van die elf steden is Brielle: daar han-

gen in de huidige raadzaal van het stadhuis drie groepsportretten waarop 

de drie compagnieën van de Brielse schutterij zijn uitgebeeld. Het groot-

ste groepsportret is dat van “De Officieren van het Oranje Vendel”, in 

1660 geschilderd door Maerten van der Fuijck (circa 1634-1694). Dit 

schilderij wordt sinds medio januari 2015 gerestaureerd door Josien van 

der Werf van restauratieatelier Oude Delft in Den Haag. De restauratie 

wordt mogelijk gemaakt door giften aan de Historische Vereniging De 

Brielse Maasmond, onder meer van de familie Fens uit Zwartewaal. In 

het hiernavolgende worden de belangrijkste wetenswaardigheden over de 

Brielse schutterij besproken; daarna wordt teruggekomen op het doek en 

andere objecten die museaal worden bewaard als getuigenissen van de 

Brielse schutterij. Deze bijdrage wordt afgesloten met een naschrift. 

Schuttersstuk van het Oranje Vendel, geschilderd in 1660  door Maerten 

van der Fuijck. 

Foto via HMDB 
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De schutterij van Brielle   

In de Noordelijke Nederlanden werden de eerste schuttersgilden me-

dio 14de eeuw opgericht. Brielle beschikte aan het eind van de 14de 

eeuw ook al over een schuttersgilde; het schuttersgilde van Den 

Briel nam in 1394 deel aan een toernooi in Doornik, gelegen in de 

Zuidelijke Nederlanden 2) . De middeleeuwse schuttersgilden be-

stonden uit burgers die zich vrijwillig bezig hielden met de verdedi-

ging van de stad. De schuttersgilden hadden een sterk religieus ka-

rakter en beschikten vaak over een kapel of altaar; ook processies 

werden vaak door schuttersgilden begeleid. 

In de begintijd waren schuttersgilden gegroepeerd naar het wapen 

dat ze gebruikten: de handboog (met Sint Sebastiaan als schutspa-

troon) of de voetboog (met Sint Joris als schutspatroon). Kloveniers-

gilden, die -na de invoering van het buskruit- het eerst in Amster-

dam werden opgericht, bestonden uit schutters die waren uitgerust 

met handvuurwapens. Kloveniers of kolveniers dankten hun bena-

ming aan de kolf, die -zittend aan het uiteinde van het vuurwapen- 

tegen de borst gezet moest worden om te kunnen richten. In later 

tijden werden schutterijen ingedeeld naar de wijken die ze be-

schermden.  

Aan het eind van de 16de eeuw werden de schuttersgilden -het eerst 

in Amsterdam, in 1580- omgevormd tot burgerwachten, die schutte-

rijen werden genoemd. De schutterij is te omschrijven als een mili-

tie: een soort legereenheid die bestond uit burgers. De belangrijkste 

taak van de schutterij was om de stad te beschermen tegen vijande-

lijke aanvallen en roverij en om de orde te handhaven bij oproer, 

onraad, brand of hoog bezoek. Deelname aan de schutterij voor de 

duur van 1 à 2 jaar was veelal verplicht voor mannen tussen de 18 

en 60 jaar. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Boog_(wapen)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kruisboog
http://nl.wikipedia.org/wiki/Militie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Militie
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De naam schutterij komt waarschijnlijk van het woord “scutten”, wat 

schieten betekent, en niet van het woord beschutten zoals ook wel is 

gesuggereerd 3).  

Over de Brielse schutterij is door verschillende auteurs gepubliceerd: 

bijvoorbeeld in 1936 door voormalig Briels kantonrechter en histori-

cus Herbert Schaap (1894-1982) 4) en laatstelijk in 2009 door Jenneke 

Groeneveld die daarbij de artikelen van archivaris Johan Been (1859-

1930) betrok 5). Been beschreef in 1923 6) dat de schutterij van Brielle 

omstreeks 1400 uit drie afdelingen bestond. Vanaf 23 juli 1523 had 

Brielle geen drie maar twee afdelingen,  schuttersvendels genaamd: 

het voetboogvendel St. Joris, dat met de voetboog bleef schieten en het 

kolveniersvendel St. Sebastiaan, dat eerder met handbogen schoot 

maar op vuurwapens was overgestapt. De Brielse schutters hielpen in 

1573 mee om Haarlem en Alkmaar en in 1574 Leiden te ontzetten. En 

in januari 1598 begeleidden zij de intocht in Brielle van Louise de Co-

ligny, de weduwe van Willem van Oranje. Beide schuttersvendels ont-

vingen daarvoor elk drie tonnen bier 7) . De schutterij van Brielle ver-

anderde nadat op 10 september 1618 stadhouder Maurits, prins van 

Oranje, in het Brielse stadhuis verscheen; hij ontsloeg het toenmalige 

stadsbestuur en stelde een nieuwe vroedschap aan met daarin hem wel-

gevallige bestuurders. Bovendien liet hij, op 16 september, de bestaan-

de twee schuttersvendels opheffen. Op 14 oktober was zijn herschik-

king van de Brielse schutterij een feit: drie compagnieën met vendels 

in de kleuren oranje, wit en blauw (genoemd naar de kleuren van de 

prinsenvlag en zoals elders in de Noordelijke Nederlanden vaker voor-

kwam). Elk vendel, elke compagnie, was verbonden aan een eigen 

wijk die ze diende te beschermen. De eerder genoemde Jenneke Groe-

neveld beschreef dat een Brielse compagnie bestond uit een kapitein, 
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luitenant en vaandrig, vier sergeanten, een korporaal, een hoofdman, 

vijftien adelborsten en vier kwartiermeesters: 28 leden in totaal 8) .  

De doelen in de kapel van het voormalige Clarissenklooster. 

