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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, Cultuurkaart, MK, ICOM 

 Ver. Rembrandt, Leden HV Maasmond  gratis 

 NApPas       € 3,- p.p. 

 Groepen volwassenen vanaf 10 personen  € 3,- p.p. 

 Groepen kinderen t/m 17 jaar, vanaf 10 pers.  € 1,- p.p. 

 1 April, Nationaal Museumweekend,  

 Open Monumentendag     gratis 

 Woensdagmiddag vanaf 13.00 uur   gratis 

 Rondleiding per groep van max. 15 personen, 

 exclusief de entreeprijs     € 23,- 

Elke eerste woensdagmiddag in de maand om 13.30 een gratis rondlei-

ding van een uur. Reserveren noodzakelijk, 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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Voorwoord 

 

De eerste tien maanden van mijn waarnemend 

burgemeesterschap ben ik onder de indruk geraakt 

van de pracht en kracht van Brielle. 

De pracht van Brielle wordt in belangrijke mate 

gevormd door de historische context van de vesting.  

De vele mooie huizen en monumentale gebouwen, 

de oude straten en steegjes, onze  grachten en kades 

en natuurlijk de wallen met hun bastions en kanon-

nen. De Sint-Catharijnekerk vormt letterlijk en fi-

guurlijk zowel het hoogte- als het middelpunt van 

onze oude binnenstad. Het rijke verleden van Brielle is overal zichtbaar en voel-

baar. Vanuit mijn werkkamer geniet ik dagelijks van het fraaie uitzicht. 

De kracht van Brielle is echter de wijze waarop met die rijke historie wordt om-

gegaan. Er is sprake van een diep en breed gedragen besef dat die rijkdom niet 

alleen onderhoud vergt, maar ook voortdurend vernieuwing en aanvulling. In 

fysieke zin door het materiële historische erfgoed goed te verzorgen en te onder-

houden. En in immateriële zin door nieuw historisch onderzoek, vastlegging van 

verhalen en beelden en het koesteren van oude culturele tradities. 

Wat mij tijdens mijn eerste periode vooral aansprak, is hoe goed Brielle hieraan 

voldoet.  Vele organisaties, verenigingen, ondernemers, gemeente  en individuele 

burgers laten zich door het mooie historische verleden van Brielle inspireren en 

zetten zich daarvoor – vrijwillig – in. Er is bovendien sprake van een goede sa-

menwerking, zoals de recente oprichting van het Erfgoedgilde Den Briel laat 

zien. Die samenwerking blijkt tevens uit diverse evenementen die rondom het 

rijke Brielse verleden worden georganiseerd. 

Het is mij een groot genoegen om van deze mooie gemeente burgemeester te zijn. 

Ik feliciteer de Historische Vereniging De Brielse Maasmond van harte met de 

50e uitgave van de Brielse Mare. Geschiedschrijving houdt nooit op. Ik wens de 

historische vereniging daarom nog een zeer lang bestaan toe. 

 

Gregor Rensen, 

Burgemeester van Brielle.  
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Van de redactie  

Willem Delwel 

Met enige trots presenteert de redactie u de vijftigste Brielse Mare. 

Dit feestelijke jubileumnummer is extra dik en geheel in kleur uitge-

voerd, waardoor de diverse afbeeldingen bij de artikelen het beste tot 

hun recht komen. 

Het voorwoord bij deze uitgave is geschreven door onze burgemeester 

en hij treedt hiermee in de voetsporen van zijn voorgangers J. F. Sala 

(eerste Mare) en G.W.M. van Viegen (25e Mare). De redactie dankt 

hierbij Gregor Rensen voor zijn inspirerende woorden. 

Het valt u misschien niet onmiddellijk op, maar op zowel de voorzijde 

als de achterzijde van dit jubileumnummer prijkt een afbeelding van 

onze Brielse zeeheld Maarten Harpertszoon Tromp. In de eerste uitga-

ve van de Mare (1991) wordt gewag gemaakt van ‘een zeer bijzonde-

re aanwinst’, namelijk een 17e eeuws ivoren beeldje van Tromp, ter-

wijl in 2015 in deze vijftigste Mare wordt meegedeeld dat het muse-

um een 17e eeuws portretje van Tromp in langdurig bruikleen heeft 

verkregen. Het is aan de ene kant natuurlijk toeval, maar aan de ande-

re kant ook wel symbolisch voor de Brielse Mare die begon als 

‘Mededelingen en historische bijdragen van de Vereniging Vrienden 

van het Trompmuseum’. 

Eén van de mensen die aan de wieg van de Mare hebben gestaan, is 

Ide Kuyper. Als redactielid van het eerste uur blikt hij nog een keer 

terug in de geschiedenis van het tijdschrift en deelt hij met ons enkele 

van zijn herinneringen aan de eerste jaren. 

Felix Keller zet de Brielse Mare, als platform voor historisch onder-

zoek, in de context van de economische en maatschappelijke ontwik-

kelingen in Brielle en de regio. 

Op 1 februari 2015 is de Protestantse Gemeente Vierpolders opgegaan 

in de Protestantse Gemeente Brielle, met de sluiting van de Dorpskerk 
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als gevolg. Deze gebeurtenis vormde voor Simon Lap de aanleiding 

om zich te verdiepen in de geschiedenis van deze kerk en haar voor-

gangers. 

Marijke Holtrop en restaurator Josien van der Werf nemen u in woord 

en beeld mee in het restauratieproces van De Officieren van het Oran-

je Vendel. Hiermee is het tweeluik artikelen over het Brielse schut-

tersstuk voltooid. 

Op 26 juni 2015 vond de installatie plaats van het Erfgoedgilde Den 

Briel door het college van burgemeester en wethouders. U treft een 

korte beschrijving van deze gebeurtenis en van de bij het gilde aange-

sloten organisaties. 

Aart Heijmans breekt een lans voor het Brielse lied en doet een op-

roep aan de lezers. 

Ook de rubrieken Museumnieuws, Boekrecensie en Uit de streek ont-

breken in deze Mare niet. 

Tot slot kunnen we u meedelen dat de redactie is uitgebreid met Leo 

Arkenbout (stadsgids, oud-leraar basisonderwijs) en Fré Eggens 

(stadsgids, gevelstenenspecialist, oud-bestuurslid van onze vereni-

ging). Fré neemt de vormgeving en DTP (Desk Top Publishing) van 

de Mare voor zijn rekening. 

In deze nieuwe samenstelling gaat de redactie de toekomst met ver-

trouwen tegemoet. 

 

 

 

 Fré Eggens Leo Arkenbout 
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Dorpskerk Vierpolders.  Het rechterraam, geschonken door 

Ambachtsheer Nicolaas van Schagen.                            

Collectie SAVPR. 
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De Dorpskerk van Vierpolders 

Op 1 februari 2015 is de Protestantse Gemeente Vierpolders opgegaan in 

de Protestantse Gemeente Brielle. Hiermee was sluiting van de Dorpskerk 

onvermijdelijk geworden. In juli verscheen een speciale laatste editie van 

het kerkelijke mededelingenblad ‘De Dorpskerk’: ‘Ter kerke in Vierpol-

ders’. Deze editie bevatte een uitgebreide beschrijving van de geschiede-

nis van de kerkelijke gemeente Vierpolders en haar kerkgebouw(en). Het 

hiernavolgende  artikel is een door de redactie van de Brielse Mare inge-

korte versie waarin de nadruk ligt op de geschiedenis van de dorpskerk en 

haar voorgangers. 

Vierpolders  

De naam verwijst naar het aantal polders waaruit de voormalige ge-

meente bestaat: Oud Hellevoet, Oude Goote, Veckhoek en ’t Nieuw-

land. Deze polders werden tussen ca. 1200 en ca. 1415 bedijkt.                                                                  

De polder ’t Nieuwland (ingedijkt ca. 1337: de polder tNyeuwelant) 

begon net buiten de stadsmuren van Den Briel. Het oorspronkelijke 

dorp, ontstaan in de 15e eeuw, lag niet op de huidige locatie en heette 

ook anders: Briels Nyeuwelant. Het betrof een gehucht tussen de 

kreek de Goote en de stad Den Briel in de polder ’t Nieuwland, dicht 

tegen Den Briel aan. 

 

Het eerste kerkje 

De eerste kerk van het gehucht stond ongeveer op de volgende plek: 

loop van waar thans de Jumbo is naar de Kaaisingel. Recht voor u 

ziet u dan een eilandje: het Ravelijn. Iets links daarvan, midden in 

het water, moet de plaats zijn waar dat kerkje ooit was.  

Met wat goede wil is dit te beschouwen als het eerste Vierpolderse 

kerkje (want het stond op destijds Vierpolders grondgebied), al was 

dan deze kerk niet bestemd voor de bewoners van dat gebied. Het 
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was een houten kerkje, gebouwd omstreeks 1487 door Noorse hande-

laren voor Noorse en Deense zeelieden. Den Briel was in die tijd een 

belangrijke havenstad en dreef  veel (doorvoer-)handel met Scandina-

vië. Het kerkje werd gewijd aan St. Olaf, de Noorse beschermheilige 

van de zeevarenden. De naam Thoelaverweg herinnert aan dat eerste 

(Vierpolderse) kerkje. De Brielenaren verbasterden destijds de naam 

van St. Olaf  in St. Thoelaver. 

De bewoners van Briels Nyeuwelant zelf kerkten in Den Briel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detail uit de kaart van Jacob van Deventer 

( c a. 1570 ) , overgenomen uit Historische 

 Atlas van Voorne-Putten.  
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De migratie 

Na de inname van Den Briel op 1 april 1572 werd door het stadsbe-

stuur begonnen met systematische afbraak van alle buiten de stads-

muren gelegen gebouwen. Op die manier zou een eventuele belege-

raar geen dekking meer vinden. Tegelijkertijd ging Den Briel plannen 

maken voor een verdedigingswal met grachten. Aan de oostkant zou 

dat wel ten koste gaan van een stuk grondgebied van het gehucht. 

