
BRIELSE MARE 
JAARGANG 26 - NUMMER 1 - APRIL 2016  

Mededelingen en historische bijdragen van de 

Historische Vereniging De Brielse Maasmond 



COLOFON 

De Brielse Mare is een tijdschrift dat twee keer per jaar wordt uitgegeven door de 

Historische Vereniging De Brielse Maasmond. 

Dit tijdschrift wordt automatisch aan de leden van de vereniging toegestuurd. 

Losse nummers zijn te bestellen via het secretariaat van de vereniging en te koop 

bij het Historisch Museum Den Briel, in het Streekarchief en bij de plaatselijke 

boekhandel. 

Een jaar na publicatie is de Brielse Mare ook beschikbaar op de website van de 

vereniging: www.debrielsemaasmond.nl 

ISSN: 0927-8478       Prijs per nummer: € 2,- 

Correspondentieadres van de vereniging, tevens redactiesecretariaat: 

Secretariaat ‘Historische Vereniging De Brielse Maasmond’ 

Ronald J. de Ridder 

Van Bloys van Treslongweg 3 

3231 CT  BRIELLE 

Tel.: 0181-414674. E-mail: info@debrielsemaasmond.nl 

Rekening Historische Vereniging De Brielse Maasmond:  

IBAN: NL20 INGB 0000 2087 92 

Persoonlijk lidmaatschap € 10,- per jaar; familielidmaatschap € 15,- per jaar. 

Aanmelding bij het secretariaat of d.m.v. het formulier op de website van de 

vereniging: www.debrielsemaasmond.nl 

De vereniging heeft de ANBI - status. Dit betekent dat giften in het kader van de 

wettelijke bepalingen in mindering kunnen worden gebracht op het belastbaar 

inkomen van de schenker. 

Het eerstvolgende nummer verschijnt in oktober 2016. 

Kopij uiterlijk 1 juli bij het redactiesecretariaat. 

Redactie: W. Delwel (hoofdredacteur), F. Keller, F.T. Eggens, L. Arkenbout en 

K.J. Schipper. 

Vormgeving en DTP: F.T. Eggens. 

Omslagillustratie: Zeemansasyl te Brielle. 

 

Druk: Repro Voorne BV, Oostvoorne. 



 

BRIELSE MARE 

 

 

 

 
Mededelingen en historische bijdragen van de 

Historische Vereniging De Brielse Maasmond 

 

( V oorheen ‘ Vereniging Vrienden van het 

Historisch Museum Den Briel ’ )  





 5 

Inhoud 

Openingstijden en prijzen museum  6 

Van de redactie  7 

  

- De Kostelooze school in Brielle 

- De  ontsluiting van het westelijk havengebied 

9 

23 

- Achtergronden bij de totstandkoming van het  

   voormalige Zeemansasyl te Brielle 

41 

  

Aanwinst voor museum: De Kop van Coppelstock 54 

Museumnieuws 56 

Jaarverslag 2015 59 

Boekrecensie: Voorne-Putten in oorlogstijd 1939 -1945 61 

Boekrecensie:  Classicale Acta 1573 - 1620 63 

Auteursinstructies, advertentietarieven en adressen      

     

71 

  

  



6  

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 

 

Na het Jubileumnummer 50 van de Brielse Mare presenteert de redac-

tie u hierbij nummer 51, dat hopelijk het eerste is van een nieuwe reeks 

op weg naar het volgende jubileumnummer. Ook deze uitgave is weer 

volledig in kleur en het streven is om dit te continueren, mits het finan-

cieel haalbaar is. 

 

In deze Mare treft u weer een diversiteit aan van artikelen met een mix 

van oude en nieuwe geschiedenis. De drie hoofdartikelen zijn dit keer 

van de hand van drie redactieleden. 

 

Nog maar heel weinig Briellenaren zullen zich de Kostelooze school 

bij de Sint-Catharijnekerk herinneren. Fré Eggens belicht de achter-

gronden van dit schooltype en deelt met ons het weinige dat nog be-

kend is van deze Brielse school. 

Felix Keller beschrijft de ontsluiting van het westelijk havengebied van 

Rotterdam in de nieuwe tijd. Hij heeft hier voor een deel kunnen putten 

uit eigen ervaringen uit de tijd dat hij werkzaam was in het Rotterdam-

se havengebied. 

De meeste Briellenaren weten wel dat het voormalige Zeemansasyl, 

evenals de Sint-Catharijnekerk, nooit afgebouwd is. De moeizame tot-

standkoming van dit nationaal gedenkteken is echter nauwelijks be-

kend. Leo Arkenbout geeft ons een inkijk in de perikelen die vooraf-

gingen aan de voltooiing van het Asyl. 

 

Marijke Holtrop maakt melding van een belangrijke aanwinst voor het 

Museum: De Kop van Coppelstock. In het Museumnieuws refereert zij 

aan het hoogtepunt voor het Museum in 2015: de restauratie van het 

schuttersstuk. 

Bert van Ravenhorst schreef voor deze Mare twee recensies, waaron-

der een zeer uitgebreide over een monumentaal werk. 

 

Willem Delwel 
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Kostelooze school, tegen de Sint - Catharijnekerk,   

gezien vanuit de Koopmanstraat, ca. 1930. 

Foto via  Rens van Adrighem. 
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De Kostelooze school in Brielle 

F.T. Eggens 

De kolen werden zoo schaars, dat de keukenfornuizen of de kachels in 

de huiskamers op non-actief gesteld moesten worden. In de meeste ar-

beiderswoningen werd in de huiskamer het eten gekookt en de wasch te 

drogen gehangen, ook was er gewoonlijk tevens de bedstede, waarin 

de ouders sliepen. Ook de kleren sleten weg en werden niet meer ver-

vangen. Sommige meisjes met nog een knap jurkje aan, verrieden bij 

guur weer het gemis aan voldoend ondergoed; als ouwe besjes stonden 

ze op een luw plekje achter de speelplaatsmuur te huiveren. Als de 

meester dat opmerkte, stuurde hij ze naar binnen en liet ze om de ka-

chel zitten. De jongens leden minder van de kou maar meer van den 

honger. Degene, die nog wel eens knagend aan een scharretje of een 

stuk gerookte bot naar school kwam, moest zijn proviand met zijn vuis-

ten verdedigen. In die woestenij van armoe werd de warme, veilige 

klasse meer en meer het eigenlijke tehuis voor de kinderen. Zij was een 

groot gezin geworden.  

Van stiekum wegblijven was geen sprake meer. De moeders hielden 

alleen in hooge noodzaak de kinderen thuis; ze hadden het immers op 

school warm en kregen er een flink maal eten? (Uit: De kostelooze 

school, auteur A. Pleysier, 1934) 

 

Armenmiddel 

Het plakkaat van keizer Karel V, gedateerd oktober 1531, geeft aan dat 

de armenzorg bij de gemeente wordt gelegd uit speciaal daarvoor te 

vormen fondsen, het zogenoemde Armenmiddel. Een van deze fondsen 

was bestemd om hieruit de jaarwedde van de onderwijzers te betalen. 

Een ander fonds binnen het Armenmiddel zorgde voor alles wat te ma-

ken had met de Armenschool, Klompenschool of Kostelooze school. 

Een belangrijke bron van inkomsten werd verkregen uit collectegelden 

bij avondmaalbedieningen. Daarnaast ontving men gelden uit het ver-

kopen van obligaties die waren ontvangen via testamenten. Bijvoor-

beeld: het testament gedateerd 1712 en 1719 van Aagje Witte Oud-

hoorn en Andries Arens Jeugt, echtelieden te Zwartewaal, bevatte obli-
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gaties voor het Armenmiddel te Brielle. Een ander voorbeeld uit 1739: 

Acte van schuldbekentenis aan het Armenmiddel door Johannes  

Dorsman, bier- en wijnwerker te Brielle, van een lening van honderd  

Carolische guldens tegen 4% rente per jaar met als onderpand een zes-

de deel in de bierboom. (omzet FE). 

 

Uit de inventaris van de Nationale Schuldbrieven blijkt dat de stad 

Brielle soms forse bedragen, tot soms wel 1000 Carolische guldens, 

ontving ten behoeve van het Armenmiddel. Toezicht op de uitvoering 

van het Armenmiddel en dus ook de Armenschool werd aanvankelijk 

uitgeoefend door het College van scholarchen. Dit was vaak een trio, 

meestal bestaande uit een predikant, de stadsecretaris en een lid van de 

vroedschap. Vanaf 1818 werd de administratie van de armenfondsen 

ondergebracht bij de administrateur van het fonds Armen van Maar-

land. 