Foto via HMDB 

 

Leden van de schutterij moesten oefenen in het schieten. Zo’n oe-

fenterrein of schietbaan werd “de doelen” genoemd. De doelen be-

vond zich in bijna alle gevallen vlakbij de stadsmuren, zodat eventu-

ele schade en last van het lawaai beperkt zouden blijven. De schutte-

rij van Brielle had geen speciaal voor hen gebouwd doelengebouw, 

maar kwam tussen 1581 en 1795 samen in de Sint Jorisdoelen, ge-

vestigd in de kapel van het voormalige Clarissenklooster.  
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De Brielse schutterij moest de doelen delen met burgemeesters, ma-

gistraten en vroedschapsleden die er elk jaar op 1 oktober (de feest-

dag van Sint Bavo) gezamenlijk een maaltijd nuttigden. De drie 

Brielse schuttersstukken hadden een plaats in het doelengebouw. Zo 

beschreef Jan Kluit (1722-1811) halverwege de 18de eeuw 9) dat de 

schilderijen van de officieren van de drie schuttersvendels te zien 

waren in een ruimte van het doelengebouw waar “de Burgerije haar 

gewone vergaderingen houdt”. 

Vanaf de Franse bezetting in 1795 werden de doelen gebruikt door 

Franse soldaten die Brielle bezet hielden. Omdat de Infirmerie te 

klein was geworden voor het aantal gewonde Franse militairen werd 

de doelen vanaf 1806 ingericht als ziekenhuis. De schuttersstukken 

werden van de muur gehaald, uit hun lijst gesneden, opgerold en naar 

de zolder van het stadhuis gebracht. Vervolgens werden ze lange tijd 

vergeten. Totdat de archivaris van Brielle, tevens eerste conservator 

van het Brielse museum, Johan Been, de doeken terugvond op de 

zolder van het stadhuis. De Haagse kunsthandelaar Jac. Strelitski wil-

de de doeken voor driehonderd gulden aankopen, maar het Brielse 

gemeentebestuur ging op dat voorstel niet in. Op advies van jonkheer 

Barthold van Riemsdijk (1850-1942), toentertijd directeur van het 

Rijksmuseum, werden de doeken gerestaureerd door de firma J.A. 

Hesterman en Zonen uit 

Amsterdam.  

 

 

Restauratie Oranje 

Vendel vóór 1916. 

Foto via HMDB 
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Het schilderij met het Oranje Vendel kwam in Brielle terug in 1916, 

de schuttersstukken met het Blauwe Vendel en het Witte Vendel in 

respectievelijk 1921 en in 1923. Alle drie de doeken kregen een 

plaats in het stadhuis. Omdat de functies van de ruimten in het stad-

huis een aantal keren is gewijzigd, is nu niet precies meer aan te ge-

ven waar de doeken wanneer hebben gehangen. Zo bevond de raad-

zaal zich aanvankelijk op de eerste verdieping, maar werd met de 

komst van het kantongerecht in het stadhuis in 1838 verplaatst naar 

de begane grond. De eerder genoemde Herbert Schaap 10)  schreef in 

1936 dat “De officieren van het Oranje Vendel” in de raadzaal hing, 

geflankeerd door “De Inname van Brielle” van Anthonie Waldorp 

(1803-1866) en “De aankomst van Koning Willem III”, geschilderd 

door Louis de Burbure (1839-1911). Laatstgenoemde twee schilde-

rijen worden nu permanent in het museum tentoongesteld. Het Witte 

en Blauwe Vendel hingen volgens Schaap op dat moment “…in de 

aangrenzende burgemeesterskamer…”.  

In 1955-1957 werd het stadhuis verbouwd naar ontwerp van architec-

tenbureau Van der Broek en Bakema. De drie schuttersstukken wer-

den tijdelijk elders opgeslagen. Het transport verliep via het raam. Na 

de verbouwing werd de raadzaal weer ingericht op de eerste verdie-

ping. Het kantongerecht was inmiddels naar Voorstraat 31 vertrokken. 

Achter de raadzaal bevond zich de burgemeesterskamer. In 1982-1983 

hebben de drie schuttersstukken het stadhuis wederom via de voorge-

vel verlaten om in Laren gerestaureerd te worden door restaurator Pe-

ter Dik. Peter Don 11)  beschreef dat in 1990 het schuttersstuk met het 

Oranje Vendel en die met het Blauwe Vendel de raadzaal sierden en 

het doek met de officieren van het Witte Vendel in de achterliggende 

burgemeesterskamer hing. Ten tijde van de verbouwing van het stad-

huis in 1995-1996 verlieten de drie schuttersstukken voor de derde 

maal het stadhuis om elders opgeslagen te worden. Hiertoe werden de 
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ramen weer uit de gevel gehaald. In die periode ondergingen de schut-

tersstukken een conserverende behandeling waarbij het oppervlaktevuil 

werd verwijderd. Na de verbouwing kregen alle drie de doeken een 

plaats in de huidige raadzaal van het stadhuis 12) .   

Transport van “ De Officieren van het Oranje Vendel ”  in1957. 

Collectie Streekarchief VPR, Brielle. 
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Iconografie van de Officieren van het Oranje Vendel.  

Tot de meest recente kunsthistorische verhandelingen over schut-

tersstukken in de Nederlanden behoren de bijdrage in de masters-

criptie van historicus Astrid Smis uit 2008 en die van Marion Boers 

in het Leids Jaarboekje 2014 13) . Het doek “De Officieren van het 

Oranje Vendel” meet 227,5 cm in de hoogte en is 540,0 cm breed. 