Mogelijk vanwege het grotendeels verwoeste dorpje en de Brielse 

annexatie en afbraakplannen, vertrokken de oorspronkelijke bewo-

ners van Briels Nyeuwelant naar elders.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Men vestigde zich ten zuidoosten van Den Briel, nabij de T-splitsing 

tussen de Nieuwe Lantsen Achterdyck (thans Dijckpotingen) en de 

Rattendyck (thans Dorpsdijk/Veckdijk). Daar was al wat schaarse 

bewoning. De Rattendyck omringde een deel van de polder Veck-

Detail uit kaart Gemeente Vierpolders,  

Provincie Zuid-Holland in 1867. 
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hoek; de Nieuwe Lantsen Achterdyck lag tussen de polders Oud Hel-

levoet en Oude Goote. Waarschijnlijk omdat deze plek direct contact 

had met de vier polders ”Oude Hellevoete, dOude Goete, Vechouck 

en tNyeuwelant” komt reeds in 1564 de naam “Vyer polders” in de 

archieven voor.                                                                                                                                                                            

De nieuwe bewoners van de nederzetting gingen het evenwel  

” ’t Nyeuwelant van Den Briel“ noemen. In de stadse Brielse taal 

werd al snel nadien geschreven van ’t Nieuwlant van Den Briel. In de 

loop der tijd werd dat Brielsch Nieuwland, een naam die bleef be-

staan tot in de 20e eeuw. Daarnaast werd het groeiende dorp ook al-

lengs meer ‘De Vier Polders’ genoemd, daarna ‘Vier Polders’ en uit-

eindelijk ‘Vierpolders’. 

Het was een zelfstandige gemeente tot het in 1812 overging naar de 

gemeente Zwartewaal. Het werd echter per 1-4-1817 weer afgesplitst. 

Per 1-1-1980 ging het bij de gemeentelijke herindeling over naar de 

gemeente Brielle. 

 

Het tweede kerkje 

Na de Reformatie, nog tijdens het Twaalfjarig Bestand in 1618,  

kreeg iedere plaats in de Republiek een eigen Gereformeerde kerk. 

De eerste bewoners van ’t Nyeuwelant van Den Briel waren aanvan-

kelijk aangewezen op de kerk in Den Briel, maar waarschijnlijk zo 

rond 1615 huurde men een woonhuis om daarin te kunnen kerken. 

Door de weeks werd het gebouw voor allerlei doeleinden (onder)

verhuurd en gebruikt. Op de zondagen nam men eigen stoelen en 

banken mee. Geld voor een eigen predikant was er vooralsnog niet, 

zodat de diensten werden geleid door predikanten van omliggende 

dorpen. Mede door de verhuur werd het mogelijk om, naast de beta-
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ling van de huurpenningen en de waarnemende predikanten, wat geld 

te sparen.                                                   

In 1623 “verzochten die van ’T Nieuwelant alzo zij voor dezen een 

parochie geweest zijn, hebbende haar eigen pastoor, kercke enz. bij 

de ED. MOG. Heeren Staaten  om (aanvullende) subsidie tot copin-

ge ende toemaking van een huys om in te prediken, alle Sontagen 

met een predicatie….” En met succes. De voorheen gehuurde en 

daarna aangekochte woning werd (deels) verbouwd tot kerk. Dit ge-

bouw (Nieuwelantse Kerck) heeft gestaan nabij wat thans de krui-

sing Kerkweg/Veckdijk is, ongeveer in de hoek waar thans het vrij-

staande huisje staat (Veckdijk 2). 

            Het derde kerkje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de jaren dat ds. Johannes Valck (de achtste voorganger in Vierpol-

ders, 1711-1728) predikant was, werd het gebouw steeds bouwvalli-

ger. Als men het ene hersteld had, diende het volgende zich al aan. 

       Dorpskerk Vierpolders omstreeks 1890.Collectie SAVPR. 
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Besloten werd om niet verder vruchteloos te herstellen, maar om over 

te gaan tot het bouwen van een nieuwe kerk. Nadat de benodigde fi-

nanciën verworven waren, werd eind 1720 gestart met nieuwbouw. 

De kerk werd opgeleverd en ingewijd in 1721. Dit kerkgebouw be-

staat nog steeds en is het oudste gebouw van Vierpolders. 

 

De kerk werd op een dijkver-

breding, op de samenkomst 

van de Achterdijk (nu Dijck-

potingen) en de Rattendijk, 

gebouwd. De Rattendijk heet 

nu Dorpsdijk tot aan de Kerk-

weg en het gedeelte tot de 

Hossebosdijk heet nu Veck-

dijk.  

Het gebouw had dezelfde 

vloerbreedte als thans (6,55 

m), maar de vloerlengte was 

toen 11 m.                                                                                                 

Het was opgetrokken in geel 

zandsteen, had zes ramen, 

waaronder twee gebrandschil-

derde. De kerk had een fraaie 

klokgevel en een tweedakig 

voorportaal. Bij de bouw werd 

er een houten torentje op ge-

plaatst met een luidklok. 

 

Me fecit anno 1721, Jan Albert de Grave, Amstelodami  staat gegrift 

in het 53 kilogram wegende bronzen klokje.                                                                                                                              
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Aan de zuidwestkant was een aanbouw met twee ruimten: een grotere 

(de kerkenraadkamer) en een kleinere (het ‘vuurhok’) waarin brand-

stoffen voor de grote kachel (achterin de kerk) en turf voor de testen 

en stoven opgeslagen werden. Vanuit de kerkenraadkamer kon men 

naar buiten naar het hok met de poepdoos, die wat verder verwijderd 

stond. Tevens was er een grote regenbak aan de noordwestkant, 

waarin het hemelwater vanuit de dakgoten opgevangen werd. In tij-

den van droogte, wanneer de regentonnen van de dorpelingen leeg 

raakten, kon men water halen bij de kerk.                                                                                                                                          

In 1763 vond al een eerste verbouwing in de kerk plaats en tussen 

1857 en 1861 een tweede grondige verbouwing. In 1875 kwam het 

eerste orgel in de kerk en daardoor moest het gebouw aan de voor-

kant verlengd worden. Voor deze aanbouw werd de voormuur afge-

broken en vervangen door de tegenwoordige strakke voormuur met 

een ééndakig voorportaal. Het torentje werd niet naar voren geplaatst 

en stond daarna als het ware “op de kerk”. De toren is in 1881 ver-

plaatst naar de voorgevel en in steen opgetrokken door de gemeente 

Vierpolders. De kerk is in 1966 op de lijst van Rijksmonumenten ge-

plaatst. In 1967 vond weer een verbouwing plaats, die in de periode 

1977-1979 gevolgd werd door een grotere inpandige restauratie.  

Tenslotte werden in 2015 de asbesthoudende granol-lagen van de 

binnenwanden van de kerkzaal verwijderd en ondergingen dak en 

toren een grondige renovatie. 

 

De preekstoel                                                                                                                           

In het begin was er geen preekstoel, maar werd er een katheder ge-

bruikt met een voorblad dat diende om de bijbel op te leggen. De 

voorganger stond op een kleine verhoging achter de katheder, waar-

schijnlijk tussen de twee gebrandschilderde ramen in.  
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In vroegere kleinere kerken was het vaak gebruik dat er voorgelezen 

en gepreekt werd vanaf een plaats tussen twee ramen: dan had de 

voorganger het daglicht op de bijbel. De kerkgangers zaten op ban-

ken links, middenvoor en rechts van het spreekgestoelte. Men zat 

“rond het woord”, wat destijds gebruikelijk was. Daarbij kon men 

ook de voorganger/priester goed verstaan in de hele ruimte.  

De eerste preekstoel is in 1791 door de Ambachtsvrouwe van Vier-

polders, C.A. de Salis de Marchelins, geboren baronesse Van Leij-

den, geschonken. In de stukken staat “een preekstoel in het midden 

en aan beide zijden banken”. Deze preekstoel heeft niet gestaan op 

de plaats van de huidige preekstoel. Mogelijk is de preekstoel tussen 

de twee eerder genoemde ramen, tegen de wand gemonteerd ge-

weest.                                                     

De kansel heeft een bijzondere leze-

naar, een standaard met een schuin-

staand bovenvlak om een boek op te 

leggen. Deze dateert ook van 1791 en 

toont een kolossale bloemrozet bin-

nen een rechthoekig kader en is ge-

schonken door de schout P. Lelijzee 

van der Waal en de schepenen I. 

Hoogvliet, H. van der Ban, I. de 

Vries, H. Krijnszn. Nieuwland en H. 

Scheigrond. 

In de periode 1857-1861 werd de 

kerkzaal verlengd en de preekstoel 

kwam toen op de huidige plaats tegen de achterwand. Maar mis-

schien bleek de preekstoel toch wat te klein voor die plaats, want hij 

werd in 1862 vervangen door de huidige.  
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De kanselbijbel 

Op de kanselbijbel (Statenbijbel uit 1762) bevinden zich twee zilve-

ren platen, waarop men aan de voorzijde onder andere de naam leest 

van de schenkster die in 1791, naast de preekstoel, ook deze bijbel 

schonk. 

Na de kerksluiting in 2015 is de bijbel overgebracht naar de 

Sint-Catharijnekerk te Brielle.  

De gebrandschilderde ramen                                                                                              

Linkerraam. Wapen van schout Jan Hoogerwerff. 