 

Het is dus duidelijk dat Brielle ook in het verre verleden een Armen-

school had. De eerste school bevond zich aan de toenmalige Groen-

markt (Venkelstraat), in hetzelfde gebouw waar afwisselend ook de 

Latijnse School en de Stads Nederduitsche School, elk met een lokaal, 

waren gevestigd. De ingang van de Armenschool bevond zich echter 

niet aan de voorzijde, maar aan de achterzijde met een uitgang aan het 

kerkhof, nu Catharijnehof. De school had onvoldoende gelden ter be-

schikking om deze professioneel te laten onderhouden.  Rond 1830 

werd geconstateerd dat het regenwater soms langs de muren liep en er 

af en toe ratten werden gesignaleerd. Deze situatie kon niet zo blijven 

en het Armenbestuur verzocht de gemeente de school te laten opknap-

pen, wat plaats vond in 1831. 

Voorzijde Reglement van de  

Armenschool te Brielle,. 

8 januari 1861. 

 

Collectie: SAVPR. 



 11 

Reglementen 

Oorspronkelijk waren er weinig officiële reglementen voor de onder-

wijzers, maar in de loop der jaren werden meer en meer strikte eisen 

opgelegd wat het onderwijs beslist ten goede kwam. Het dagelijkse 

toezicht werd uitgevoerd door de scholarchen, de plaatselijke school-

commissie die jaarlijks verantwoording aflegde aan de gemeenteraad.  

De gemeente bepaalt welke kinderen tot de school worden toegelaten. 

De gemeente geeft per officieel schrijven toestemming aan het Ge-

meentelijk Armenbestuur, soms genoemd Burgerlijk Armenbestuur. 

 

De gemeente voorzag de kinderen jaarlijks van een paar schoenen, 

echter nadat de hoofdonderwijzer hiervoor getekend had. 

 

Enkele artikelen uit het reglement d.d. 22 november 1831: 

- De Schoolonderwijzer zal gratis onderwijzen, alle kinderen van be-

deelden, zonder onderscheid van welke Godsdienstige gezindheid, als-

mede al de zoodanigen, welken hem door de Plaatselijke Schoolcom-

missie zullen ter school gezonden worden. 

- De Schoolonderwijzer zal alle drie maanden aan den secretaris der 

Plaatselijke Schoolcommissie eene lijst inleveren van het getal leerlin-

gen, met bijvoeging zoo dikwijls als er nieuwe leerlingen bijkomen 

van de attesten tot bewijs dienende, dat dezelve de natuurlijke kinder-

ziekte gehad hebben of gevaccineerd zijn, alsmede melding maken van 

de klassen waar de leerlingen geplaatst zijn. 

- Hij zal zich in het besturen der School en het geven van onderwijs 

stiptelijk gedragen naar de tabel van werkzaamheden aan dit regle-

ment toegevoegd. 

- Hij zal zijne leerlingen in drie klassen verdeelen, en deze wederom, 

zoo het mogelijk is, in afdeelingen scheiden. In de laagste klasse zal 

onderwijs gegeven worden in het lezen naar de klankmethode. In de 

tweede klasse verder in het lezen, schrijven, reekenen en zingen, als-

mede in de eerste gronden der NederDuitsche taalkennis, de zedeleer, 

Bijbelsche en Nederlandsche geschiedenis en aardbeschrijving. In de 

derde klasse zal het onderwijs, in al de bovengenoemde vakken, en 

andere algemeene nuttige kundigheden, voortgezet en uitgebreid wor-

den. 



12  

- Hij zal zorgen een kwartier uurs voor iederen schooltijd in de school 

te zijn, en deselve niet voor het einde van dien tijd mogen verlaten, en 

vooral nauwkeurig letten, dat de kinderen in het naar huis gaan, zich 

stil en ordelijk gedragen. 

- Hij zal in al zijn onderwijs zich bovenal toeleggen op de ontwikkeling 

der verstandelijke vermogens zijner leerlingen, en hetzelve zooveel 

doenlijk dienstbaar maken aan hunne zedelijke verbetering en bescha-

ving. 

- Hij zal stiptelijk letten, dat de kinderen met schoon gewaschen aange-

zichten en handen ter school komen, en goed en zindelijk gekleed zijn, 

zonder haveloosheid. 

Dit zijn slechts een aantal verplichtingen die de gemeente de hoofdon-

derwijzer oplegde. 

 

Inspectie 

Jaarlijks werden alle scholen in Zuid-Holland geïnspecteerd, waaronder 

ook Brielle. Uit een verslag: 

“Brielle; te dezer stede zijn al de scholen en schoollokalen in goeden 

staat, voorzien van halve tafels en de verder noodige schoolmeubelen. 

In dezelve wordt goed onderwijs gegeven. In de stads en de bijzondere 

tusschenschool, welker lokalen beide nieuw zijn, onderscheiden zich de 

onderwijzers door eenvoudigheid, duidelijkheid en gepastheid. De 

hoofdonderwijzer der eerstgenoemde school, B. van Es, is te dien op-

zigte voorbeeldig. De orde, die er heerschte, was volkomen ofschoon 

ongedwongen. Een wenk om vooral te letten op den klemtoon bij het 

onderwijs in het lezen werd door hem gretig opgevat. Bij den hoofdon-

derwijzer der stadsnederduitsche burgerschool, W. Plokker, hoe goed 

ook zijn onderwijs anders ware, hinderden mij zijne verwaande toon en 

manieren, te meer daar ik bespeurde, dat dezelve ongunstig werkten op 

zijne leerlingen. Hij is gewezen kweekeling en ondermeester van eene 

der 's-Gravenhaagsche stadsarmenscholen, en volgt dus de daar aan-

genomen goede leerwijze.” 

Opmerkelijk is, dat later dezelfde Plokker veel contact moet hebben 

gehad met B.L. van Es. Deze onderwijzer kreeg in 1831 de leiding van 

de Brielse Stadsarmenschool. Die school was gevestigd in hetzelfde 
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complex van gemeentelijke gebouwen, langs Venkelstraat, Welle-

rondom en kerkhof, waar Plokker woonde en werkte. Van Es en zijn 

gezin woonden aan het Wellerondom. Het is goed voor te stellen dat 

de families Plokker en Van Es beroepsmatig en in huiselijke sfeer met 

elkaar omgingen. Zo goed dat beide heren, toen beiden ieder om ei-

gen redenen, kennelijk toe waren aan verandering, met een gezamen-

lijk voorstel naar de schoolcommissie en de gemeenteraad kwamen. 

Op 15 maart 1844 vroegen zij toestemming om van baan te mogen 

ruilen! Zij schreven: “Weledele heren, Tezamen eene ophanden zijn-

de sollicitatie door ondergeteekende B.L. van Es naar eene vacante 

school te 's-Gravenhage besprekende, en tevens de moeijelijkheid 

overwegende, waarmede de ondergeteekende W. Plokker uit hoofde 

van zwakheid op de borst, in een groot locaal, gelijktijdig met onder-

meesters onderwijst, kwamen beide overeen, eene onderlinge verwis-

seling hunner scholen te verzoeken.”  Er werd niet moeilijk gedaan 

over het verzoek en zo wisselden de heren in 1844 van school en 

huis. W. Plokker bleef hoofdonderwijzer tot 1856. 