Het groepsportret is horizontaal opgebouwd: de 29 uitgebeelde man-

nen zijn qua compositie min of meer in drie horizontale rijen ge-

rangschikt. De schutters zijn verschillend gekleed, afhankelijk van 

hun functie. Een aantal mannen is gekleed in bruin/okergeel, sommi-

gen in het zwart, met of zonder hoed, een aantal van hen heeft een 

oranje/rode sjerp om het bovenlichaam of middel. Prominent, vrij-

wel in het midden van het schilderij, daardoor de aandacht van de 

kijker als eerste trekkend, staat een tweetal uitgebeeld: links de 

vaandrig, de drager van het vaandel, traditiegetrouw een heel jonge 

man, die ongehuwd diende te zijn 14) . Het oranje/rode vaandel door-

snijdt diagonaal de compositie en daardoor oogt het schuttersstuk 

nog breder dan het al is. Links van de vaandrig, voor de kijker 

rechts, staat een man die diagonaal op de voorgrond is gepositio-

neerd en zo uit het schilderij lijkt te gaan stappen. Laatstgenoemde 

is de kapitein, herkenbaar aan zijn staf en het gebaar dat hij met zijn 

linkerhand maakt. De officier rechts op de voorgrond, in het zwart 

gekleed met oranje/rode sjerp, is de luitenant; hij is herkenbaar aan 

de partizaan, het steekwapen dat hij vasthoudt. Aan de hellebaarden 

die zij vasthouden, zijn de vier sergeanten te herkennen. Verschil-

lende andere wapens zijn uitgebeeld, zoals musketten en twee ron-

dassen (grote ronde schilden) die door de rondassiers gedragen wor-

den 15) . Drie mannen houden een furketstok vast, waarmee het 

schieten met een musket werd ondersteund. De bogen waar de 
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schutters aanvankelijk mee schoten, werden in deze periode niet 

meer gebruikt en niet meer uitgebeeld. Op de voorgrond, rechts van 

het midden, is een meisje te zien maar het zou ook een jongetje kun-

nen zijn. Het personage herinnert enigszins aan het meisje uit De 

Nachtwacht van Rembrandt, dat als mascotte maar ook als marketen-

stertje is omschreven. Het meisje in het Brielse schuttersstuk draagt 

op de rug een aantal pijlen en houdt in de linkerhand een (voet)boog, 

het attribuut van het Oranje Vendel. In de andere hand houdt zij twee 

dode hazen, mogelijk een verwijzing dat de geportretteerde schutters 

de schietkunst goed beheersten. Links van het midden van het schil-

derij is een zittende man te zien, grotendeels gekleed in het wit. Her-

bert Schaap 16) identificeerde hem als Maerten van der Fuijck, de ma-

ker van het schilderij. Dit lijkt te worden bevestigd door het opschrift 

links van zijn hoofd: M.FVICK. Er vlak onder dateerde de schilder 

het doek: 1660. Omdat de signatuur en datering zo vlak naast het 

hoofd van de zittende man in het wit zijn geplaatst en bovendien de 

schutter rechts van hem via een opgetrokken been en het handgebaar 

nadrukkelijk naar hem wijst, lijkt het aannemelijk dat hij de maker is 

van het schuttersstuk en zich met dit zelfportret als schilder wilde 

profileren. Dit is echter een aanname; aan de bandelier over zijn 

schouder met daaraan de houten kruitkokers, waarmee nóg zeven 

schutters zijn uitgebeeld, is de man te herkennen als musketier. Hoe-

wel de schilder van een schuttersstuk meestal lid was van de schutte-

rij en het soms voorkwam dat hij deel uitmaakte van de door hem 

uitgebeelde compagnie 17) is het niet duidelijk welke rol deze zittende 

man binnen de Brielse schutterij had. Maerten van der Fuijck werd in 

1663 als “vreemdeling”  ingeschreven in het Sint Lucasgilde (het 

schildersgilde) van Delft. Als “vreemdeling”, omdat hij rond 1634 

als zoon van een kompasmaker in Brielle was geboren en daar met 

zijn familie bleef wonen. Herbert Schaap heeft aangetoond dat het 
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gezin regelmatig aan rondtrekkende schilders onderdak heeft gebo-

den. Van der Fuijck trouwde in 1667 in Rotterdam met Maria van 

Broeckhoven maar bleef wonen in Brielle. Vanaf 1676 bekleedde 

Van der Fuijck bestuurlijke functies: zo was hij schepen van Brielle 

en in 1683 werd hij benoemd tot burgemeester van Brielle. Hij over-

leed in 1694, zestig jaar oud. Over Van der Fuijck als schilder is tot 

nog toe weinig bekend.   

Linksonder in de hoek van het schilderij, naast de tamboer die op de 

trom zit, is het gepaalde wapen van Brielle te zien: wit-rood-wit. Op 

de trom is een opschrift zichtbaar: NLO. In zijn betoog stelde Her-

bert Schaap dat hij het opschrift las als de naam VENLO. De letters 

V en E zijn anno 2015 echter niet meer te zien; mogelijk is sinds 

1936 een letter verdwenen en een letter onleesbaar geworden. 

Schaap suggereerde dat de naam die hij als ‘VENLO’ las, verwijst 

naar Johan Venlo die in 1660 oud-schepen van Brielle was. Deze 

Venlo was tussen 1653 en 1662 kapitein van de officieren van het 

Oranje Vendel. Hiermee is de kapitein op het schuttersstuk naar alle 

waarschijnlijkheid geïdentificeerd. Schaap vroeg zich verder af wat 

in 1660 de aanleiding kon zijn geweest voor de vervaardiging van 

de drie grote schuttersstukken. Aan de hand van een aantal archief-

stukken opperde hij dat de schuttersstukken kunnen zijn geschilderd 

naar aanleiding van de drie nieuwe vaandels die de Brielse schutterij 

in 1660 liet maken 18). Deze suggestie dient nader onderzocht te 

worden. 

Op last van de Franse bezetter (1795-1813) werden de schutterijen 

in Nederland opgeheven, enerzijds om het gevaar van gewapend 

burgerverzet tegen de Fransen in te perken, anderzijds omdat schut-

terijen onder het verbod van gildevorming vielen. Al het (pronk)

zilver in het bezit van de schutterijen moest worden ingeleverd om 

te worden verkocht of omgesmolten. Ook in Brielle werd de schut-
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terij in 1795 door de Franse 

bezetter opgeheven en wer-

den alle bezittingen verbeurd 

verklaard. In 1987 kwam bij 

Christie’s Amsterdam een 

schuttersbeker ter veiling. De 

beker was eens eigendom van 

de Brielse schutterij. Voor de 

stad Brielle was deze schut-

tersbeker belangrijk omdat 

hij in 1763 was vervaardigd 

door de Rotterdamse zilver-

smid Bartholomeus van der 

Tooren (1716-na 1768) in 

opdracht van drie officieren 

van de Brielse schutterij. Eén 

van hen was de al eerder ge-

noemde stadschroniqueur Jan 

Kluit. Hij was in de 18de 

eeuw kapitein van het Blau-

we Vendel van de Brielse 

schutterij en had de schutters-

beker weten te redden van 

omsmelting. De beker bleef 

in particulier bezit totdat hij 

in 1987 terecht kwam op de 

veiling van Christie's.  
 