Collectie SAVPR. 
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In de kerk bevinden zich twee gebrandschilderde glas in lood wapen-

glazen uit 1721, gemaakt door de Rotterdamse glasschilders Joris 

Loover en Arnoldus van Wel.                                                                                        

In het linkerraam (geschonken door het dorpsbestuur van destijds) 

zien we linksboven Vrouwe Gerechtigdheid afgebeeld, met zwaard 

en weegschaal. De weegschaal om te zien naar welke kant het recht 

zal doorslaan en het zwaard om het vonnis te vellen. Rechts zit Vrou-

we Wijsheid met de spiegel en de slang. Beide attributen symbolise-

ren de kennis van verleden, heden en toekomst, waardoor men wijs 

kon handelen: zonder wijsheid is een deugdzaam leven niet mogelijk. 

Daaronder staan de namen en de familiewapens van: de toenmalige 

schout Jan Hoogerwerff (een wapen met een vis in het water en bo-

ven zijn naam een ster, zie pag. 19), daarna de vier schepenen:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linkerraam. Wapen van schepen Crin Janse Nieuwland. Collectie SAVPR. 
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Leendert Meuldijk (een houten molen in zijn wapen), Crin Janse 

Nieuwland (een wapen met een koe, zie pag. 20), Jan Corneliszn. 

Leuijedick (zijn wapen heeft een druiventros),  Leendert van Door-

ne (in zijn wapen de trans van een kasteel), en de secretaris van 

Swartewael en Vierpolders Pieter de Boo (dat wapen heeft een zon, 

drie bomen en drie zwaarden). 

 

Het rechterraam werd geschonken door ambachtsheer Nicolaas van 

Schagen (zie foto pag. 10).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het toont het wapen van Vierpolders (op een rood veld een zilveren 

zwaard met gouden gevest, de punt naar boven, vergezeld van tien 

zilveren penningen met een kruis, vijf boven elkaar aan de rechter-

zijde, één bovenop de punt van het zwaard en ten slotte vier boven 

elkaar aan de linkerzijde van het zwaard), gekroond met een gouden 

kroon. 

Rechterraam. Wapen van Vierpolders. Collectie SAVPR. 
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Daarboven twee engeltjes met een lauwerkrans en linten, die boven 

het wapen en de kroon worden gehouden. Volgens overlevering 

verbeeldt het wapen het fiere antwoord van de boeren uit de omge-

ving op de instelling van Alva’s belastingheffing van de tiende pen-

ning: hij moest deze munt maar komen halen en zou dan de punt 

van het zwaard ontmoeten. 

De oranje sinaasappels geven aan dat de Republiek ook handel 

dreef met Spanje. Er werd dan wel een vrijheidsstrijd gestreden, 

maar dat betekende niet dat er geen handel gedreven kon worden 

met datzelfde Spanje…… 

 

 

 

 

 

 

De begraafplaats                                                                                                                                     

De bewoners van Vierpolders waren tot 1721 voor het doen begra-

ven van de doden in principe aangewezen op Brielle. Maar volgens 

oude stukken zou er voordien ook begraven zijn in de verhoging 

achter de dijk, op de plaats waar thans de kerk staat. Na oplevering 

van de kerk kon ook legaal in Vierpolders begraven worden. Mees-

tentijds in de kleine dodenakker direct achter de kerk, maar soms 

ook in de kerk. 

De kerkvoogdij was vanouds verantwoordelijk voor het beheer van 

de begraafplaats. In de loop der tijden werd door aankoop en ruiling 

het kerkhof uitgebreid tot het huidige oppervlak. 
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Voormalige pastorie van Ds. A.W.C. Berns. 

Collectie SAVPR.  

Het paard van de dominee 

In Vierpolders gaat een oud verhaal, dat een dominee zijn dode  

paard zou hebben laten begraven in de pastorietuin. Ds. A.W.C. 

Berns (1862-1866) had een rijpaard, dat vlak voor zijn vertrek 

stierf. Hij heeft het laten begraven ten noorden van de toenmalige 

pastorie in de tuin. In de grafput moest eerst een kleed worden ge-

legd, waarop het paard in gestrekte stand kwam te liggen. Daarna 

moest het kleed eroverheen, voor er grond op kwam. De dominees-

knecht en zijn helper kregen voor die werkzaamheden vijf gulden, 

voor die tijd een hoog bedrag .  

Bij de nieuwbouw van woningen op het perceel van de pastorie, in 

1980, zijn bij grondonderzoek botten van het paard gevonden. 
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Dorpskerk Vierpolders.  Het linkerraam.      Collectie SAVPR. 
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Tot slot 

Op zondag 25 januari 2015 vond de laatste kerkdienst plaats in de 

Dorpskerk van Vierpolders.  

Het kerkgebouw is aangekocht door een begrafenisonderneming; er 

wordt een rouwcentrum in gevestigd. 

 

Over de auteur 

Simon L. Lap was ouderling van de voormalige Protestantse Gemeente 

Vierpolders. 

 

Bronnen: 

Artikelen over de geschiedenis van de Dorpskerk door dhr. M. Mol (†) in de jaren 

zeventig verschenen in het kerkblad van Vierpolders; 

Mondelinge verhalen van/door (oud-)Vierpoldenaren; 

Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg; 

Via internet onder meer geraadpleegd: Wikipedia; Peter Don uit De Nationale 

Bibliotheek. 
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Foto: Ertugrul Karadavut, zie pag. 46. 
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Technische aspecten bij de restauratie van het schutters-

stuk De Officieren van het Oranje Vendel 

 

Dankzij een aanzienlijke financiële bijdrage van Historische Vereniging 

De Brielse Maasmond, bijeengebracht door giften van onder anderen me-

vrouw Fens, kon het Brielse gemeentebestuur aan restauratieatelier Oude 

Delft, gevestigd in Den Haag, de opdracht verstrekken voor de restauratie 

van “De Officieren van het Oranje Vendel”. Het prachtige eindresultaat is 

inmiddels in de raadzaal te zien.
1) 

 

 

De geschiedenis en de  iconografie van “De Officieren van het Oranje 

Vendel” zijn uitvoerig beschreven in de “Mare” van april 2015. Het 

voorgenomen onderzoek naar de archieven van de Brielse schutterij 

in het Streekarchief VPR, door museumvrijwilliger Leo van der Mo-

len, is onlangs gestart. Het hiernavolgende artikel behandelt met na-

me een aantal technische aspecten en de verschillende stappen van het 

restauratieproces. Omdat de restauratie ten tijde van dit schrijven nog 

in volle gang is en dientengevolge nog geen restauratierapport kon 

worden opgesteld, is voor onderhavig artikel uitgebreid gebruik ge-

maakt van het behandelingsvoorstel van de restaurator d.d. juli 2014, 

de verslagen op haar weblogs in 20152) en haar lezing op 20 mei 

2015. 

  

Onderzoek en behandelingsvoorstel 

In mei 2014 werd de beschadigde lijst van “De Officieren van het 

Oranje Vendel” onder handen genomen door restaurator Josien van 

der Werf. Zij constateerde toen dat de fysieke staat van het in 1660 

door Maerten van der Fuijck geschilderde schuttersstuk zorgelijk was 

en in de afgelopen jaren verslechterd.  
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Een eerste onderzoek wees uit dat het schuttersstuk “bedoekt” was 

met washars. Dat wil zeggen dat tijdens een eerdere restauratie tegen 

de achterkant van het originele doek een extra steundoek was aange-

bracht met als hechtmiddel bijenwas vermengd met een natuurlijke 

hars. Vervolgens werd het doek op een nieuw spieraam bevestigd. 

 

Nader onderzoek door Van der Werf met UV-fluorescentie en een 

USB microscoop wees uit dat er sprake was van verticale breuken in 

de verflaag, ontstaan door de opgerolde toestand waarin het doek 

meer dan een eeuw had verkeerd. De breuken stonden licht open; het 

gevaar daarvan was dat de kans bestond dat de verf daar zou gaan 

afbladderen. Vanuit het oogpunt van behoud van het schuttersstuk 

voor latere generaties, werd geadviseerd een restauratie uit te voeren.  

                                    ▲    

              Verticale, openstaande breuk. 
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Een tweede diagnose die de restaurator stelde, was dat de gezichten 

van de 29 uitgebeelde mannen en de jongeling op de voorgrond 

“vermaskerd” waren, dat wil zeggen wit uitgeslagen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit was het gevolg van de vele overschilderingen tijdens eerdere res-

tauraties. Daarbij werden grote partijen van het doek overschilderd 

met olieverf, wat na verloop van tijd verkleuringen teweeg had ge-

bracht. Met een restauratie zouden de oorspronkelijke gezichten van 

de geportretteerden terug kunnen keren. Op basis van bovenstaand 

onderzoek stelde de restaurator een behandelingsvoorstel op. In het 

kort gezegd kwam dat er op neer dat het gehele doek moest worden 

ontdaan van vuil, de vernislaag, de overschilderingen en de opvullin-

gen met gesso (een mengsel van krijt en dierlijke lijm).  

Daarna diende de voorstelling door middel van retoucheren weer op-

gebouwd te worden tot een voorstelling die de oorspronkelijke van 

Maerten van der Fuijck uit 1660 zoveel mogelijk benadert. 

Wit uitgeslagen gezicht. 
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Nader onderzoek van de verflagen 

Na de start van de restauratie in januari 2015 onderzocht de restaura-

tor het schilderij opnieuw met UV en microscoop. Door een schilde-

rij in UV-fluorescentie te bestuderen, kan informatie worden verza-

meld over de later aangebrachte vernislagen, retouches en overschil-

deringen. Na het UV-onderzoek voerde Van der Werf nogmaals op-

losmiddeltesten uit. Verschillende mengsels werden samengesteld op 

zoek naar oplosmiddelen met de juiste sterkte en pH (de zuurgraad). 