 

Salarissen en huisbezoeken 

De salarissen van de diverse scholen varieerden nogal. Het Hoofd der 

Stads-Nederduitsche School ontving een jaarwedde uit gemeentekas 

van ƒ 200,- . Dit werd vermeerderd met de schoolgelden van 27,5 

cent, 25 cent, of 20 cent per week, afhankelijk van de klasse der leer-

lingen. Daarvan moest hij zorg dragen voor de schoolbehoeften, bere-

kend op ƒ 160,- per jaar en bovendien de salarissen betalen van de 

twee ondermeesters totaal ƒ 500,-. De onderwijzer van de Armen-

school ontving geen schoolgeld, maar alleen een jaarwedde van ƒ 

Oud geld. 
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400,-  

De plaatselijke Schoolcommissie stuurde in november 1861 een brief 

aan het Burgerlijk Armbestuur waaruit bleek dat een aantal kinderen de 

school slecht of in het geheel niet bezocht. Het Burgerlijk Armbestuur 

onderhield meestal de contacten met de ouders van de schoolkinderen, 

maar regelmatig bezocht ook de hoofdonderwijzer de ouders, zoals uit 

het volgende blijkt: 

“ In de slop, ’n vunzig riekende geul tusschen een blinden, hoogen 

muur en een rij wanhopig gelijke krotjes met vierkante ramen, die geen 

licht binnenlieten en opengaande portaaltjes, die aan overeind gezette 

kisten deden denken, was het even stil als anders. ’n Paar morsige kin-

deren maakten dijkjes van modder in een verzakte straatgoot, waarin 

een plas grijs zeepsopwater was blijven staan. De hoofdonderwijzer 

vond het huisje waar Pieter woonde, klopte op de ruit van het eenige 

venster, Catrijn deed open.” (Uit: De kostelooze school, auteur A. 

Pleysier, 1934) 

De ouders werd erop gewezen dat ze zorgeloos omgingen met hun kin-

deren en zeer nalatig waren. Ze werden gemaand dat zij hun kinderen 

ten spoedigste naar school moesten sturen. 

 

In de Nieuwe Brielse Courant van augustus 1894 staat te lezen dat de 

ouders van de kinderen de priem op de neus krijgen, omdat zij hun kin-

deren naar school laten gaan, zolang zij last van hen hebben, maar van 

school afnemen, als zij er voordeel van kunnen trekken. De dominees 

die aan de leerlingen catechisatie geven, klagen dat de kinderen niet op 

school komen en eisen, dat dergelijke nalatige ouders niet meer bedeeld 

worden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

“ P ax Intrantibus ”   

  te Rotterdam. 

  

Achief: 

Universiteitsbibliotheek  

Leiden. 
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Schooluitstapjes 

Naast lesgeven werd er niet veel georganiseerd, maar toch werd er jaar-

lijks een schoolreis gemaakt. We kunnen dan ook lezen in de Nieuwe 

Brielse Courant van 26 augustus 1875:  

 

“Reeds vroeg in de morgen was het te zien, dat voor de kinderen der  

school een vrolijke dag was weggelegd. Immers het alledaagsche pakje 

was verwisseld voor het Zondagse pakje, en sprak dit niet genoeg, de 

blijde lach die op ieders gelaat zichtbaar was, zeide reeds meer dan 

genoeg. Jammer dat geen herfstzonnetje hen bestraalde, en een fijne 

regen een droevige dag voorspelde. Maar daar let men niet op. Gewa-

pend met den knapzak en rijkelijk voorzien met broodjes, verzamelde 

men zich te 6 ure bij het schoollokaal en trok onder het zingen van ge-

paste liederen, geleid door den hoofdonderwijzer, de heer G. Overeem 

en de hulponderwijzers naar de stoomboot de “Maasnymph”. De Di-

rectie der Stoomboot Voorne en Putten had zich beijverd de kinderen 

een nette zitplaats te bereiden, en de nationale driekleur wapperde wel 

eens zoo vrolijk als anders. Gedurende de reis werd hen een glas melk 

toegediend, en bij iedere stad of dorp, welke de stoomboot passeerde, 

klonken hunne liederen. Ongeveer 9 ure bereikte men Rotterdam. De 

eerste rid was naar den Dierentuin, waar hen gratis toegang werd ver-

schaft. Wat men daar al niet zag, wisten hunne onderwijzers maar al te 

wel, want zij werden bestormd met vragen.Ten 12 ure begaf de stoet 

zich naar het Koffiehuis “Pax Intrantibus” (kruising Bergweg en 

Bergsingel, F.E.) alwaar in den prachtigen tuin ruimschoots gelegen-

heid was zich te amuseeren.” 

 

Het was in 1922 toen Frans van Leeuwen met de klas het schooluitje 

mee maakte  naar Oostvoorne. Frans woonde bij zijn moeder, een we-

duwe met zeven kinderen, aan het Sint Catharijnehof nummer 18, een 

piepklein huisje. Er was geen geld, dus bezocht hij de Armenschool. 

Ver lopen was het niet voor hem, even rond de kerk en hij was er. Echt 

leuk was het niet op school, vooral bij juffrouw Troost die meestal ‘juf 

kachel’ werd genoemd was het erg vervelend. Zij sloeg er vaak flink op 

los als het haar niet zinde. Er was geen geld voor vervoer, de schoolreis 

werd dan ook lopend afgelegd. In Oostvoorne werd er wat gespeeld, 

iets gegeten en wat gedronken.  
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Frans deed kennelijk iets wat juffrouw Troost niet zinde, zij werd 

kwaad, pakte hem stevig beet en gooide hem in een hok en deed de 

deur op slot. Daar zat hij dan en hoorde wel alles wat er buiten gezegd 

werd. Na verloop van tijd hoorde hij dat ze in de rij moesten gaan staan 

om terug te gaan naar Brielle. Frans raakte buiten zinnen, want hij 

dacht dat hij vergeten werd, en vloog tegen de deur van het hok zodat 

de deur eruit vloog, zodat hij niet vergeten werd. De jaren erop gingen 

ze weer, maar Frans bleef thuis want ieder jaar kreeg hij spontaan de 

griep en moest bedrust houden! 

(Uit: verslag Mevr. M. van der Poel-van Leeuwen, dochter van Frans).  

 

Schoolsparen 

In 1875 stelde hoofdonderwijzer de heer G. Overeem een spaarregeling 

in. Van de zeventig leerlingen in de eerste klas deden er vijftig mee en 

spaarden in een week tijd ƒ 3,50 een niet gering bedrag. De spaargelden 

werden overgebracht naar een spaarbank. Ieder kind ontving een boekje 

op naam waarin het sparen werd bijgehouden. Toch kwamen er bezwa-

Schoolfoto 1922 Frans van Leeuwen 1e rij, 6e van links in matrozenpakje. 

Rechts staat onderwijzer C. Kruit. Collectie SAVPR. 
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ren tegen het sparen op school, omdat dit er niet thuis zou horen. Van 

officiële zijde werd enkele jaren later opgemerkt dat menig kind wat 

netter voor de dag kwam en dat de ouders veel profijt trokken van de 

opgespaarde centen. 

 

In de Brielse raad van augustus 1938 kwam het volgende ter sprake: 

Bij een jubileum ontving oud zeeloods de heer Jacob van den Berg in 

1892 van de gezamenlijke zeeloodsen een geschenk waarna er een 

bedrag ter waarde van ƒ 162,31 overbleef. Dit geld werd op een 

spaarbankboekje gezet. Ieder jaar werd de gekweekte rente verdeeld 

tussen één meisje en één jongen uit de hoogste klas van de Armen-

school, wegens betoonde ijver en vlijt. Bij het opheffen van de 

school in 1931 werd het boekje overhandigd aan de heer C. Schipper, 

hoofdonderwijzer van de Openbare Lagere School (Lijnbaan, ingang 

via Vischstraat/Rozemarijnstraat). Regelmatig is sindsdien elk jaar 

aan twee rechthebbenden, één jongen en één meisje uit de hoogste 

klas, de rente toegekend. Ook deze rente werd op een spaarbank-

boekje vastgezet, met de bepaling, dat ze er niet voor hun 18e jaar 

over mochten beschikken. Naar verluidt werd de laatste keer slechts 

een bedrag van ƒ 2,25 uitgekeerd. 

 

Eerste verbouwing 

In 1851 bleek de school aan de Venkelstraat te klein en moest intern  

worden aangepast. Een openbare inschrijving volgde in 1852, welke 

na bieden en afmijnen werd gegund voor de som van ƒ 608,- aan 

Leendert Munk, metselaar te Brielle. 