De Brielse Schuttersbeker. 

Foto via HMDB 
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De gemeente Brielle besloot de zilveren schuttersbeker voor Brielle 

te verwerven. Na de aankoop door de gemeente Brielle met steun 

van onder meer de toenmalige Vereniging Vrienden van het 

Trompmuseum, kon het pronkstuk in het Brielse museum worden 

herenigd met de drie schuttersstukken. De schuttersbeker is perma-

nent te zien in de vitrine in de hal van het museum/stadhuis. 

Behalve de schuttersbeker 

zijn nog vier voorwerpen 

van de Brielse schutterij 

bewaard gebleven. Dat zijn 

drie deurtjes van de kast van 

de schutterij uit het doelen-

gebouw evenals een portret 

van Jan Kluit. Relevant 

voor nu is het deurtje van de 

compagnie van het Oranje 

Vendel. Op het deurtje is 

onder meer de vergulden 

voetboog op een oranje 

schild uitgebeeld. De voet-

boog, het symbool van de 

officieren van het Oranje 

Vendel, is tevens te zien op 

het schuttersstuk van het 

Oranje Vendel, namelijk in 

de linkerhand van het meis-

je op de voorgrond. 

Kastdeur Oranje Vendel. 

Foto via HMDB 
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Naschrift  

Naar de identificatie van de 29 uitgebeelde personen (1 meer dan de 

28 waaruit de compagnie bestond) op het schuttersstuk “De Officie-

ren van het Oranje Vendel” zal nog veel archief- en kunsthistorisch 

onderzoek gedaan moeten worden. Was de schenkende schutter 

linksboven op het doek in het dagelijks leven een kastelein? Wat 

heeft de tamboer in zijn linkerhand? Daarnaast zal ook de aanleiding 

voor het schilderen van de drie schuttersstukken nader onderzocht 

moeten worden. In het algemeen wordt aangenomen dat Van der 

Fuijck niet alleen de maker is van het doek “De Officieren van het 

Oranje Vendel”, maar ook van de schuttersstukken met “De Officie-

ren van het Witte Vendel” en “De Officieren van het Blauwe Ven-

del”. De compositie van laatstgenoemde twee doeken is echter zo 

wezenlijk anders dan die van het Oranje Vendel, dat er aan getwijfeld 

kan worden of Van der Fuijck alle drie de doeken heeft geschilderd. 

Daar waar in het Oranje Vendel een zekere dynamiek te zien is, be-

weging van rechts naar links wordt gesuggereerd, de belangrijkste 

personen op het voorplan zijn geplaatst en de verdeling van de perso-

nen over het vlak geslaagd genoemd kan worden, doet de compositie 

van zowel het Witte als Blauwe Vendel behoorlijk statisch aan. Daar-

naast zijn de doeken met het Witte en Blauwe Vendel vrijwel gelijk 

qua afmeting en lijken pendanten te zijn, een paar te vormen. In dit 

verband dient de opmerking van Johan Been in zijn artikel in de 

Brielse Courant van 10 november 1923 nader onderzocht te worden 
19) : 

 “…Die twee vendels toch hebben zich laten uitschilderen, de Schut-

ters van den Voetboog (St. Joris) in het jaar 1614, de Kloveniers (St. 

Sebastiaan) in 1617…” 
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In hetzelfde artikel legt Been uit dat in 1618 het Witte Vendel en Blau-

we Vendel, op aanwijzing van Prins Maurits, voortkwamen uit de Klo-

veniers of Schutters van Sint Sebastiaan (die oorspronkelijk met de 

handboog schoten). Wanneer de redenering van Been klopt, zouden de 

doeken die in de loop der tijd “De officieren van het Witte Vendel” en 

“De officieren van het Blauwe Vendel” zijn gaan heten, uitbeeldingen 

kunnen zijn van respectievelijk de Schutters van Sint Sebastiaan of 

Kloveniers (in 1617) en de Schutters van Sint Joris (in 1614), met an-

dere woorden: groepsportretten van de twee afdelingen die tussen 23 

juli 1523 en 14 oktober 1618 de schutterij van Brielle vormden. Van 

der Fuijck, geboren rond 1634, kan deze groepsportretten dan niet ge-

maakt hebben. Deze veronderstelling dient nader onderzocht te wor-

den: de bronnen waarop Johan Been zich heeft gebaseerd, dienen nage-

lezen te worden en de schuttersportretten van het Witte en Blauwe 

Vendel moeten kunsthistorisch worden onderzocht 20) . De restauratie 

van “De Officieren van het Oranje Vendel” geeft nieuwe inzichten 

maar roept ook nieuwe vragen op. Lange tijd werd aangenomen dat de 

zittende man links van het midden Maerten van der Fuijck voorstelt, de 

schilder van het doek. Zeker is dat niet. De prominente plek op het 

schilderij komt niet overeen met het feit dat Van der Fuijck in 1660 

nog niet als schilder was ingeschreven in het Sint Lucasgilde in Delft 

en nog geen meesterproef had afgelegd. De man links van de signatuur 

en datering zou gezien zijn lichaamstaal ook de schilder kunnen zijn. 