Met de verschillende oplosmiddelen kon het oppervlaktevuil 

(afkomstig uit de lucht, stof etc.) verwijderd worden en vervolgens 

de verkleurde vernislagen, retouches en overschilderingen. 

 
Jongeling, situatie in 1916. 
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Jongeling, situatie 2015 in Ultra Violet fluorescentie. 

Jongeling, situatie 2015  voor restauratie. 
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Bekend was dat het doek meerdere malen is gerestaureerd, onder 

anderen door J.A. Hesterman tussen 1911 en 1916 en door Peter Dik 

in 1982/83. Van deze restauraties zijn ongetwijfeld verslagen ge-

maakt, maar deze zijn vooralsnog niet teruggevonden3). Veel infor-

matie kwam daardoor pas aan het licht tijdens de eerste maanden 

van de restauratie in 2015. 

Wel zijn er enkele foto’s bewaard. Op de foto uit het atelier van 

Hesterman, genomen tijdens de restauratie tussen 1911 en 1916, is 

het schilderij te zien voordat de retouches waren aangebracht. De 

restaurator wees er op dat op deze foto aan de randen te zien is dat 

Hesterman het schuttersstuk op een steundoek heeft geplakt, maar 

de overtollige randen hiervan nog niet heeft afgesneden4).   

Jongeling tijdens retoucheren. 
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De vele beschadigingen in de verflaag komen overeen met de situa-

tie in 2015 na de reiniging van het doek. 

 

Situatie circa 1913 voor retoucheren.  

Foto: SAVPR. 

Situatie 2015, voor retoucheren. 
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Schades 

Tijdens het afnemen van de verkleurde vernislagen, retouches en 

overschilderingen in januari en februari 2015 werd goed duidelijk 

hoe ernstig het schilderij er aan toe was. De restaurator nam in de 

verflagen verschillende soorten schades waar 5).  

Ten eerste was er sprake van de al eerder genoemde verticale breu-

ken en een hele lange horizontale breuk over de volle breedte van 

het doek. Op die plekken was geen verf meer aanwezig. Verder ont-

braken de randen van het schilderij, een gevolg van de uitsnijding 

van het doek uit de lijst of van het spieraam. De voorstelling was 

oorspronkelijk dus iets groter. Dit is goed te zien aan de linkerkant 

van het schilderij waar van een schutter de hand en zijn furketstok 

slechts gedeeltelijk te zien zijn. 

De afgesneden hand en furketstok. 
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De restaurator constateerde ook schades die na de 17e eeuw zijn ont-

staan door klimatologische omstandigheden en door het bewegen van 

het doek: “ouderdomscraquelé”. Dit craquelé ontstaat onder meer 

door het bewegen van het doek en vaak op die plaatsen waar zich -

aan de achterkant - het spieraam bevindt.  

 

Schade kan ook ontstaan door handelingen van de restauratoren zelf. 

Van der Werf constateerde dat in met name de zwarte partijen de 

verflaag verpoetst was: de toplaag van de originele verflaag was daar 

verdwenen. Zwarte pigmenten en donkere aardepigmenten hebben 

veel bindmiddel nodig om tot een verf gemaakt te kunnen worden. 

Deze kleuren zijn daarom extra kwetsbaar voor oplosmiddelen. Tij-

dens het afnemen van verkleurde vernis met oplosmiddelen worden 

de harsen en olieachtige bindmiddelen opgelost en kan de originele 

verflaag gemakkelijk, maar onbedoeld, worden meeverwijderd.  

Tijdens restauratie: gesso vullingen en spinnenweb craquelé. 
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Tegenwoordig kunnen restauratoren kiezen uit veel meer soorten op-

losmiddelen en is de kennis wat betreft het afnemen van vernis 

enorm vergroot 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verpoetste zwarte partij. 
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Een laatste soort van schade die de restaurator constateerde en aan 

mogelijk vandalisme wijt, betreft de oogjes van de jongeling. 

Rondom de oogkassen was de verf nog redelijk intact, maar de oog-

jes leken te zijn weggekrast.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jongeling, na verwijderen van overschilderingen. 
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Het verwijderen van de overschilderingen 

In haar weblog van 2 april 2015 legde de restaurator uit hoe het ver-

wijderen van de overschilderingen en retouches in zijn werk gaat. Een 

vraag die haar vaak gesteld wordt, is: “Hoe weet je nou dat je niet de 

originele verf oplost als je de overschilderingen weghaalt?”.  

Restaurator Van der Werf legt het als volgt uit: 

 

“… In 1660 werden de schutters geschilderd met olieverf. Simpel ge-

zegd, bestaat verf uit pigmenten en een bindmiddel. In het geval van 

het schuttersstuk is dat bindmiddel een drogende olie. De olie uit olie-

verf die in 1660 is gebruikt, is totaal uitgehard en heeft dientengevol-

ge een heel andere oplosbaarheid dan de overschilderingen in olieverf 

die zijn aangebracht in de 20e eeuw.  Door verschillende oplosmiddel-

testen te doen, kan bij de gewenste oplossing van elke overschildering 

het meest milde oplosmiddelmengsel samengesteld en gebruikt wor-

den.  

 

 

 

     

Oplosmiddeltest in fluorescentie 
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Wat oplost van de overschildering is het bindmiddel. Je hebt verfla-

gen waar veel bindmiddel in zit en verflagen waar minder bindmiddel 

in zit. De donkere aardetinten hebben veel bindmiddel nodig om tot 

verf gemaakt te worden. Lichte pigmenten zoals de verschillende wit-

ten hebben minder bindmiddel nodig. Donkere partijen zijn daardoor 

kwetsbaarder dan de lichte. Zeer kwetsbaar zijn glacislagen.  

Zo’n glacislaag is eigenlijk een soort gekleurde vernis en wordt soms 

aangebracht om extra diepte of detaillering in de verflaag te brengen. 

Die glacislagen kun je goed op het spoor komen door de voorstelling 

met UV te bekijken en met de microscoop. In partijen waar glacisla-

gen worden vermoed, werkt men met hele milde oplosmiddelen…”7). 

 

Door te kijken met UV licht is het verschil waar te nemen tussen de 

originele verflaag en de overschilderingen, omdat de overschilderin-

gen op een andere manier fluoresceren. Met UV zijn ook de verschil-

lende vernislagen waar te nemen: vernislagen die over de originele 

verflaag heen liggen en andere vernislagen die later zijn aangebracht. 

Met een USB microscoop (Dinolite) is goed te zien of een verflaag 

over een schade of over een gecracqueleerd oppervlak is aangebracht, 

een aanwijzing dat het niet om de originele verflagen gaat. UV en de 

microscoop zijn gereedschappen die tijdens het restauratieproces 

vaak en regelmatig worden gebruikt.  
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 Verwijderen overschilderingen in vier stappen: 
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Het retoucheren 

Nadat in april alle overschilderingen en oude retouches waren verwij-

derd, begon de fase van het retoucheren 8). De restaurator bracht op 

het schoongemaakte schilderij eerst een tussenvernis aan. De ethiek 

van het restaureren schrijft voor dat een restaurator niet op de origi-

nele verflaag van de oorspronkelijke kunstenaar schildert.  

Op het tussenvernis werden de zogenoemde voorretouches aange-

bracht. De restaurator gebruikte hiervoor gouache. Olieverf wordt 

niet meer gebruikt omdat de olie juist voor verkleuringen zorgt en 

met de jaren minder oplosbaar wordt. De voorstelling werd door de 

voorretouches een stuk rustiger en de vormen duidelijker.  

Na de voorretouches retoucheerde de restaurator verder met losse 

pigmenten en een kunsthars. Deze fase werd ook afgesloten met een 

vernislaag.  

 

Op haar weblog en in haar lezing gaf de restaurator uitleg over de 

verschillende soorten vernis met hun verschillende eigenschappen. 

Vernis bestaat uit een hars en een oplosmiddel.  

Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen natuurlijke harsen en 

kunstharsen. Van der Werf kiest voor kunstharsen omdat deze niet 

Voorgeretoucheerd. 
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verkleuren en reversibel (omkeerbaar) blijven, dus oplosbaar zijn in 

milde oplosmiddelen. Natuurlijke harsen worden in de loop der tijd 

steeds geler en minder oplosbaar. 

Voor de eerste vernislaag waarop de restaurator heeft geretoucheerd, 

gebruikte zij een vernis met egaliserende eigenschappen waardoor 

een mooie egale glans verkregen werd.  Voor de tweede vernislaag 

koos Van der Werf een vernis met een mooie glans en een diepere 

verzadiging van de donkere partijen. Op die vernislaag werden de 

laatste retouches aangebracht. 

Het retoucheren is een enorm tijdrovende aangelegenheid. Restaura-

toren hebben respect voor de kunstenaar en het oorspronkelijke kunst-

werk; er wordt niet meer overschilderd. De voorstelling wordt herop-

gebouwd door middel van het aanbrengen van heel kleine stipjes. 

Toen alle benodigde retouches waren aangebracht, werd het doek 

voorzien van een slotvernis. Aan dit vernis werd een middel toege-

voegd dat de schadelijke gevolgen van UV in het daglicht tegengaat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor restauratie. 

 

 

 

 

 

 

 

Zie ook de  

volgende twee  

pagina ’ s  
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Na het verwijderen van de overschilderingen. 
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Voorgeretoucheerd met gouache. 

Tijdens retoucheren met pigment en kunsthars. 
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Pentimenti 

Tijdens het retoucheren werd de voorstelling steeds leesbaarder en de 

vormen en details duidelijker. Soms werden details zichtbaar die de 

schilder zelf had weggeschilderd of verplaatst. 