 

Tweede verbouwing 

Echter in de loop der jaren, 1850 – 1865, bleek de school eigenlijk 

veel te klein. Al vele malen werd er gepleit om een geheel nieuwe 

school te laten bouwen, maar de benodigde gelden bleken vooralsnog 

niet aanwezig. In 1865 bleek de situatie in de school onhoudbaar en 

moest er intern worden verbouwd. Ook de verblijven van de inwo-

nende hoofdonderwijzer moesten worden aangepast aan de eisen van 

die tijd. Op 8 februari 1866 werd er een openbare inschrijving gehou-
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den. Er waren drie  inschrijvingen, te weten: Martinus Lucas  

Veenenbos ƒ 3.689,- Johannes Veenenbos ƒ 3.690,- en Pieter  

Veenenbos ƒ 3.796,-  Op 19 februari 1866 gunde de raad het karwei 

aan Johannes Veenenbos, woonachtig te Brielle. 

 

Nieuwbouw 

De armoede rond 1878 was kennelijk groot, want het aantal leerlingen 

liep gestaag op waardoor een onwerkbare situatie ontstond. In de 

spoedeisende raad op zaterdag 17 augustus 1878 werd meegedeeld dat 

naar aanleiding van een werkbezoek door enkele leden van Gedeputeer-

de Staten en de districts- Schoolopziener de heer Boers geen onderwijs 

meer mocht worden gegeven. De lokalen moesten per 17 augustus 1878 

worden gesloten, als zijnde schadelijk voor de gezondheid conform ar-

tikel 4 van de Onderwijswet van 1857. Aanvankelijk stelde B. en W. 

voor tegen de sluiting in hoger beroep te gaan bij Gedeputeerde Staten. 

Raadslid mr. H. Ph. de Kanter noemt het besluit van de Schoolopziener 

een daad van geweld, en vindt het onverantwoord om vanaf aanstaande 

maandag 19 augustus een driehonderd kinderen langs de straat, van on-

derwijs verstoken, te zien lopen. De heer Hein is van mening dat de 

uitdrukking van de heer De Kanter wel kras is daar de Schoolopziener 

als zeer humaan bekend staat en wellicht beïnvloed is. De heer Van Es 

dacht als tussenoplossing tijdelijk school te houden in de Groote Kerk, 

of in het Ziekenhuis, tenminste als er geen zieken aanwezig waren. 

Daarop stelde B. en W. voor om de school tijdelijk voort te zetten nadat 

enkele noodzakelijke aanpassingen verricht zouden zijn. Er werd met 

algemene stemmen besloten een aantal roosters in de school af te slui-

ten en de naden tussen de planken met pek dicht te maken. Hiermee, 

meende men, zou de onaangename lucht voor het grootste gedeelte ver-

dwenen zijn. 

Een nieuwe school zou gebouwd moeten worden, waarvoor subsidie 

werd aangevraagd. Op de 2e oktober 1879 werd het bestek voor de 

nieuw te bouwen school ingediend bij Gedeputeerde Staten. 

 

De openbare aanbesteding vond plaats op zaterdag de 1e november 

1879. Veertien aannemers hadden ingeschreven op de aanbesteding, die 



 19 

niet alleen de Armenschool betrof, maar ook het leveren van het meu-

bilair. Daarnaast behelsde de aanbesteding ook het gedeeltelijk slopen 

van de Openbare Lagere School aan de Lijnbaan en het weer opbou-

wen en uitbreiden daarvan. Op de 3e november 1879 gaf de gemeente-

raad haar goedkeuring aan het ‘Proces Verbaal van Aanbesteding’ 

waarin aannemer M.L. Veenenbos te Brielle voor de somma van 

ƒ 49.520,- het karwei werd gegund. De Staat en de Provincie namen 

elk ƒ 12.260,- voor hun rekening. 

 

De lengte van de school bedroeg 27,20 meter bij een breedte van 16,45 

meter. Tussen de kerkmuur en de school bevond zich een ruimte van 

2,42 meter. De school werd ingericht met acht lokalen. Voor de buiten-

muren werd een ‘best kleurig hardgrauwe’ steensoort gebruikt.  

IJmuider baksteen werd gemetseld onder de ramen en rond de portalen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kadastrale  

kaart 1928. 

 

School staat niet  

tegen de  

Sint-Catharijnekerk. 

 

Collectie SAVPR. 
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We lezen in de Brielsche Courant van december 1878: 

 

“In de raad van 12 december 1878 werd meegedeeld dat na 

 nauwkeurig onderzoek, samen met de commissie van fabricage 

(gemeentewerken), een plaats voor de nieuwe Armenschool  was gevon-

den. Men was van mening dat het oostelijk gedeelte van het kerkhof van 

de Groote Kerk (St. Catharijnekerk) hiervoor het meest geschikt werd 

bevonden en men voorlopig in onderhandeling was getreden met de 

kerkelijke autoriteiten. Het kerkbestuur had aanvankelijk ernstige be-

zwaren maar na vele gesprekken kwam men overeen dat met een jaar-

lijkse erfpacht van f 50,- de school gebouwd zou mogen worden. Boven-

dien was de gemeente verplicht een straat aan te laten leggen,  

beginnend bij het Wellerondom tot aan het kerkportaal, met een  

breedte van vijf meter.  

 

Het raadslid de heer Van Es ziet grote bezwaren, hij is van mening dat 

de nieuwe school tegen het hoge oude kerkgebouw zonderling zou af-

steken, een grote ontsiering van het monument. Bovendien vond hij dat 

het kerkhof voor de kinderen een tochtige speelplaats zou zijn. Het 

raadslid de heer Visser was van mening dat het aanleggen van een spe-

ciaal straatje het werk onnodig duur maakte. Ook de andere plaatsen 

waar de school eventueel gebouwd zou moeten worden, werden uitvoe-

rig bestudeerd, te weten: bij de Kaaistraat, bij de stadsschuur en op het 

Slagveld.  De heer Van Es is van mening dat er beter kan worden ge-

bouwd op het Asylplein in de aangebouwde vleugel van het Zeemansa-

syl. De vleugel heeft een lengte van 45 meter en kan worden verlengd 

door het dempen van een slootje. Het plein te midden van de gebouwen 

zou een uitnemende speelplaats zijn. Het nemen van een besluit vereiste 

spoed en er werd overgegaan tot hoofdelijke stemming; voor:de heren 

De Kanter, De Bruin, Van Andel, Hein en de voorzitter burgemeester 

Lette, tegen: Noordendorp, Van Es en Visser.” 

 

In de loop der jaren zijn veel onderwijzers aan de Armenschool verbon-

den geweest, waaronder een aantal voor ons nog enigszins bekende na-

men: J.C. Kruijne, W. Plokker, Johan Been en juffrouw Troost. 
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Sluiting  
Per 1 januari 1931 werd de Armenschool opgeheven en gingen de kin-

deren over naar de gewone Openbare Lagere School, gelegen aan de 

Kuiperstraat (nu Rozemarijnstraat). In de raad van 30 december 1930 

werden de onderwijzers eervol ontslagen, onder wie juffrouw Troost, 

en tegelijkertijd weer benoemd voor de Openbare Lagere School. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bronnen: 

Archieven van de Armen te Maarland (SAVPR) 

Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg 

Geschiedenis van Voorne-Putten en Rozenburg, auteur W. Plokker, uitgave 1857 

Nieuwe Brielsche Courant, div. jaargangen (SAVPR) 

Brielse Mare, april 2004 

De  kostelooze school, auteur A. Pleysier, uitgave 1934 

Kent u ze nog… de Briellenaren, auteur J. Klok, uitgave 1973 

www.hogenda.nl (Hollandse Genealogische Databank) 

 

Openbare Lagere School aan de Lijnbaan, ingang Kuiperstraat 

( R ozemarijnstraat ) .  Collectie SAVPR. 
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De ontsluiting van het westelijk havengebied 

F. Keller 

 
Wat we nu kennen als westelijk havengebied was tot het midden van de 

jaren viftig van de twintigste eeuw de Botlek en het eiland Rozenburg. Met 

openbaar vervoer was het gebied alleen te bereiken met de pont Maassluis 

– Rozenburg in het noorden en met de pont over het Brielse Meer in het 

zuiden.  

 

De industrialisatie van het eiland Rozenburg 

Maasvlakte I en Maasvlakte II waren toen nog toekomstmuziek. Afge-

zien van de kernen Blankenburg en Rozenburg waren op het eiland wat 

verspreide boerderijen te vinden. De bestemming van het gebied was 

zuiver agrarisch. Toen Rotterdam in het midden van de jaren vijftig 

voor de havenuitbreiding de sprong over de Oude Maas maakte, was 

het lot van de boerenbedrijven bezegeld. Al in 1960 begon de onteige-

ning van de landbouwgronden en moesten de bewoners het eiland Ro-

zenburg verlaten. Lang niet iedereen vond voldoende geschikt land in 

de buurt. Er waren boeren die moesten uitwijken tot in de Noordoost-

polder.  