De restauratie bracht onlangs aan het licht dat de man midden boven in 

het schilderij een papiertje in zijn linkerhand lijkt vast te houden. Dit 

roept de vraag op of niet híj de schilder voorstelt, met in zijn hand het-

zij de opdracht voor het schuttersstuk, hetzij een schets voor het schut-

tersstuk. Concluderend kan worden gezegd dat onderzoek van de docu-

menten in het twee meter lange, geordende archief van de Brielse 

schutterij, dat wordt bewaard in het Streekarchief Voorne-Putten en 

Rozenburg, heel wenselijk is.  
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Over de auteur 

Marijke Holtrop is kunsthistoricus en sinds 2003 hoofd van het Histo-

risch Museum Den Briel. 
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Gent 2007-2008, Gent 2008, p. 29-65 en Marion Boers-Goossens, 

“Weerbaar, wakker en waardig. De officieren op de schuttersstukken 

van Joris van Schooten voor de Sint Jorisdoelen in Leiden uit 1626”, 
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 47 

Museumnieuws 

Marijke Holtrop 

Het jaar 2014 werd afgesloten met bijna 3.500 bezoekers voor de 

Stenen Baak en 8.670 bezoekers voor het museum. Dat is ruim 1.000 

minder dan vorig jaar en te wijten aan de terugval van ongeveer het-

zelfde aantal bezoekers op 1 april, dat in 2014 op een doordeweekse 

dag viel. De meeste bezoekers ontving het museum tijdens de taxa-

tiedag van Christie’s op Valentijnsdag: bijna 500. Overigens maken 

schoolgroepen 10% uit van het totale bezoekersaantal en dag- en ver-

blijfstoeristen 87%. Het blijft heel belangrijk om activiteiten te orga-

niseren, in samenwerking met andere culturele instellingen, winkels 

en horeca, om bezoekers voor het museum of de stad Brielle aan te 

trekken.   

In 2014 verwierf het museum een groot aantal voorwerpen voor de 

museumcollectie. Een paar objecten 

werden aangekocht: een tekening 

van Koepel Zeeburg en een schilde-

rijklok uit 1872. Het museum ver-

wierf een schilderij in langdurig 

bruikleen van de Rijksdienst voor 

het Culturele Erfgoed, namelijk De 

Dood van Angelus Merula, geschil-

derd door Barend Wijnveld (1820-

1902). En van de Stichting Het Me-

rula Weeshuis verkreeg het museum 

een portretje van Angelus Merula in 

bruikleen, in miniatuur vervaardigd 

door Adam van Broekhuyzen (1682-

1748).  

         Angelus Merula. 

         Foto via HMDB. 
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Daarnaast werden veel uiteenlopende 

schenkingen ontvangen variërend van een 

poppenhuis met toebehoren naar voor-

beeld van een woonhuis in Zwartewaal 

tot prenten, tekeningen, sieraden en ge-

bruiksvoorwerpen. Voorbeelden hiervan 

zijn: een geëtst gezicht op Brielle, in 1919 

vervaardigd door Albert Neuhuys jr. 

(1844-1914), en een gouden vingerhoedje 

met de inscriptie RvL, een aanvulling op 

de verzameling Roest van Limburg.  

 

 

De museumcollectie is altijd te zien via www.historischmuseumdenbriel.nl >kies 

museum >kies collectie  >kies database collectie. 

 

Marijke Holtrop is kunsthistoricus en hoofd van het Historisch    

Museum Den Briel. 

Gezicht op Brielle door Albert Neuhuys jr.   Foto via HMDB. 
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Werkgroep Kanonnen en Affuiten 

Koos Steentjes 

November 2014 heb ik, samen met Rein Groen, in de Brielse biblio-

theek een lezing gehouden over de vestingwerken op de Brielse wal-

len. Rein richtte zich die avond op een mogelijke invulling voor de 

gebouwen en objecten op die wallen vanuit toeristisch oogpunt en 

mijn bijdrage bestond uit een weergave van de werkzaamheden van 

de werkgroep Kanonnen en Affuiten, waarvan ik deel uit maak. 

Hieronder zoem ik verder in op dat laatstgenoemde onderdeel en 

schets in kort verband het ontstaan van deze werkgroep. 

In 2013 bestond de Brielse vesting in de huidige vorm 300 jaar, het-

geen vanuit de gemeente de aanleiding was om extra aandacht aan de 

wallen te besteden. Tegelijkertijd ontstond er een initiatief vanuit de 

burgerij om de wallen, die er toch wat desolaat bij lagen, een opknap-

beurt te geven en werd een aantal mensen benaderd, veelal gepensio-

neerden of Vutters, die aan de herstelwerkzaamheden een bijdrage zou-

den kunnen leveren. Een groot aantal van deze vrijwilligers was af-

komstig van het voormalige Zak-

kendragersgilde, dat destijds on-

der andere het Zakkendragers-

huisje aan het Maarland Zuidzij-

de gerealiseerd had. Aangevuld 

met enkele andere Briellenaren 

ontstond er een werkgroep, die in 

het kader van 300 jaar vesting 

door de gemeente geïnstalleerd  

werd. De werkgroep inventari-

seerde de stand van zaken van de wallen met speciale aandacht voor de 

kanonnen hierop en de bunkers op de verschillende bastions.  
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Uit deze inventarisatie bleek dat een groot gedeelte van de onderstellen 

van de kanonnen, de zogenaamde affuiten, er slecht aan toe waren en 

dat het pleisterwerk en de deuren van de bunkers achterstallig onder-

houd vertoonden. De herstelkosten, uitgaande van alleen materiaal, 

werden door de werkgroep begroot en aan de gemeente gepresenteerd. 

Vanuit de gemeente werd een herstelbudget beschikbaar gesteld en de 

werkgroep kon in april 2013 aan de slag. 

In overleg met de gemeente werd besloten om allereerst het oostelijke 

gedeelte van de wallen onder handen te nemen, te beginnen op het Mo-

lenbolwerk en veel aandacht aan het Kruithuis op Bastion II te beste-

den. De twee kanonnen op het Molenbolwerk waren vuil en begroeid 

met mos, maar nog in goede staat. De affuiten werden schoongemaakt 

en geverfd. Het was in de periode dat ook de molen geschilderd werd, 

hetgeen de aanleiding vormde om tegelijkertijd de omgeving van de 

molen eens stevig onder handen te nemen. Het resultaat was dat het 

gehele Bolwerk er weer ‘spic en span’ bijligt. 