Aan de rechterkant van het doek bijvoorbeeld, staat een schutter met 

een furketstok (de steun met gaffel waar het musket op kon rusten 

tijdens het vuren) in zijn handen; slechts het uiteinde van de furket-

stok is zichtbaar. Tijdens het retoucheren bleek dat het rechterdeel 

van het uiteinde van de furketstok oorspronkelijk een stukje verder 

naar rechts zat, halverwege de kraag van de schutter. Door de hele 

voorstelling heen zijn dit soort pentimenti (wijzigingen of verbeterin-

gen die de oorspronkelijke kunstenaar zelf in zijn compositie heeft 

aangebracht) te zien. Deze wijzigingen worden niet weg geretou-

cheerd aangezien ze een onderdeel zijn van de schildertechniek van 

Van der Fuijck.  

Pentimento. Zie ook pag. 26. 
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Op de kraag van de schutter uiterst rechts is de oorspronkelijke plaats 

van het uiteinde van de furketstok dan ook nog te zien.  

 

“… Het zijn kleine details als deze waarmee de huidige restauratie-

behandeling het schilderij weer dichter terugbrengt tot zijn oorspron-

kelijke staat…”.   

 

Over de auteurs 

Marijke Holtrop is kunsthistoricus en sinds 2003 hoofd van het Historisch 

Museum Den Briel. 

Josien van der Werf is kunsthistoricus en restaurator. Haar eigen restaura-

tieatelier9) voert restauraties uit voor musea, archieven en particuliere col-

lecties. Van der Werf is tevens werkzaam voor de Rijksdienst voor het 

Cultureel Erfgoed. 

 

Noten en bronnen 

1. “De Officieren van het Witte Vendel” en “De Officieren van het Blauwe 

  Vendel” waren er bij de vondst op de zolder van het stadhuis door Johan 

 Been net zo slecht aan toe als “De Officieren van het Oranje Vendel”.  

 De twee oudere schuttersstukken zijn tussen 1910 en 1923 ook door 

 J.A. Hesterman gerestaureerd en door Peter Dik in 1982/83. Het doek met 

 het Witte Vendel onderging in 2005 nog een kleine restauratie wegens een 

 opgelopen kras. Over een eventuele zorgelijke conditie is toen geen 

 uitspraak gedaan. Met het blote oog is wel te zien dat de doeken donker en 

 vuil zijn; een conserverende behandeling waarbij het oppervlaktevuil 

 wordt verwijderd, is aan te raden. Maar vooralsnog is er geen reden om te 

 adviseren de twee doeken te laten restaureren. Eerst zal een grondig onder- 

 zoek naar de conditie van de schilderijen gedaan moeten worden. 

2. Zie: www.josienvanderwerf.nl 

    www.historischmuseumdenbriel.nl 
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3. In april 2009 heeft een nakomeling van J.A. Hesterman het volledige  

 archief van zijn voorvader via het Rijksmuseum overgedragen aan het 

 Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie in Den Haag.  

 Dit archief, dat glasplaatnegatieven en verslagen bevat, is wel toegankelijk 

 maar niet ontsloten. 

4. Peter Dik voorzag het schuttersstuk in 1982/83 wederom van een nieuwe 

 doublure. 

5. Voor meer algemene informatie over schades aan schilderijen zie 

 onder meer: Knut Nicolaus, Handboek voor het restaureren, Keulen 1999 

 en Joyce Hill Stoner, Rebecca Rushfield, Conservation of Easel Paintings, 

 Butterworth-Heinemann 2012. 

6. Weblog Josien van der Werf, 4 mei 2015. 

7. Weblog Josien van der Werf, 2 april 2015. 

8. Weblog Josien van der Werf, 19 april 2015.  

9. Onlangs is de naam Restauratieatelier Oude Delft gewijzigd in Restaura-

tieatelier Josien van der Werf. 

 

Alle foto’s gemaakt door Josien van der Werf, met uitzondering van pag. 26 en 

pag. 33. 
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De ‘Brielse Mare’, een platform voor historisch  

onderzoek    

Felix Keller 

Brielle beschikt sinds 1912, dus sinds ruim één eeuw, over een gemeente-

lijk museum, toen genoemd naar admiraal Tromp. Bijna een halve eeuw 

later in 1958 werd de vereniging ‘Vrienden van het Trompmuseum’ opge-

richt. Sinds 1991 publiceert de vereniging het historisch tijdschrift de 

‘Brielse Mare’. Nu de vijftigste Mare verschijnt, lijkt dit een geschikt mo-

ment om aandacht te schenken aan de ontwikkeling van het historisch 

onderzoek in Den Briel. 

 

Al is de historie zelf onveranderlijk, de manier zoals wij naar de ge-

beurtenissen in het verleden kijken, is dat allerminst. Zo was er na 

de oprichting van het museum tot het midden van de vorige eeuw 

veel belangstelling voor de Brielse admiraals Tromp, Witte de With 

en Van Almonde, zoals ook uit de naam van het museum bleek. In 

de jaren vijftig en zestig van de 20e eeuw realiseerde zich de toen-

malige conservator Jac. Klok dat de havenuitbreidingen in Botlek en 

Europoort ook een enorme impact op de toen nog overwegend agra-

rische samenleving op Voorne-Putten zou hebben. Op initiatief van 

de conservator werd een poging gedaan de kennis van de samenle-

ving van de autochtone bevolking te behouden. In het verlengde van 

deze inspanningen veranderde de naam van het museum in het jaar 

1998 in ‘Historisch Museum Den Briel’. 

 

Ter dekking van de kosten van de herinrichting van het museum 

werden pogingen ondernomen om subsidies te verkrijgen. Subsidie-

verstrekkers kunnen zowel natuurlijke personen als ook instanties 

zijn. Wel is het zo, dat er instanties zijn die geen subsidies recht-
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streeks aan een gemeente mogen uitkeren. De gebruikelijke manier 

van doen is dan een vriendenvereniging op te richten die als interme-

diair functioneert en dit is dus wat in Brielle 1958 gebeurde door op-

richting van de vereniging ‘Vrienden van het Trompmuseum’.   

 

In Brielle was in die tijd nog sprake van een soort ‘standen- 

maatschappij’. De vereniging was vrij klein en bestond vooral uit 

Brielse notabelen volgens het principe ‘ons kent ons’. Wel was de 

vereniging met enkele tientallen leden groot genoeg om op te treden 

als intermediair tussen subsidiegevers en het museum en in voorko-

mende gevallen het geven van schenkingen door de leden. De nood-

zaak van het uitwerken van een echt verenigingsprogramma bestond 

niet en dat gebeurde dan ook niet. Deze wijze van werken duurde vrij 

lang. Nog in de jaren zeventig moest schrijver dezes een soort 

‘ballotage’ ondergaan alvorens als lid geaccepteerd te worden.  

 

Pas in de jaren tachtig veranderde 

de structuur van de vereniging. Het 

meest zichtbare verschil was de 

oprichting van een historisch tijd-

schrift, de ‘Brielse Mare’, waarvan 

het eerste nummer in april 1991 

verscheen. Nu was het dus voor 

het eerst zover dat alle leden pro-

fijt van hun lidmaatschap kregen. 

Na de oprichting duurde het dus 

meer dan 30 jaar tot het verschij-

nen van het eerste nummer.  

 

Het huis Voorstraat 31, tot juni 2013 de zetel van het kantongerecht. 
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Met de eerder vermelde standenmaatschappij was het nu toch wel 

afgelopen. Wat ook veranderde, was het feit dat Brielle haar streek-

functie voor het grootste gedeelte verloor.  

 

In Brielle waren tal van bedrijven en instellingen gevestigd, die voor 

heel Voorne van belang waren en waarvan ook de directies in Briel-

le zetelden. Denk bijvoorbeeld aan het waterschap, het belastingkan-

toor, het kadaster, het kantongerecht, de Marechaussee, een postkan-

toor, een tweetal bankkantoren, een volwaardige politiepost en het 

Streekarchief om maar de belangrijkste organisaties te noemen. 

Hiervan resteert in onze tijd nog slechts het Streekarchief. Waar een 

langdurig dienstverband bij een en dezelfde organisatie thans nau-

welijks of niet meer bestaat, was de beroepsmatige mobiliteit tot ver 

in de tweede helft van de 20e eeuw veel minder of ontbrak zelfs ge-

heel. Met de nieuwbouw in Brielle veranderde ook de sociologische 

samenstelling van de bevolking. In het verlengde daarvan moest ook 

de vereniging met de ‘Mare’ een nieuw ‘verdienmodel’ ontwikke-

len. Het ledenaantal groeide naar omstreeks 330 en dit niveau werd 

sindsdien gehandhaafd. 

 

Op zich zou men een veel hoger aantal leden verwachten. Bij een 

plaats met ruim 16.000 inwoners, zoals Brielle thans heeft, zou het 

dubbele tot driedubbele aantal leden mogelijk moeten zijn. Dat dit 

niet lukt, heeft alles te maken met het feit dat in Brielle op het ge-

bied van historische verenigingen iets vreemds aan de hand is. Waar 

in andere plaatsen van vergelijkbare omvang één historische vereni-

ging bestaat, veroorloven we ons in Brielle de luxe van een tiental 

verenigingen of stichtingen die zich met specifieke aspecten van de 

Brielse geschiedenis bezig houden. Met name gaat het om de vol-

gende instanties: 
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 ● Historische Vereniging De Brielse Maasmond, voorheen 

             Vrienden van het Trompmuseum 

 ● Vereniging Vrienden van de Sint-Catharijnekerk 

 ● Stichting Behoud voormalige Synagoge Brielle 

 ● Vrienden van het Brielse Carillon 

 ●  Klokkenluidersgilde 

 ● Stichting Streekhistorie Voorne-Putten en Rozenburg 

 ● 1 April Vereniging 

 ● Werkgroep ‘Kanonnen en Affuiten’ 

 ● Brielse Molenstichting ’t Vliegend Hert 

 ● Gidsengroep Brielle 

 ● Projectgroep ‘Bastions ontsloten!’ 