 

Havens en hun achterland 

Voor elke haven is een goede verbinding met het achterland van enorm 

belang. Ten westen van de Oude Maas was geen enkele transport-

technische voorziening aanwezig. Voor de haven van Rotterdam moe-

ten we in eerste instantie denken aan de verbinding met het stroomge-

bied van de Rijn. Voor onze lezers is vooral de ontsluiting over de weg 

van belang, maar vanuit de havens gezien moeten we rekening houden 

met niet minder dan vier transportsystemen, te weten over de weg, per 

spoor, over water en per pijpleiding. De realisatie van een complex 

transportsysteem is een technisch hoogstandje. In het westelijk haven-

gebied vinden we dan ook een flink aantal kunstwerken. In dit artikel 
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vindt de lezer een korte beschrijving van deze kunstwerken, aangevuld 

met wat achtergrondinformatie. We beginnen de beschrijving op de 

Maasvlakte en volgen dan de transport-tracés in oostelijke richting tot 

aan de Oude Maas.   

De betekenis van de A15 en de N218 

Veel van onze lezers zullen voor het woon-werkverkeer regelmatig 
gebruik maken van de rijksweg A15. Het meest westelijke stuk voldoet 
niet aan de normen van een autosnelweg en heet dus N15. Ongeveer 
daar waar vroeger de kustlijn was, ligt nu het Stenen Baakplein met de 
afslag naar de provinciale weg N218. De N15 heet van hier af aan 
A15. Het Stenen Baakplein dankt zijn naam aan de Stenen Baak, één 
van de oudste nog bestaande stenen vuurtorens in Nederland, gebouwd 
in 1630 door Maerten Cornelis Paeyse, stadstimmerman van Brielle. 
De toren staat aan de zuidoever van het Brielse Meer, zo’n vijf kilome-
ter noordoost van het centrum van Oostvoorne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Stenenbaakplein. Collectie A15-MaVa. 
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De provinciale weg N218 loopt van het Stenen Baakplein min of meer 

in oost-westrichting over het eiland Voorne-Putten tot Spijkenisse. We 

schenken kort aandacht aan de route over de N218 omdat deze geacht 

wordt als alternatief te dienen, mocht de A15 gestremd zijn. Nu moet 

men zich van dit alternatief niet al te veel voorstellen. Voor het grootste 

gedeelte bestaat de weg uit maar één rijstrook in elke richting. Loopt de 

route over de A15 vol, dan gebeurt dat binnen de kortst mogelijke tijd 

ook met de route over de N218.                                                                                            

Van het Stenen Baakplein tot Oostvoorne luistert de weg naar de naam 

‘Kleidijk’. Van Oostvoorne tot Brielle verandert de naam in 

‘Schrijversdijk’. Het is onbekend naar wie de weg is vernoemd, bijzon-

der is evenwel dat de Schrijversdijk al in het jaar 1523 zo genoemd 

werd. Van Brielle tot Rotterdam-Zuid is de naam ‘Groene Kruisweg’. 

Deze naam betekent niet dat de weg groen is, maar dat het initiatief 

voor de aanleg werd genomen door de afdeling ‘Zuid-Holland’ van het 

‘Groene Kruis’. Het Groene Kruis was een landelijke organisatie, opge-

richt in 1900 ter bevordering van de ziekenverpleging en de verbetering 

van de hygiënische omstandigheden. De Groene Kruisweg werd aange-

legd in de periode 1930 – 1934 en was vooral bedoeld om het zieken-

vervoer van Voorne-Putten naar de Rotterdamse ziekenhuizen te verbe-

teren. Opvallend is dat er toen geen directe verbinding van de Groene 

Kruisweg met de Schrijversdijk bestond. De Groene Kruisweg eindigde 

in de vesting Brielle en het ontbrekende stuk weg werd ‘Oostvoornse 

weg’ genoemd. Deze situatie bleef gehandhaafd ook toen de wegen ten 

zuiden van de vesting wel op elkaar aansloten. De Oostvoornseweg is 

blijven bestaan, met exact één huisnummer, namelijk het Chin. Ind. 

Restaurant Lotus met huisnummer 2. Het restaurant behoorde tot 1966 

bij het tramstation van Brielle. Vanaf 1906 was Brielle aangesloten op 

een smalspoorlijn van Rotterdam-Zuid naar Oostvoorne. 

 

Stenen Baakplein, Hartelkanaal en Beerkanaal 

Terug naar het Stenen Baakplein: we volgen het traject van de A15. Net 

ten noorden van het Stenen Baakplein kruist de A15 het Hartelkanaal, 
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aangelegd in 1970 als verbinding van de Oude Maas met Europoort. 

Het kanaal is vernoemd naar een ondertussen verdwenen kreekje (het 

Hartelse gat) van de  Oude Maas naar de Botlek.  

Oorspronkelijk eindigde het Hartelkanaal ten zuiden van Maasvlakte I 

en was het kanaal gescheiden van de Maasvlakte I. Sinds enige jaren is 

er met het Beergat een open verbinding tussen het Hartelkanaal en het 

Beerkanaal bij de Mississippihaven. Beergat en Beerkanaal zijn ver-

noemd naar het in de jaren zestig van de vorige eeuw verdwenen na-

tuurgebied ‘de Beer’ in het uiterste noordwesten van het eiland Rozen-

burg. 

Dankzij deze verbinding heeft de binnenvaart thans een rechtstreekse 

toegang naar Maasvlakte I en II. Wel is het kanaal nu blootgesteld aan 

de getijden. Als gevolg daarvan moest de dijk ten noorden van het 

Brielse Meer en het Hartelkanaal worden verhoogd en moest er bij de 

Hartelbrug ten noorden van Spijkenisse een stormvloedkering worden 

gebouwd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hartelkanaal: sinds de opening van het Beergat bij de  

Mississippihaven in rechtstreekse verbinding met het Beerkanaal en 

daarmee met de havens van Maasvlakte I en II.  Collectie A15-MaVa. 
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De Suurhoffbruggen 

Net voorbij het Stenen Baakplein ligt de Suurhoffbrug waar de A15 

en de havenspoorlijn het Hartelkanaal overspannen. Eigenlijk moe-

ten we spreken van de Suurhoff-bruggen, aangezien er sprake is van 

een spoorbrug en een brug voor het wegverkeer, die vlak naast el-

kaar liggen. 

De Suurhoffbruggen zijn genoemd naar minister J.G. Suurhoff, * 23 

juli 1905, † 14 maart 1967. Minister Suurhoff is vooral bekend van het 

feit dat hij als minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid in 1956 

aan de wieg stond van de Algemene Ouderdomswet (AOW). Dat de 

boven genoemde bruggen in het Hartelkanaal naar hem genoemd wer-

De Suurhoffbruggen over het Hartelkanaal, net ten  

noorden van het Stenen Baakplein. Collectie A15-MaVa. 
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den, heeft te maken met het feit dat hij van 14 april 1965 tot 22 novem-

ber 1966 in het kabinet Cals minister van Verkeer en Waterstaat was.  

De Dintelhavenbruggen                                                                  

Twee kilometer verder naar het oosten overspannen de A15 en de ha-

venspoorlijn de toegang tot de Dintelhaven, genoemd naar een riviertje 

in Noord-Brabant dat bij Dinteloord uitmondt in het Volkerak. De Din-

telhaven is een erts- en kolenhaven waar ijzererts en kolen van zee-

schepen in duwbakken wordt overgeslagen. Eigenlijk is er sprake van 

drie bruggen vlak naast elkaar, namelijk een dubbelspoor spoorbrug en 

twee identieke bruggen voor het wegverkeer. De dubbelspoor spoor-

brug is een tuibrug met een overspanning van maar liefst 270 m. De 

brug werd in 1999 in zijn geheel over water aangevoerd en ingevaren. 

De brug dient ter vervanging van een eerdere brug met enkel spoor en 

een middenpijler die vooral voor de duwvaart een bijzonder lastig ob-

stakel was. Bij enige dwarswind moest er zelfs een sleepboot assisteren 

om de doorvaart veilig te kunnen volbrengen. Beide bruggen zijn ele-

gant, de spoorbrug heeft voor zijn vorm zelfs enkele prijzen en eervol-

le vermeldingen gewonnen. 