De kanonnen bij het Kruithuis en het Kruithuis zelf waren van een an-

dere orde.  De affuiten waren, inclusief de assen en wielen, totaal ver-

gaan. Het Kruithuis zou een nieuwe bestemming krijgen als Oudheid-

kamer van de 1 April Vereniging, zodat het gebouw en zijn omgeving 

een grote opknapbeurt moest krijgen. Er zijn door de werkgroep in de 

werkplaats van de Fa. Van Dijk aan Maarland Zuidzijde twee nieuwe 

affuiten vervaardigd en het pleisterwerk van het Kruithuis is hersteld. 

Parallel aan deze werkzaamheden werd vanuit het budget Kruithuis/

Oudheidkamer het gehele eiland en de omringende gracht opgeknapt. 

Het kleine bunkertje op Bastion II werd ook onder handen genomen en 

samen met de twee nieuwe affuiten was ook dit Bolwerk totaal gereno-

veerd. 

Als je ná Bastion II verder de wallen opwandelt, is het een lang stuk 

naar Bastion III en op dat stuk staat eigenlijk niets waar de werkgroep 

zich druk over zou kunnen maken. Aangekomen op Bastion III zie je 
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alleen een klein bunkertje, dat door ons geschilderd is. De daar aan-

wezige kanonnen staan niet bijzonder in het zicht, dus besloot de 

werkgroep, in overleg met de gemeente, om de aandacht meer op de 

andere kant te vestigen. Daarbij was het de werkgroep opgevallen dat 

de twee kanonnen die niet op de wallen staan, namelijk die op de Ro-

chus Meeuwiszweg (bij de haven) en op het Wellerondom in een  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Affuit in slechte staat.  Foto Werkgroep Kanonnen en affuiten. 

 

slechte staat waren en eigenlijk vernieuwd moesten worden. Voortva-

rend zijn in de werkplaats van Van Dijk twee nieuwe affuiten voor 

die kanonnen gerealiseerd. Vlak voor 1 april 2014 is door de gemeen-

te het platform voor het kanon aan de Rochus Meeuwiszweg aange-

legd en is het kanon geplaatst. Nog voor het toeristenseizoen was be-

gonnen, prijkte ook op het Wellerondom een nieuw affuit. Deze laat-

ste is altijd een fotogeniek object en moest dus voor de zomer ge-

plaatst worden. Zo had de werkgroep al vier nieuwe affuiten ge-

maakt.  Inmiddels werd het benodigde hout via een andere leveran-

cier aangeschaft.  
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Met deze actie werd er droger, ruw geschaafd en, ook belangrijk, goed-

koper hout verkregen. In de zomer van 2014 heeft de werkgroep zich 

bezig gehouden met het pleisteren en verven van een aantal bunkers 

aan de noordwest zijde van de wallen, namelijk die op de Bastions VIII 

en IX en de bunker tussen deze beide bastions in.  Hierbij bleek dat dit 

een permanent terugkerende actie zal worden, want al snel na de verf-

beurt begon het al weer te bladderen door het in de muren aanwezige 

vocht en/of zout. We zullen moeten blijven experimenteren om dit on-

der de knie te krijgen.  

In het najaar van 2014 hebben we op de Bastions V en IX de lopen van 

de affuiten laten tillen. Eén affuit van de twee op Bastion V was volle-

dig verteerd en is afgevoerd en van de twee affuiten van Bastion IX 

waren de assen en wielen totaal verrot. We konden dus van deze vier 

stuks er drie renoveren, hetgeen nog eerder meer werk betekent dan 

compleet nieuwe maken. Maar op dit moment (maart 2015) staan er 

vier gereed om nog deze maand geplaatst te worden. In ieder geval 

moeten de twee kanonnen op Bastion IX, waar immers de apotheose 

van het 1 aprilspel plaats vindt, voor 1 april 2015 geplaatst zijn en dat 

gaat met hulp van de gemeente zeker lukken.  

 

Affuit 

in  

wording. 

 

 

Foto Werkgroep 

Kanonnen en 

affuiten. 
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Het kanon van de ‘Brederode’ op zijn rolpaard 

In de hal van het Stadhuis lag de door het eeuwenlange verblijf in het 

zoute zeewater aangetaste kanonsloop van het 17e eeuwse oorlogsschip 

‘Brederode’ op een keurig gemaakt onderstel, maar geen echt scheeps-

affuit. Door de ervaring in het vervaardigen van de nodige nieuwe af-

fuiten gesterkt, heeft de werkgroep museumdirecteur Marijke Holtrop 

aangeboden een echt affuit voor dit prachtige kanon te maken. De leng-

te van de loop komt overeen met de kanonslopen die op de wallen 

staan, alleen de diameter is wat kleiner. Het affuit wordt hierdoor wat 

smaller, maar is verder identiek aan de andere.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In maart 2015 werd de oude verweerde loop, met een gewicht van 1850 

kg, op het nieuwe affuit of rolpaard geplaatst.  

Rolpaard: bij zeeslagen werd het kanon naar de verschansing van het 

schip getrokken en met touwen vastgebonden zodat het niet kon gaan 

rijden bij het schieten.  

Kanonsloop van de ‘ Brederode ’  op het nieuwe affuit in de hal van het 

Stadhuis. 

Foto via HMDB. 
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De werkgroep is nu twee jaar bezig en we kunnen zeggen dat we on-

geveer op de helft van het totale project zijn, met dien verstande dat er 

tot in lengte der tijden nazorg noodzakelijk zal zijn, wil je het erfgoed 

in stand houden. We zijn op het punt aangeland dat het door de ge-

meente verstrekte budget volledig besteed is. Wat de werkgroep be-

treft, is halverwege stoppen geen optie en we zijn in overleg met het 

College om gelden beschikbaar te krijgen om onze werkzaamheden 

voort te kunnen zetten. Wij hebben er nog steeds zin in! 