 ● Werkgroep Gevelstenen. 

 

Voor historisch geïnteresseerde Briellenaren is het een omslachtige 

en dure situatie. Onze vereniging is al rond de eeuwwisseling, dus 

zo’n vijftien jaar geleden, begonnen met pogingen om de samenwer-

king tussen de verenigingen en stichtingen te bevorderen. Gedurende 

de eerste tien jaar was de tijd hiervoor kennelijk nog niet rijp en werd 

er op dit gebied totaal geen vooruitgang geboekt. Pas in de laatste 

twee jaar kwam er een verandering die in de zomer van 2015 in over-

leg met de gemeente heeft geresulteerd in de installatie van een 

‘Erfgoedgilde’ als platform voor samenwerking op historisch gebied.  

Laten we ons troosten met de gedachte dat Keulen en Aken ook niet 

op één dag werden gebouwd…. 

Dat de redactie er al in het eerste nummer in slaagde een afwisselend 

programma te presenteren, moge blijken uit de inhoudsopgave die de 

volgende artikelen bevatte: 

 ● De viering van 1 april 1872 
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 ● Patriottentijd in Den Briel (1780 – 1787) 

 ● De kop van ’t Maarland (Gevelsteen uit 1611) 

 ● Nobelstraat 16: een voorbeeld van een verborgen verleden 

      (Bouwstructuur uit de vroeg-gotische periode) 

 ●‘Vuur en water ….’. Opkomst en ondergang van het Brigitten- 

     klooster ‘Marienvoorn’ in Den Briel (ca. 1485-1530) 

 ● Jaarverslag 1990 

 ● Kroniek 1990 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het toen vastgestelde redactieprogramma is ook vandaag, dus een 

kwart eeuw later, in wezen nog ongewijzigd van kracht. Toch zijn er 

duidelijke verschillen tussen de ‘Brielse Mare’ van toen en nu. Elek-

tronische ondersteuning door een DTP (DeskTopPublishing)-

programma was toen nog niet beschikbaar. De opmaak gebeurde met 

schrijfmachine, lijm en schaar. Tekst en plaatjes waren uitsluitend in 

zwart-wit, kleur was - rekening houdend met de kosten - buiten be-

reik. Dit geldt gedeeltelijk ook thans nog. Technisch is het maken van 

kleurenplaatjes geen enkel probleem meer, maar de kosten zijn nog 

steeds hoog. Wel wordt sinds nummer 18/2 (oktober 2008) minimaal 

de omslag in kleur afgedrukt. Het schrijfmachinetijdperk duurde bij 

De Brielsche Courant verscheen sinds oktober 1786. Uit ingezon-

den brieven blijkt dat deze ook in plaatsen zoals Rotterdam,  

Amsterdam en Leiden werd gelezen. 
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de Mare tot 1998. Vanaf 1999 werd de Mare per computer geprodu-

ceerd. Wat ook wijzigde is de verhouding van tekst en plaatjes. Het 

blijkt dat we steeds meer visueel zijn ingesteld. Lange stukken tekst 

zonder plaatje worden gewoon niet meer gelezen. Ook vermeldens-

waard is dat de redactie veel moeite heeft gedaan - en doet - om de 

Mare voor geïnteresseerden beschikbaar te houden. Alle uitgaven 

zijn gedigitaliseerd en op de website van de ‘Vrienden’-  onderdeel 

van het ‘Cultuurweb’ van de gemeente Brielle – te vinden. Een index 

naar auteur en onderwerp helpt ook om de weg in de grote variatie 

van de gepubliceerde artikelen te vinden. Ondertussen zijn museum 

en vereniging nog eens van naam veranderd. Het museum heet nu 

‘De Tachtigjarige Oorlog. Historisch Museum Den Briel’. De naam 

van de vereniging is veranderd in ‘Historische Vereniging De Brielse 

Maasmond’. ‘Vrienden van de Tachtigjarige Oorlog’ leek immers 

geen goed idee… De naamswijzigingen laten zien dat ook nu de we-

reld om ons heen verandert. Als redactie zullen we ons inspannen om 

ook in de toekomst voor onze leden en andere in de geschiedenis van 

Brielle en omstreken geïnteresseerde personen een interessante 

‘Mare’ aan te bieden. 

 

Over de auteur 

Felix Keller is redacteur van de ‘Brielse Mare’ en woont in Brielle. 

 

Bronnen: 

A.A. van der Houwen, “Patriottentijd in Den Briel, 1780 – 1787”.  

Brielse Mare, jg. 1, nr. 1, april 1991, 

M. Albers, “Het nieuwe Trompmuseum, het visuele geheugen van Den Briel en 

omgeving”. Brielse Mare, jg. 6, nr. 1, april 1996, 

G. Klok-van den Blink, “De geboorte van de vereniging ”Vrienden van het 

Trompmuseum”, Brielse Mare, jg. 8, nr. 2, oktober 1998. 
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Herinneringen van Ide Kuyper aan de eerste jaren van 

de Brielse Mare 

Ide Kuyper 

 

In de ledenbijeenkomst van de Vereniging Vrienden van het Tromp-

museum van 26 april 1990 kwam onder andere ter sprake: de uitgave 

van een mededelingenblad van de vereniging. 

De leden reageerden positief en in het bestuur had alleen de heer J. 

Klok aanvankelijk wat bedenkingen. Hij zag meer in de uitgave van 

een jaarboekje, maar al snel werkte hij loyaal mee aan de totstandko-

ming van het nieuwe tijdschrift. 

Het idee voor een echt Briels historisch tijdschrift was geopperd door 

mevrouw C. Glaudemans, die recentelijk de heer J. Klok was opge-

volgd als gemeentearchivaris. Zij was ook verantwoordelijk voor de 

naam van het nieuwe blad. 

En zo verscheen in april 1991 de eerste uitgave van de Brielse Mare 

met een voorwoord van burgemeester J. F. Sala. De redactie bestond 

uit de dames De Baan, Glaudemans, Kolling, Wierink, Zoetemeijer 

en de heren De Baan, Hordijk, en Kuyper. 

Het echtpaar De Baan zou in elk nummer zorgen voor een artikel 

over een gevelsteen. 

Mevrouw C. Glaudemans schreef in het eerste nummer een tweetal 

artikelen, waaronder ‘De viering van 1 april 1872’. 

Mevrouw J. Kolling, lerares tekenen, verzorgde de omslag en de op-

maak van het blad. 

Mevrouw K. Wierink was lid van de museumcommissie van het 

Trompmuseum. 

Mevrouw M. Zoetemeijer verzorgde de Kroniek, die aanvankelijk het 

afgelopen jaar betrof, maar later verder terugging in de tijd. Vermel-
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denswaard is haar artikel over ‘Metten Koornstra (1853-1923), een 

sociaal bewogen vader voor wezen en soldaten’ in de tweede uitgave. 

De heren L. Hordijk (streekarchivaris) en I. Kuyper waren bestuurs-

leden van de Vereniging Vrienden van het Trompmuseum. 

De foto’s werden verzorgd door de heer R. G. Meyer. 

De eerste uitgave van de Brielse Mare telde 72 bladzijden en had een 

klein lettertype; te klein naar de mening van een aantal lezers. De 

tweede uitgave had dan ook een groter lettertype, met als gevolg een 

toename van het aantal bladzijden tot 112! 

Van de vele mooie artikelen uit de eerste jaren van de Brielse Mare 

mag een tweetal niet onvermeld blijven: ‘Herinneringen aan Den Br-

iel’ door Toon Tellegen (april 1993) en ‘Brielle tijdens ‘de vijf me-

idagen’ van 1940’ door J. Klok (april 1995). 

 
Over de auteur Ide Kuyper 

Ide Kuyper was 26 jaar voorzitter van de Vereniging Vrienden van het 

Trompmuseum en was in het dagelijks leven verbonden aan de Brielse 

HBS (later Rijks Scholen Gemeenschap). 

 

Voorkant van de tweede 

Brielse Mare . 

 

 

 

 

Dit nummer had een totale 

omvang van 112 pagina ’ s  

om de leesbaarheid te be-

vorderen! 
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Installatie Erfgoedgilde Den Briel 

Willem Delwel 

 

 

 

Sinds medio 2013 participeert de vereniging, op initiatief van de gemeente 

Brielle, in een overleg met andere Brielse historische organisaties om te 

komen tot de oprichting van een Briels Erfgoedgilde. De HV De Brielse 

Maasmond vervult een voortrekkersrol in dit proces. Het idee van een erf-

goedgilde is voortgekomen uit het gemeentelijke project ‘Leve de vesting 

Brielle - 300 jaar vestingwerken’. Het erfgoedgilde is een platform waar 

de historische kennis  en belangstelling voor het Brielse erfgoed samenko-

men. Daarnaast fungeert het gilde als klankbordgroep voor het gemeente-

lijk historisch beleid. 

In de loop van 2014 heeft afstemmingsoverleg tussen de gemeente en een 

vertegenwoordiging van de betrokken historische organisaties plaatsge-

vonden over uitgangspunten, doel en taken van het gilde. Als sluitstuk van 

dit proces stemde het college van b en w in oktober 2014 in met de instal-

latie van het Briels Erfgoedgilde. 