Dintelhavenbruggen. Collectie A15-MaVa. 
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De kunstwerken rond Harmsenbrug, Calandbrug, Brielsebrug en    

Brittanniëhaven 

Zes kilometer naar het oosten volgt een hele cluster van kunstwerken. 

Van west naar oost komen we eerst de Harmsenbrug tegen. Hier sluit 

de N57 aan die de verbinding verzorgt voor het woon/werkverkeer en 

het recreatieverkeer tussen het havengebied en de Zuid-Hollandse en 

Zeeuwse eilanden. De Harmsenbrug is vernoemd naar ir. W.J.H. Harm-

sen, * Zutphen 4 januari 1886, † Den Haag 11 januari 1954, Directeur-

Generaal van Rijkswaterstaat. Ir. Harmsen heeft vanaf zijn afstuderen 

in 1908 als civiel ingenieur in Delft tot aan zijn pensionering in 1951 

voor Rijkswaterstaat gewerkt. Hij was betrokken bij de bouw van een 

groot aantal bruggen in de jaren 30, en na WO II bij het herstel van de 

in de oorlog beschadigde of vernielde bruggen. De Harmsenbrug in de 

rijksweg N57 overspant eerst de A15, direct gevolgd door het Hartelka-

naal. Direct aansluitend volgt de Brielsebrug over het Brielse Meer. De 

Brielsebrug, in bedrijf genomen in 1970, was de eerste brug waarbij 

prefab-beton elementen aan elkaar gelijmd werden. Ook bijzonder was 

het gedoe (om niet te zeggen het geruzie) bij de keuze van de naam van 

de brug. De brug lag tussen de gemeenten Rozenburg en Vierpolders. 

Brielle - dat met 'Brielse Meer' de naam aan het water had gegeven - 

had in de visie van de genoemde gemeenten niets met de brug te ma-

ken. 

Elke naam was goed, mits het maar niet 'Brielsebrug' werd. Naast Ro-

zenburgsebrug, Vierpoldersebrug, Nieuwlanderbrug en Krabbebrug 

(naar het eiland Krabbeplaat aan de noordzijde van het Brielse Meer) 

werd zelfs de naam Veerbrug ter discussie gesteld; immers, de brug 

werd gebouwd ter vervanging van het veer over het Brielse Meer.  

Maar, zoals zo vaak: de praktijk was sterker dan de leer en uiteindelijk 

werd het toch gewoon de 'Brielsebrug' …... 
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Harmsenbrug in de N57, uit het oosten gezien; tuibrug over de A15 en 

over het Hartelkanaal. Links boven: het Brielse Meer. De foto laat alle vier 

transportsystemen zien: van links naar rechts: Hartelkanaal, de A15, de 

havenspoorlijn en ( tussen spoorlijn en opslagtanks )  het pijpleidingen-

tracé. Collectie A15 -MaVa. 
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De kabelveerpont, tot 1970 de verbinding van Brielle met het Europoort-

gebied ( Collectie SAVPR) .  

De Brielsebrug opgebouwd uit aan elkaar gelijmde prefab-elementen.  

Foto: F. Keller. 
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De geschiedenis van de N57 

In tegenstelling tot de A15 heeft de N57 ook een naam, te weten de 

‘Dammenweg’. Deze naam werd gekozen omdat de weg gebruik 

maakt van de dammen waarmee in het kader van de Deltawerken de 

Zuid-Hollandse en Zeeuwse zeegaten werden afgesloten. De naam 

wordt overigens nauwelijks gebruikt, in de wandeling spreekt men ge-

woon van de N57. De weg kent overigens een nogal chaotische bouw-

geschiedenis. Voor Voorne-Putten van belang was vooral de opening 

van het traject Haringvlietdam – A15 in 1971. De weg werd aangelegd 

als vierbaansweg en er werden voorbereidingen getroffen voor een on-

gelijkvloerse aansluiting met de provinciale weg N218 ten zuiden van 

de Brielsebrug. Luttele jaren later werd geconcludeerd dat voor het 

verkeersaanbod een tweebaansweg voldoende zou zijn. De buitenste 

rijbaan in elke richting werd niet alleen afgesloten, maar met perslucht-

hamers vernield om vooral ’s winters niet onnodig onderhoudswerk-

zaamheden te moeten uitvoeren. Voor de ongelijkvloerse aansluiting 

met de N218 waren ondertussen reeds de zandlichamen aangebracht, 

maar deze werden later weer verwijderd. Een kleine 40 jaar later werd 

de ongelijkvloerse aansluiting alsnog gerealiseerd. 

Bij een ongelijkvloerse kruising (zonder aansluiting) bij Vierpolders en 

bij Nieuwenhoorn is nog steeds te zien dat de overbrugging is gedi-

mensioneerd voor een vierbaansweg. Het (korte) stuk van de N218 tot 

de Harmsenbrug bleef vierbaans, zij het dat op de Harmsenbrug op een 

gegeven ogenblik één rijstrook in noordelijke richting werd getransfor-

meerd tot fietspad, met de bijbehorende opstoppingen tot gevolg. In 

mei 2011 werd op de oostzijde van de Harmsenbrug een fietspad aan-

gehangen waardoor het fietspad op de brug kon vervallen. Daardoor 

zijn nu ook in zuid-noordrichting twee rijstroken voor auto’s beschik-

baar. Kort daarna werd vastgesteld dat de brug wegens te veel en te 

zwaar verkeer niet meer aan de veiligheidseisen voldeed. Dit gebrek 
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diende op korte termijn te worden hersteld. Ten gevolge van deze 

werkzaamheden werd gedurende ongeveer één jaar in beide rijrichtin-

gen één rijbaan afgesloten en verder werd een gewichtslimiet van 50 

ton ingesteld. Pas in mei 2015 waren deze werkzaamheden afgerond en 

kon het verkeer bij de Harmsenbrug weer ongehinderd doorstromen. 

Ter verbetering van de veiligheid werd in 2008 het traject van de Ha-

ringvlietdam tot de aansluiting met de N218 voorzien van een beton-

nen middenbarrier om onverantwoorde inhaalmanoeuvres onmogelijk 

te maken. 

Calandbrug en Thomassentunnel 

Een kilometer naar het oosten vinden we twee kunstwerken, te weten 

de beweegbare Calandbrug uit 1969 en de Thomassentunnel uit 2004. 

De Calandbrug maakt het mogelijk dat zeeschepen via het Calandka-

naal de Brittanniëhaven ten zuiden van de brug kunnen bereiken.  

 

 

 

 

 

 

 

.  

 

 
Van links naar rechts: Calandkanaal, Calandbrug ,Thomassentunnel 

en Brittanniëhaven.  Langs het kanaal betonelementen als windvang. 

Collectie A15-MaVa. 
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Calandbrug en Calandkanaal zijn vernoemd naar Pieter Caland, *23 

juli 1826 in Zierikzee, †12 juli 1902 in Wageningen. Hij was civiel 

ingenieur in dienst van Rijkswaterstaat. Hij ontwierp het plan voor de 

Nieuwe Waterweg als directe verbinding tussen de Noordzee en de 

havens van Rotterdam. De Calandbrug is een hefbrug voor het wegver-

keer over de A15 en het treinverkeer over de havenspoorlijn. Reeds bij 

de bouw was de vraag aan de orde of de bouw van dit kunstwerk 

- uitsluitend bedoeld om zeeschepen toegang tot de Brittanniëhaven te 

geven - zinvol was. Oorspronkelijk was het namelijk de bedoeling om 

aan de Brittanniëhaven uitsluitend chemische bedrijven te vestigen. 

Het scheepvaartverkeer zou zich dan beperken tot kleine zeeschepen, 

zo genoemde ‘coasters’. De Brittanniëhaven staat via de Rozenburgse 

sluis in verbinding met het Hartelkanaal. De eerste huurder was Impe-

rial Chemical Industries (ICI), thans Huntsman Holland B.V. 