Voor een uitgebreide weergave van de werkzaamheden van deze vrij-

willigersgroep, met heel veel foto’s kunt u terecht op de website: 

 www.levedevestingbrielle.nl onder het kopje “Werk aan de vesting-

werken”. 

 
Over de auteur 

Koos Steentjes is lid van de werkgroep ‘Kanonnen en affuiten’. 

Gorcums Museum. 

http://www.levedevestingbrielle.nl


 55 

Terugblik op de excursie naar het Gorcums Museum op 

woensdag 28 januari 2015 

 

Het was intussen alweer bijna zeven jaar geleden dat onze vereniging 

een dagtocht voor haar leden had georganiseerd. Het ging toen om een 

excursie naar Kasteel Keukenhof met als thema ‘Op bezoek bij de 

voorouders van onze Cornelis  Briel’ op vrijdag 16 mei 2008. 

 

Deze keer waren de leden uitgenodigd voor een bezoek aan het  

Gorcums Museum en met name aan de binnen dit museum opgezette 

presentatie over de Martelaren van Gorcum. Deze presentatie is tot 

stand gekomen naar aanleiding van de succesvolle tentoonstelling over 

de Martelaren in de tweede helft van 2012. 

 

Op 28 januari om 9.00 uur vertrokken 28 deelnemers met een touring-

car richting Gorcum. Gelukkig zonder fileleed arriveerden we ruim op 

tijd bij het Gorcums Museum aan de Grote Markt. Na koffie met een 

versnapering werden we in het auditorium van het museum ontvangen 

door de heer Roy Tepe, die ons met beeld en geluid informeerde over 

de Martelaren en hun wereldwijde verering. 

Roy Tepe is de auteur van het zeer lezenswaardige boek ‘Oog in oog 

met de Martelaren van Gorcum’, dat oorspronkelijk als catalogus bij de 

tentoonstelling van 2012 werd uitgegeven. 

Vervolgens werden we opgesplitst en afwisselend bezochten we met 

de heer Tepe de vaste presentatie over de Martelaren en kregen we met 

een andere gids een rondleiding door de rest van het museum. 

Na de lunch kon het museum nog op eigen gelegenheid bezocht wor-

den, waarna een geslaagde dag in Gorcum werd afgesloten met koffie, 

voordat de bus weer richting Brielle vertrok. 
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Jaarverslag 2014 van de ‘Historische Vereniging De 

Brielse Maasmond’ 

Erfgoedgilde 

Sinds medio 2013 participeert de vereniging, op initiatief van de ge-

meente Brielle, in een overleg met andere Brielse historische organisa-

ties om te komen tot de oprichting van een Briels Erfgoedgilde. De 

H.V. De Brielse Maasmond vervult een voortrekkersrol in dit proces. 

Het idee van een erfgoedgilde is voortgekomen uit het gemeentelijke 

project ‘Leve de vesting Brielle - 300 jaar vestingwerken’. Het erfgoed-

gilde 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. 

In de loop van 2014 heeft afstemmingsoverleg tussen de gemeente en 

een vertegenwoordiging van de betrokken historische organisaties 

plaatsgevonden over uitgangspunten, doel en taken van het gilde. Als 

sluitstuk van dit proces heeft het college van b en w in oktober inge-

stemd met de installatie van het Briels Erfgoedgilde. 

Eind 2014 waren de volgende historische organisaties betrokken bij het 

gilde: Historische Vereniging De Brielse Maasmond, 1 April Vereni-

ging, Gidsengroep Brielle, Werkgroep ‘Kanonnen en Affuiten’, Pro-

jectgroep ‘Bastions ontsloten!’, Werkgroep ‘Gevelstenen Brielle’. 

 

Ledenvergaderingen en lezingen 

De statutair verplichte Algemene Ledenvergadering, die plaats vond op 

21 mei 2014 in de Openbare Bibliotheek te Brielle, werd voorafgegaan 

door een lezing over ‘Gevelstenen, stenen getuigen…’ door de heer F. 

T. Eggens, Briels stadsgids en oud-bestuurslid van H.V. De Brielse 

Maasmond. 
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In deze vergadering werden de aftredende bestuursleden mw. T.E.H. 

Schipper-Sparreboom en de heer Y. Kuiper door de leden herkozen 

voor een nieuwe termijn van vier jaar. 

De (niet statutair verplichte) najaarsledenvergadering kwam dit jaar te 

vervallen, vanwege een geplande excursie over de martelaren van Gor-

cum naar het Gorcums Museum in januari 2015. 

Op 13 november 2014 vond in de Brielse bibliotheek weer een drukbe-

zochte lezing plaats in samenwerking met de Stichting Streekhistorie 

Voorne-Putten en Rozenburg. De heren Groen en Steentjes spraken 

over ‘De Brielse wallen in ontwikkeling’. Rein Groen belichtte de plan-

nen van de projectgroep ‘Bastions ontsloten!’ en Koos Steentjes vertel-

de over de activiteiten van de werkgroep ‘Kanonnen en affuiten’. 

 

Publicaties 

Het verenigingsorgaan ‘Brielse Mare’ verscheen zoals gebruikelijk 

twee keer. 

Vorig jaar verzocht de Historische Vereniging Westelijk Voorne de 

redactie van de Brielse Mare om een drietal artikelen uit eerder ver-

schenen Brielse Mare’s te mogen overnemen in haar verenigingsor-

gaan. Het eerste artikel stond in ‘Struinen’ van september 2013. Het 

tweede artikel ‘De schout, de maire en de armen van Rockanje’ van 

H.C. Geuze (Brielse Mare 12-1, 2002) verscheen in ‘Struinen’ van 

maart 2014. 

 

Leden(werving) 

Deelname van de vereniging aan ‘Bruisend Brielle’ (30 augustus) resul-

teerde in zes nieuwe leden. 

Het ledenaantal van de vereniging bedroeg  per 1 januari 2014: 330 en  

per 31 december 2014: 328. 



58  

 

Bestuur 

In 2014 was het bestuur als volgt samengesteld: 

Willem Delwel (voorzitter), Ronald de Ridder (secretaris), Gerard 

Snellens (penningmeester), Trudy Schipper, Bert van Ravenhorst, Yn-

ze 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. 