De daadwerkelijke installatie van het Erfgoedgilde Den Briel door burge-

meester en wethouders vond plaats op 26 juni 2015 in de hal van het stad-

huis aan de Markt. Na inleidende woorden van waarnemend burgemeester 

Gregor Rensen schetste wethouder Dick Verbeek de motivatie van de ge-

meente om te komen tot een erfgoedgilde voor Brielle. Vervolgens teken-

den Dick Verbeek namens het gemeentebestuur en Willem Delwel namens 

het Erfgoedgilde Den Briel het visiedocument ‘Inwoners als ambassadeurs 

voor het erfgoed van Brielle, ruimte voor particulier initiatief’, waarna de 

wethouder het Erfgoedgilde een gevelbord aanbood. Het formele gedeelte 

van de bijeenkomst werd door Willem Delwel met een toespraak afgeslo-

ten. 
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Stadsgidsen, ware ambassadeurs 

Trudy Schipper-Sparreboom 

Dat de Gidsengroep Brielle ook onderdeel uitmaakt van het 

Erfgoedgilde is natuurlijk vanzelfsprekend. Als er zich één groep 

binnen de stad bezighoudt met de geschiedenis van Brielle - en voor-

al met het doorvertellen ervan - is dat wel deze zeer actieve 

groep,waarvan de geschiedenis teruggaat tot 1987. Er wordt rondge-

leid door de stad, in de Sint-Catharijnekerk en over de wallen.  

Dat gebeurt op afspraak via de coördinator en gedurende de zomer-

maanden ook op donder- en zaterdagen. De inzet en betrokkenheid 

van de gidsen is buitengewoon groot, een aantal van hen heeft zich 

zelfs gespecialiseerd in bepaalde themawandelingen als de gevelste-

nen-, de bevrijdings- en de winterwandelingen.  Er wordt op verzoek 

rondgeleid in verschillende talen, ook op dat terrein kent de gidsen-

groep specialisten. Elk jaar wordt er in de maand oktober in samen-

werking met de gemeente Brielle een rondleiding voor de nieuwe 

inwoners georganiseerd. Een groot succes, gelet op het aantal deelne-

mers. De gidsen zijn ware ambassadeurs van de Geuzenstad! 

 

                                                                  www.gidsengroepbrielle.nl 
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Project ‘Bastions Ontsloten!’ 

Rein Groen 

Het concrete idee ontstond tijdens een wandeling over de 

wallen: “Op een gegeven moment stuitte ik op, wat inmiddels bekend 

staat als het Kruitmagazijn. Verscholen onder het pad tussen het Hol-

le Bolwerk VI en Oranjebolwerk VII, was het mij nooit opgevallen. 

Inmiddels heeft de werkgroep ‘Kanonnen en Affuiten’ het Kruitma-

gazijn in de Courtine geopend en plannen gemaakt voor de (buiten)

restauratie. Doel van het project is het ontsluiten van de bunkers op 

de bastions. Het bezoeken van de bastions wordt aantrekkelijker ge-

maakt door enerzijds de fysieke toegankelijkheid van de bastions en 

bunkers te vergroten, en anderzijds episodes uit de Brielse historie ter 

plekke te presenteren. Door middel van visuele presentaties worden 

de bunkers op de bastions virtueel toegankelijk gemaakt. Er zullen 

twee wandelroutes, één op de wallen en een uitgebreide tot aan het 

Vrijheidsbos aan de Spanjaardseweg nabij de Brielse Maas, worden 

uitgezet. Daarnaast komt er een puzzeltocht voor kinderen over de 

wallen, compleet met het zoeken van een schat. Het project laat 

Briellenaar en toerist op een aantrekkelijke manier kennismaken met 

Briels erfgoed. 

              

Bastion IX 

www.levedevestingbrielle.nl 
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Werkgroep ‘Kanonnen en Affuiten’ 

Koos Steentjes 

Een aantal vrijwilligers, afkomstig van het voormalige 

Zakkendragersgilde, aangevuld met enkele andere Briellenaren 

vormd een werkgroep die in het kader van 300 jaar vesting (2013) 

door de gemeente werd geïnstalleerd. De werkgroep inventariseerde 

de stand van zaken van de wallen met speciale aandacht voor de ka-

nonnen hierop en de bunkers op de verschillende bastions. Uit deze 

inventarisatie bleek dat een groot gedeelte van de onderstellen van de 

kanonnen, de zogenoemde affuiten, er slecht aan toe waren en dat het 

pleisterwerk en de deuren van de bunkers achterstallig onderhoud 

vertoonden. Vanuit de gemeente werd een herstelbudget beschikbaar 

gesteld en de werkgroep kon in april 2013 aan de slag. In overleg 

met de gemeente worden de affuiten van de Brielse kanonnen geres-

taureerd of, indien noodzakelijk, in zijn geheel vervangen. Naast het 

werk aan de kanonnen verricht deze vrijwilligersgroep ook het nodi-

ge opknapwerk aan bastions en bunkers. De werkgroep ‘Kanonnen 

en Affuiten’ levert met zijn werkzaamheden een belangrijke bijdrage 

aan de instandhouding van het Brielse erfgoed. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                www.levedevestingbrielle.nl 
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1 April Vereniging 

B. Kleis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al vele malen, ook in de ver achter ons liggende jaren, werd de unie-

ke historische gebeurtenis, die in Brielle op de 1e april 1572 plaats-

vond, herdacht en feestelijk gevierd. In 1939 werd de 1 April Vereni-

ging opgericht met als doel: de bevordering en uitvoering van en de 

medewerking aan manifestaties betrekking hebbend op Brielle als 

historische gemeente, in het bijzonder de viering van de eerste april 

als historische datum voor Brielle, op de eerste april. 

In het bijzonder wordt jaarlijks de 1e april 1572 in Brielle voor velen, 

ook voor bezoekers uit het gehele land, herdacht.  Tijdens manifesta-

ties in andere gemeenten, onder meer in vergelijkbare vestingsteden, 

draagt de vereniging het cultureel erfgoed van Brielle uit door haar 

aanwezigheid.                                               

                  www.1aprilvereniging.nl 

Foto: Hans de Regt 
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Werkgroep Gevelstenen 

Fré Eggens 

 

Grote steden zoals Maastricht, Nijmegen, Dordrecht en Amsterdam 

herbergen de meeste gevelstenen. Kleinere steden laten een zeer ge-

varieerd aantal zien van nagenoeg geen enkele steen tot een aanzien-

lijke hoeveelheid gevelstenen waaronder de historische binnenstad 

van Brielle.  

Voor de inwoners en de vele bezoekers van onze fraaie stad is het 

nuttig om achtergrond en informatie over de gevelstenen beschikbaar 

te maken. Door middel van een handzaam gevelstenenboekje en een 

uitgebreide website kan hierin worden voorzien. 

De website laat een kaart van Brielle zien met de actuele plaats van 

de gevelstenen met verdere, voor zover in de archieven te vinden, 

gegevens. De werkgroep streeft ernaar alle gevelstenen te hebben 

beschreven in 2016. 

 

 

 

 

 

Gerestaureerde gevelsteen Maarland NZ 34. 
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Bij het wandelen door Brielle valt het op dat een aantal gevelstenen 

in ‘staat van ontbinding’ verkeert. Het zou bijzonder jammer zijn als 

deze eens zo sierlijke gevelstenen verdwijnen uit onze stad. Hiermee 

verdwijnt een deel van onze historie.  

De werkgroep stelt zich voor de eigenaren van gevelstenen te bena-

deren om te bewerkstelligen dat de betreffende stenen goed onder-

houden worden. Het opzetten van een zogenaamd ‘restauratiefonds’ 

in samenwerking met de gemeente kan hierbij van grote invloed zijn 

op het behoud van onze gevelstenen historie. 

                                                                

             

             www.levedevestingbrielle.nl 

Gevelsteen in slechte staat, Voorstraat 126. 
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Marijke Holtrop 

We schrijven eind augustus 2015 en in de afgelopen maanden heeft 

het museum een aantal mooie hoogtepunten mogen meemaken. Er is 

veel publiciteit gegenereerd voor de restauratie van het schuttersstuk 

“De Officieren van het Oranje Vendel”-onder meer op TV Rijnmond- 

en de kijkdagen trokken veel bezoekers. De restauratie vordert en het 

eindresultaat zal prachtig zijn.  

 

In maart kreeg het museum van de werkgroep Kanonnen en Affuiten 

een rolpaard cadeau voor het kanon van “De Brederode”, het vlag-

genschip waarop Maarten Tromp en later Witte de With sneuvelden. 

De werkgroep maakte de getrouwe replica naar een 16de –eeuws origi-

neel.  

 

Sinds medio april is de zolder van het stadhuis “toegankelijk” gewor-

den voor bezoekers met een rolstoel of rollator. De zolder is gedetail-

leerd vastgelegd op film en dit filmpje is te bekijken in de Cornelia 

van der Lindenzaal.  

 

In juni droeg Pier Terwen, kunsthistoricus en res-

tauratiespecialist funerair erfgoed, het door hem 

verworven portret van Maarten Harpertszn 

Tromp in langdurig bruikleen over aan het Histo-

risch Museum Den Briel. Het betreft een portretje 

in olieverf op paneel en dateert eind 17e eeuw. 

Het portretje meet 28 cm in de hoogte en is 20,6 

cm breed. Het paneel is afkomstig uit de familie 

Museumnieuws 
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van Tromp en sedert de zeventiende eeuw gedurende generaties lang 

in bezit geweest van één familie. Op dit moment wordt onderzocht op 

welk geschilderd voorbeeld het portretje teruggaat. Het portret van 

Tromp zal vanaf oktober permanent tentoongesteld worden in de Zee-

heldenzaal.  

Een tweede schenking die niet onver-

meld mag blijven is een prent van Ro-

meyn de Hooghe met een voorstelling 

van “De zeeslag bij Kaap La Hoque”. 