De verdere ontwikkeling van het gebied werd gehinderd door een ver-

schijnsel waarmee eerder geen rekening was gehouden. De concentra-

tie van chemische bedrijven in het Botlek- en Europoortgebied had een 

enorme luchtvervuiling tot gevolg. Op een gegeven ogenblik ontwik-

kelde zich in de politiek en bij de omwonenden een ‘anti-chemie’ sfeer 

van een intensiteit die we ons thans nauwelijks nog kunnen voorstel-

len. Uitgifte van terreinen aan chemische bedrijven werd als onaccep-

tabel beschouwd. Even is er gedacht aan de vestiging van een alumini-

umwalserij aan de noordzijde van de Brittanniëhaven, maar uiteinde-

lijk ging dit project niet door. 

In het begin van de jaren tachtig werd gekozen voor het vestigen van 

een terminal voor het lossen van Japanse auto’s. Dit had wel tot gevolg 

dat de autocarriers, een soort varende parkeergarages, de Calandbrug 

moesten passeren, die voor zulke grote schepen eigenlijk niet geschikt 

was. Vanaf windkracht vijf was de terminal voor de autoboten onbe-

reikbaar. Slopen van de brug of het verplaatsen van de (nieuwe) termi-

nal bleken teveel kapitaalvernietiging tot consequentie te hebben. Uit-

eindelijk werd langs het Calandkanaal over een lengte van 1,7 kilome-
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ter een langwerpige ‘heuvel’ opgeworpen met op de top een rij van be-

tonelementen van zodanige vorm dat de windsnelheid zo veel mogelijk 

verminderd werd. Voor de constructie van de heuvel werd gebruik ge-

maakt van slakken van de Afvalverwerking Rijnmond. 

Om de loodsen in de gelegenheid te stellen de brugpassage te oefenen, 

beschikt de loodsdienst over een simulator. Het blijft een raadsel hoe 

men ooit voor de Brittanniëhaven als autoterminal heeft kunnen kiezen. 

Tegen het einde van de twintigste eeuw kon de Calandbrug het verkeer 

niet meer aan. Parallel aan de brug werd in het traject van de A15 een 

tunnel met 2 x 3 rijstroken aangelegd. Tijdens de bouwperiode had de 

tunnel nog geen naam. Hij werd toen Calandtunnel genoemd en ook 

wel Ferraritunnel omdat de architect zich bij het ontwerp van de tunnel- 

ingangen door de vorm en de rode kleur van een Ferrari heeft laten in-

Autocarrier passeert de Calandbrug.  Foto: Marinetraffic. 
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spireren. Bij de opening van de tunnel door minister Peijs van Verkeer 

en Waterstaat op 18 juni 2004 werd de tunnel vernoemd naar Wim 

Thomassen (* 3 oktober 1909 - † 16 juni 2001), burgemeester van Rot-

terdam 1965-1974. Calandtunnel, Ferraritunnel en Burgemeester Tho-

massentunnel, kort Thomassentunnel zijn dus verschillende namen voor 

hetzelfde object.  

Toekomstmuziek: de Blankenburgtunnel 

Volgen we de A15 verder in oostelijke richting dan buigt deze na twee 

kilometer af in zuidelijke richting. Op dezelfde plek is de A15 overdekt 

met betonelementen die nog geen functie hebben. De elementen werden 

jaren geleden aangebracht voor de aansluiting van de A15 aan het tracé 

van de Blankenburgtunnel onder het Scheur in de al lang geplande ver-

binding tussen de A15 en de A20 bij Maassluis ten noordwesten van 

Rotterdam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betonelementen in de A15 voor de aansluiting voor de toekomstige Blan-

kenburgtunnel. Foto: F. Keller. 
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Hartelbrug en Hartelkering 

De laatste in het kader van dit artikel te bespreken kunstwerken vinden 

we ten noorden van Spijkenisse. Anderhalve kilometer ten westen van 

de Oude Maas heeft de A15 een ongelijkvloerse  aftakking  in zuidelij-

ke richting over de Hartelbrug naar de N218. De Hartelbrug overspant 

twee kanalen, namelijk het Hartelkanaal,  en het zuidelijk daarvan ge-

legen Zoetwaterkanaal dat de verbinding van de Oude Maas met het 

Brielse Meer verzorgt. Vlak bij de Hartelbrug vinden we de Hartelke-

ring. Deze bestaat uit twee ellipsvormige schuiven die tussen ovale 

torens verticaal beweegbaar zijn opgehangen. Wanneer bij stormvloed 

de Maeslantkering in de Nieuwe Waterweg sluit, dan sluit volautoma-

tisch ook de Hartelkering. De kerende hoogte in gesloten stand be-

draagt drie meter boven NAP. Bij gesloten kering kunnen de golven 

over de kering slaan. Dit is met opzet zo gedaan aangezien bij een ho-

gere kering overstromingen in het Europoortgebied en in het Brielse  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hartelbrug en Hartelkering in het Hartelkanaal, ten noorden van  

Spijkenisse. Collectie A15-MaVa. 
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Meer het gevolg zouden kunnen zijn. De merkwaardige vorm van de 

schuiven is zo gekozen dat deze de krachten door de golfoverslag kun-

nen weerstaan. 

Het Hartelkanaal eindigt hier en de binnenvaart heeft hiervandaan vrije 

toegang tot de Oude Maas richting Dordrecht en verder naar Duitsland 

of over de Nieuwe Maas naar de stadshavens van Rotterdam.  

Al zijn de verbindingen van het westelijk havengebied met het achter-

land thans vrij goed, toch zullen ook in de komende jaren aanpassingen 

aan de infrastructuur nodig zijn. Zo zal de Calandbrug in toekomst het 

spoorverkeer niet meer aankunnen. In 2017 zal worden begonnen met 

de omlegging van de havenspoorlijn over de Rozenburgse sluis en de 

Theemsweg.   

 

Bronnen: 

Persoonlijke herinneringen van de auteur.  

A-15 MaVa, Ambitiedocument Architectuurvisie Verbreding A-15 

De nautische gegevens zijn gecontroleerd door de heren Ynze Kuiper en Simon 

Zuurbier. 
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Naschrift: 

Los van de wetenswaardigheden over de ontsluiting van het westelijk 

havengebied doet zich in het besproken gebied nog een verschijnsel 

voor dat ik de lezers niet wil onthouden. Het heeft namelijk te maken 

met onze veiligheid.  

Het verhaal begint in de 19e eeuw aan het Meer van Genève. De vissers 

merkten op dat onder bepaalde omstandigheden van windsterkte en 

windrichting zich het water van de oever terugtrok om na enige tijd met 

een juist extra hoge golf terug te keren. De vissers noemden dit ver-

schijnsel een ‘seiche’. De eerste die dit verschijnsel kon verklaren was 

Francois-Alphonse Forel, professor aan de universiteit van Lausanne. 

Tegen het einde van de 19e eeuw stelde hij vast dat een seiche een 

staande golf is, ontstaan uit de samenwerking van twee golfpatronen 

die kunnen optreden wanneer een waterbekken zoals in de Brittannië- 

haven eenzijdig is afgesloten. Een seiche kan een waterstandverhoging 

van een meter en meer tot gevolg hebben. Daardoor kunnen kades over-

spoeld raken en kunnen extra krachten op kunstwerken worden uitgeoe-

fend, bijvoorbeeld wanneer een seiche ontstaat tijdens een storm waar-

bij de Maeslantkering gesloten wordt. 

In het Rotterdamse havengebied komen seiches met een amplitude van 

meer dan 25 centimeter gemiddeld ongeveer acht maal per jaar voor, 

met name in de maanden augustus tot en met maart. Rijkswaterstaat 

publiceert maandelijks seiche-verwachtingen en er wordt ook nog 

steeds onderzoek naar het optreden van seiches verricht. 
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Achtergronden bij de totstandkoming van het voormalige 

Zeemansasyl te Brielle. 

L. Arkenbout 

Hoe is het zo gekomen dat het voormalige Zeemansasyl destijds niet in zijn 

geheel is gerealiseerd? Had het niet wat soberder kunnen worden uitge-

voerd, zodat men wél met de beschikbare financiële middelen had kunnen 

toekomen? Waarom heeft men zo’n gelauwerd architect als Cornelis Outs-

hoorn, die al vele monumentale gebouwen op zijn naam had staan, in de 

arm genomen? Men wist immers dat er weinig geld was. Waarom dan zo 

groots uitgepakt? Op deze vragen probeert uw nieuwe redacteur van de 

Mare een antwoord te vinden. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             

 

De voorgeschiedenis: het jubileumfeest van 1 april 1872 

In de aanloop naar de 300-jarige viering van de inname van Den Briel 

door de Watergeuzen werden er niet alleen in Brielle, maar in het hele 

land commissies ingesteld, die op de gedenkwaardige datum 1 april 

Het Zeemansasyl rond 1900.  Collectie SAVPR. 
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1872 in hun stad of dorp al dan niet grootse feesten gingen organiseren 

én gelden gingen bijeenbrengen om het stadje Den Briel een blijvende 

herinnering te schenken aan het zo belangrijke historische feit dat het  

trots had samengevat in de woorden Libertatis Primitiae. 