 

Namens het bestuur, 

Willem Delwel, voorzitter 
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Rens van Adrighem beschrijft 

het leven van vier Briellenaren 

u i t  d e  p e r i o d e  1 9 4 6 

(geboortejaar Rens) - 2013, die 

veel voor de stad betekend heb-

ben en waar nog steeds met 

waardering en respect over ge-

sproken wordt. Hij baseert zich 

op persoonlijke herinneringen, 

op overleveringen en op archief-

stukken.  

 

 

Cor Ribbe (1891-1979) is de 

man die de Brielse zandtaartjes 

wereldberoemd maakte. Hij 

begon op 13-jarige leeftijd te 

werken in de bakkerij van zijn 

vader. Met gevoel voor commercie liet Cor speciaal voor de zand-

taartjes koektrommeltjes ontwerpen. Ze vonden zelfs in Brussel en 

Parijs gretig aftrek. Als er iets te doen was in de stad was Cor van de 

partij. Zo wist hij zelfs de koningin bij haar bezoek aan Brielle een 

glimlach te ontlokken en sloeg hij geen maskerade over.  

Fons Löbker (1920-2003) werd voor de arbeidsinzet in 1943 naar 

Duitsland getransporteerd. Nadat hij bevrijd was, kwam hij in Lon-

den terecht waar hij een rijke Italiaanse vrouw trouwde. Het huwelijk 

eindigde omdat Fons terug wilde naar zijn geboortestad Den Briel en 

zij dat niet wilde. Voor een belangrijk deel dankzij zijn inzet en crea-

Gepassioneerde Brielse Zonen Boekrecensie: 
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tiviteit werd de maskerade een groots jaarlijks gebeuren. Als journalist 

zorgde hij ervoor dat Brielle regelmatig de landelijke pers haalde. Fons 

dikte de waarheid nog wel eens aan of zorgde voor een leuke grap, wat 

hem dan vervolgens weer in de problemen bracht. Vanaf 1966 was 

Fons ook één van de mannen van het eerste uur wat het 1 aprilfeest 

betreft. Tenslotte was Fons een verdienstelijk schilder. Vaak waren 

zijn vrouw Jopie en bekende Briellenaren te herkennen in zijn schilde-

rijen rond de inname van Den Briel.  

Henk Vegter (1933-2010) was een verbeten vechter voor het Briels 

historisch erfgoed. Hij kwam uit Groningen naar Brielle voor een baan 

als leraar. Voor de CHU zat hij in de politiek en als hobby was hij 

zendamateur. Van 1962 tot 1982 was hij wethouder en locoburgemees-

ter. Hij zette zich in voor het behoud van vele historische panden, de 

restauratie van de wallen en het bouwen van een replica van de stan-

derdmolen ’t Vliegend Hert op het Molenbolwerk. Tenslotte heeft 

Henk enkele boeken over de geschiedenis van Brielle op zijn naam 

staan. 

Jacob (Jacques) Klok (1924-2013) was een geboren Briellenaar die na 

zijn middelbare school in Leiden theologie ging studeren. Na een jaar 

op de kansel gestaan te hebben in Haarlem kwam hij terug naar Brielle 

waar hij in 1953 werd aangesteld als stadsarchivaris. Tevens kreeg hij 

de functie van beiaardier en conservator van het Trompmuseum. In die 

laatste functie verzamelde hij een grote collectie historische voorwer-

pen. Jacques Klok heeft zich ook ingezet voor het behoud van histori-

sche panden en daarmee bijgedragen aan het huidige beschermde 

stadsgezicht. Vele boekjes schreef hij ook over de Brielse historie. 

De passie die Rens van Adrighem herkent in de vier Brielse zonen is 

ook bij hemzelf aanwezig als hij over deze Briellenaren vertelt. Hij 

beschrijft met veel waardering en respect wat ze voor de stad gedaan 
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hebben. Het boek bevat vele boeiende anekdotes en illustraties die 

door velen herkend zullen worden. Wel zijn het wat veel illustraties in 

verhouding tot de hoeveelheid tekst. Opvallend is ook dat de beschrij-

ving van Fons Löbker bijna de helft van het boek beslaat. Het boek is 

zeker een interessant tijdsdocument. 

Bert van Ravenhorst is historicus en bestuurslid van de Historische 

Vereniging De Brielse Maasmond. 

Het boek is verkrijgbaar bij Bric a Brac aan de Vischstraat in Brielle. 

ISBN 978-90-484-3570-8. Verkoopprijs € 14,95. 

 

 



 62 

 Uit de streek 

Publicaties 

Van Adrighem, Rens: Gepassioneerde Brielse Zonen.  

Voor meer informatie: zie de recensie op pagina 59-61. 

 

Van Adrighem, Rens: Achter beren & monniken. 

Brielle, 2015. 

ISBN 978-90-484-3638-5 

Verkrijgbaar bij Bric a Brac, Vischstraat 8, Brielle. 

Verkoopprijs: € 20,00. 

 

 

 

 

Benschop, Bob:  

Historische Atlas van Voorne-Putten. 

Uitgave W BOOKS, Zwolle i.s.m. Streekarchief  

Voorne-Putten en Rozenburg, 2014 

ISBN 978 94 625 8041 1 

Verkoopprijs: € 24,95. 

 

 

 

Verbeek, drs. J. R.: Het kanon van 24 cM. IJzer.  

Werkpaard van de Nederlandse Kustartillerie, 1870-1920. 

’s-Gravenhage, september 2014. 

Het boek beschrijft de geschiedenis van het in Hellevoetsluis opgegra-

ven en gereconstrueerde kanon dat sinds 2013 te bewonderen is in de 

Hellevoetse verdedigingswerken. 

Verkrijgbaar bij de Stichting Verdedigingswerken Hellevoetsluis. 
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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 auteu r, 
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 
 

 

 



Kastdeur Oranje Vendel. 

Foto via HMDB. 