Tijdens deze slag, in juni 1692, werden 

de Fransen verslagen door een gecombi-

neerde Engels-Hollandse vloot, waarbij 

het eskader van de Republiek onder lei-

ding stond van Philips van Almonde. De 

prent, geschonken door S.H.P. van  

Venetiën, zal ook worden toegevoegd 

aan de vaste presentatie in de zeehelden-

zaal. Een informatiezuil, met afbeeldingen en teksten in het Neder-

lands en Engels over Tromp, Witte de With en Van Almonde zal de 

uitbreiding van de zeeheldenzaal completeren. De opening van de 

uitbreiding van de Zeeheldenzaal wordt in de tweede helft van okto-

ber 2015 verricht door specialist maritieme geschiedenis Ronald  

Prud’homme van Reine, die aansluitend een lezing zal geven.  

 

Eveneens in de tweede helft van oktober, zal het eerste exemplaar van 

“Alva’s Bloedraad en Voorne (1567-1572). Uitgave van archiefstuk-

ken uit Brielle, Brussel en Den Haag”, geschreven door Roel  

Slachmuylders, aan wethouder Verbeek worden overhandigd. 

 

Marijke Holtrop, hoofd van het Historisch Museum Den Briel. 
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Aart Heijmans 

U (her)kent het vast nog wel, dit liedje van Saskia en Serge. 

En u zult het ongetwijfeld spontaan meezingen of mee neuriën. 

Maar……kunt u ook alle vijf de coupletten van het Brielse volkslied 

"Wij houden van ons Brieltje" meezingen? Ik durf te wedden dat dat 

niet lukt. Zo gaat dat met de kleine dingen. 

Kapitalen worden uitgegeven om onderzoeken te verrichten naar al-

lerlei nutteloze en voor de hand liggende zaken. Maar intussen glip-

pen de, naar mijn mening, echt interessante dingen als zand door on-

ze vingers. Zo ook dit mooie liedje, geschreven door Johan Been in 

1892, met muziek van Jan de Klerk. 

Omdat ik bemerkte dat de Brielse liedjes in de vergetelheid dreigden 

te geraken, heb ik eerst bij een aantal instanties aangeklopt. Helaas 

zonder resultaat. Daarom ben ik maar met mijn vriend begonnen om 

zelf de liedjes te achterhalen. De teksten ging nog wel, dat lukte voor 

een aantal liedjes vrij snel. Maar de bladmuziek vergde een ware 

speurtocht. Naar aanleiding van een oproep in de Brielsche Courant 

ontvingen we van een aantal meevoelende mensen een reactie. Uit-

eindelijk vonden we bij een verwoed verzamelaar, en, hoe kan het 

anders, lid van de Historische Vereniging De Brielse Maasmond  

‘de schat’. Een boekje met liedjes geschreven door Johan Been, com-

pleet met teksten en bladmuziek! 

Vooral het Brielse volkslied mag natuurlijk niet verloren gaan. Ner-

gens was echter een (geluids) opname van het totale lied, dus alle vijf 

de coupletten, te vinden. Waarschijnlijk bestaat die ook niet. Tijd 

voor actie dus. Gelukkig vonden we in Cor Maljers met zijn Infirme-

riekoor een enthousiast groepje mensen. 

Het zijn de kleine dingen die het doen! 
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Zij hebben het lied goed ingestudeerd en daarna hebben we het vast-

gelegd. Inmiddels is er een cd van het Infirmeriekoor met o.a. "Wij 

houden van ons Brieltje". Het was een waar feest dit tot stand te kun-

nen brengen. E.e.a. smaakte naar meer. Dus hebben we van het lied 

ook een dvd gemaakt. Hierbij wordt het lied ondersteund door beel-

den van/uit Brielle. Zowel cd als dvd zijn inmiddels gepresenteerd op 

de Open Dag Zorg en Welzijn (Ouderen). De dvd zal ook te koop zijn 

bij de VVV. Leuk als cadeau en voor de toeristen. 

Maar…."de schat" is te mooi om ongebruikt te blijven. We hebben 

het plan opgevat met tien liedjes meer te doen. De bedoeling is dat we 

hierbij steun krijgen van Brielse koren, solisten, muzikanten, enz., die 

een en ander ten gehore willen brengen. Ook hiervoor stond een op-

roep in de Brielsche Courant. Helaas slechts één reactie. We houden 

de oorzaak daarvan maar even op de vakantietijd. Toch…..als u dit 

leest en denkt: "Hé, dat vind ik leuk", of "Ik weet wel iemand of een 

koor", we houden ons aanbevolen. 

We prijzen ons gelukkig dat de gemeente Brielle ons plan onder-

steunt. 

Als echte Briellenaar heeft u waarschijnlijk ook uit volle borst de 

liedjes staan zingen op de Markt. Elk jaar opnieuw met Koninginne-

dag en Bevrijdingsdag. Lang geleden, dat wel, het was in de jaren 

vijftig van de vorige eeuw. Wellicht heeft u daarvan nog iets bewaard 

in de vorm van documenten, foto's, film, geluidopname, verhalen, 

enz.  

We ontvangen graag een (kopie) exemplaar van u. 

Want: "Het zijn de kleine dingen die het doen!". 

 

Aanmelden via: brielserfgoed@outlook.com  of via 0181 – 314968. 
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Bert van Ravenhorst  

 

Aan de hand van ruim 50 kaarten brengt Bob 

Benschop de geschiedenis van Voorne-Putten 

tot leven. In een prachtige kleurrijke uitgave 

worden de kaarten gepresenteerd. Ze vormen 

de aanleiding om wetenswaardigheden te ver-

tellen over Voorne-Putten. Zo gaat Bob met 

grote stappen door de geschiedenis heen. Hij 

doet dat aan de hand van zes thematische 

hoofdstukken. Startend met het ontstaan van 

de Eilanden, schetst hij vervolgens hoe de 

contouren van dit gebied worden vastgelegd. 

Daarna gaat hij in op het beheer van de polders en de kaartenboeken. 

In de laatste twee hoofdstukken gaat het over de moderne infrastruc-

tuur en de ingrijpende veranderingen die plaatsvonden in de twintig-

ste eeuw. De geschiedenis in vogelvlucht. 

 

De vroegst bewaarde kaarten stammen uit de veertiende eeuw en zijn 

niet meer dan globale schetsen. Veel is verloren gegaan. Latere histo-

rici hebben geprobeerd om reconstructiekaarten samen te stellen, 

waardoor toch een beeld ontstaat. Halverwege de zestiende eeuw 

zien we dat de cartografie zich in hoog tempo ontwikkelt. Met name 

de kaarten van Jacob van Deventer laten deze progressie zien. Door 

gebruik te maken van herkenbare elementen in het landschap, zoals 

kerktorens en molens, verbeterde de kwaliteit aanzienlijk.  

Boekrecensie: Historische Atlas van Voorne-Putten  
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Cartografische geschiedenis werd geschreven met het verschijnen van 

het Kaartboek van Voorne. In opdracht van de Generale Dijkage te-

kende Heijman van Dijck vanaf 1694 een reeks van dertig kaarten. 

Tien maanden later namen ook de opperdijkgraaf en de hoogheemra-

den van de Ring van Putten een besluit tot het laten vervaardigen van 

kaarten. Daarna zien we de kwaliteit van de kaarten zich steeds verder 

ontwikkelen. 

 

De aardigste delen van de atlas zijn die waar de tekst zeer nauw gere-

lateerd is aan de kaart. Dat zien we bijvoorbeeld bij de gedetailleerde 

kaarten van de polders of de plannen voor een kanaal tussen Helle-

voetsluis en Brielle dat er nooit kwam. Ook de achtergrond van het 

ontstaan van de oprichting van de Generale Dijkage van Voorne 

wordt helder onderbouwd vanuit het kaartmateriaal. Mooi zijn ook de 

kaart van Jan Blanken en de beschrijving van de plannen voor het 

droogdok in Hellevoetsluis. 

 

De kaarten vormen de kapstok om een stuk geschiedenis toe te lich-

ten. Bob Benschop heeft dat eerder gedaan in het Voorne-Putten boek 

en in de Canon van Voorne-Putten en Rozenburg. Hij is zeer bedre-

ven in dit genre. Er zit voor iedereen die geïnteresseerd is in de lokale 

geschiedenis van Voorne-Putten interessante informatie in. De uitga-

ve is prachtig van vormgeving en de teksten zijn boeiend geschreven. 

Bob Benschop laat andermaal zien dat hij in staat is de geschiedenis 

voor een breed publiek toegankelijk te maken. Deze atlas is zonder 

meer een sieraad in uw boekenkast! 

 

Historische Atlas van Voorne-Putten, Bob Benschop, Zwolle: WBooks 

i.s.m. Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg, 2014, 128 blz. 



Uit de streek 

Publicaties 

Slachmuylders, Roel: Alva’s Bloedraad en Voorne (1567-1572). 

Uitgave van archiefstukken uit Brielle, Brussel en Den Haag. 

Historisch Musem Den Briel, Brielle 2015. 

ISBN/EAN: 9789080587847          Verkoopprijs € 12,50. 

 

Tellegen, Toon: Een vorig leven. 

‘Tot mijn twaalfde woonde ik in een oud stadje, niet ver van zee. Het is nu lang 

geleden, maar vaak denk ik dat ik daar nog woon, dat ik de deur 

uit ga en naar school loop, langs de haven voor ons huis…’ Zo 

begint Toon Tellegens Een vorig leven, waarin hij het stadje met 

de kalkfabriek en de mensen die daar woonden tot leven laat ko-

men. Toon Tellegens verhalende herinneringen wekken een voor-

bije tijd tot leven. 

ISBN 9789021458779        Verkoopprijs € 18,99.   

 

Benschop, Bob: Wijken voor de Wall 

Stchting Stadsmuseum Hellevoetsluis, 2015 

ISBN 9789082358506       Verkoopprijs € 20,- 
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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.w@gmail.com 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 
 

 

 



Dorpskerk Vierpolders. 

Foto: Ardjan Logmans. 

April 1991. April 2003. 