Meteen ontstond discussie tussen de leden van de Brielse Hoofdcom-

missie onderling en later tussen de Hoofdcommissie en subcommissies 

in de rest van het land over de vraag wát die blijvende herinnering zou 

moeten zijn. De Hoofdcommissie stemde uiteindelijk voor een monu-

ment in de vorm van een vrijheidsbeeld, maar er waren ook commis-

sies (zoals de Amsterdamse) die liever een “nuttige instelling” wilden, 

bijvoorbeeld een zeevaartschool. 

De discussie werd uiteindelijk beslecht in het voordeel van de Hoofd-

commissie. 1) 

 

De einzelgang van de Utrechtse (sub)commissie koninklijk  

goedgekeurd, januari 1872 

 

De speurtocht naar het verloop van de gebeurtenissen die hebben ge-

leid tot de totstandkoming  van het Asyl begint eind januari 1872 als de 

secretaris van de “Hoofdcommissie ter voorbereiding der Feestelijke 

viering van 1 April 1872”, ds. H. de Jager, zeer verontrustende infor-

matie binnenkrijgt. Vanuit Utrecht wordt hem per brief medegedeeld 

dat daar een subcommissie is gevormd die alleen nog maar geld wil 

inzamelen voor een “Asyl voor oude en verminkte Nederlandsche Zee-

lieden in den Briel”. 

De leden van deze Utrechtse commissie hebben koning Willem III be-

naderd en deze heeft niet alleen zijn zegen aan het project gegeven, 

maar ook toegezegd een bijdrage te leveren en de eerste steen te willen 

leggen. 2) 

In het Utrechts Dagblad is over de zaak gepubliceerd en een oproep 

gedaan gelden te schenken voor het Asyl. 

Dit initiatief valt voor de Hoofdcommissie onmogelijk meer te nege-

ren. Het Asyl zal er moeten komen, hoe dan ook. 
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Brielle en Utrecht komen tot overeenstemming: de circulaire van 

februari 1872. 

 

Veel tijd om te mokken is er niet en op 21 februari wordt in een circu-

laire met de titel “LANDGENOOTEN!” verklaard dat uit beide 

“commissiën gedelegeerden met elkander in overleg getreden [zijn], 

hetwelk ten gevolge mocht hebben, dat er tusschen die commissiën de 

meest gewenschte overeenstemming ontstaan is”. Waarschijnlijk is er 

enige druk van hogerhand aan te pas gekomen, omdat wordt gemeld 

dat de samenwerking “overeenkomstig het verlangen van onzen Geëer-

biedigden Koning” tot stand is gekomen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de circulaire, die uitgaat van de Hoofdcommissie, wordt in een vol-

zin van 150 woorden, waarin vier keer wordt gerefereerd aan Zijne 

Majesteit, uitgelegd dat het monument (lees: het beeld de Zeenymph) 

samen met het Asyl als één nationaal gedenkteken moet worden be-

schouwd. 

 
“ ( … ) overwegende dat èn het ontworpen monument èn het asyl 

door ’ s  Konings welwillendheid als één nationaal gedenkteeken moesten 

beschouwd worden (… ) ”  Uit de circulaire van februari 1872. 

 

Zeemansasyl en Zeenymph. Foto: L. Arkenbout. 
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Die kogel (beeld en asyl zijn één) door de kerk maakt de weg vrij om 

in de krachtigste bewoordingen de natie te vragen om geldelijke bijdra-

gen voor de verwezenlijking van de in ambitie sterk gestegen plannen. 

De gemeenteraad van Brielle geeft het goede voorbeeld en stelt een 

bedrag van ƒ 3.000,- beschikbaar. 

De Utrechtse commissie gaat voortvarend te werk, voorjaar en  

zomer van 1872 

 

Uit de correspondentie tussen de Utrechtse en de Brielse commissie in 

maart 1872 kan worden opgemaakt dat “Utrecht” een landelijke collec-

te wil houden en dat men verwacht dat er voldoende geld zal binnen-

komen om het plan tot stichting van een Asyl door te zetten. Ook 

wordt het voorstel gedaan om uit de Utrechtse en uit de Brielse com-

missie één gezamenlijke (asyl)bouwcommissie te vormen om van het 

eindeloze en tijdrovende (en kostbare) overleg tussen beide groepen af 

te zijn. 

In een brief van 13 mei 1872 meldt de heer Merkus, secretaris van de 

Utrechtse commissie, dat er ƒ 25.000,- is  ingezameld. De commissie 

wil nu tot verdere actie overgaan en een delegatie naar Brielle sturen. 

Ook wenst men een goede plattegrond van het bouwterrein.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mr.  C.R.  Merkus, op ongeveer de 

leeftijd die hij had toen hij secreta-

ris was van de Utrechtse commis-

sie. Zijn tientallen brieven aan de 

Hoofdcommissie vormen de voor-

naamste bron van dit artikel. 

 

Foto afkomstig van de site van Het 

Utrechts Archief. 
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De Hoofdcommissie loopt niet zo hard 

 

Uit de gekozen bewoordingen in de diverse brieven is op te maken dat 

de Utrechtenaren veel meer haast hebben dan de Briellenaren en dat ze 

zich ergeren aan de Brielse laksheid. De lauwe houding van de Hoofd-

commissie blijkt ook uit het feit dat ze besluit dat er geen cent van hun 

bijeengebrachte kapitaal naar de bouw van het Asyl mag. De ƒ 30.000,- 

waarover “Brielle” kan beschikken zijn geheel nodig voor de Nymf en 

voor het feest. Uit het kasboek, dat dusdanig nauwkeurig door de heer 

Kraijenhoff van de Leur is bijgehouden, dat het aan het onwaarschijn-

lijke grenst, blijkt dat de gelden inderdaad tot de laatste cent op gaan. 

(Het beeld kost ƒ 8.000,- zoals we nog zullen gaan zien.) 

 

Outshoorn komt in beeld 

 

Op 22 juli 1872 duikt voor het eerst de naam van architect Outshoorn 

op. De Utrechtse commissie heeft hem benaderd, omdat hij “een onzer 

bekendste architecten” is. Eerder al hebben twee architecten aangebo-

den belangeloos een ontwerp in te dienen voor het beoogde Asyl, maar 

op hun aanbod is niet gereageerd. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 Portret van Cornelis Outshoorn met koninklijke onderscheiding 

geschilderd door Moritz Calisch ( 1819-1870 )  in 1870.  

Schilderijencollectie Rijksmuseum. 
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Cornelis Outshoorn (1810-1875)  
 

De dan 61-jarige Amsterdamse architect Cornelis Outshoorn is als de 

Utrechtenaren hem vragen op het toppunt van zijn roem. In 1838 be-

gonnen als spoorwegingenieur bij de zojuist opgerichte Hollandsche 

IJzeren Spoorweg-Maatschappij heeft hij veel ervaring opgedaan met 

constructies van staal en glas. Dit kwam hem goed van pas bij zijn 

magnum opus, het Amsterdamse Paleis voor Volksvlijt dat in de jaren 

1857-1864 tot stand kwam. Het Paleis voor Volksvlijt was een voor 

Nederlandse begrippen ontzaglijk groot en monumentaal gebouw van 

ongekende allure. De koepel ervan reikte tot 60 meter. In 1929 brandde 

het helaas af. 

Outshoorn werkte in die tijd samen met Samuel Sarphati, die Amster-

dam met prestigieuze projecten wilde opstoten in de vaart der volke-

ren. Deze was ook de initiatiefnemer tot de bouw van een grand hotel 

aan de (toenmalige) rand van de stad. Weer ging de opdracht naar 

Outshoorn, die het magnifieke Amstelhotel ontwierp, dat in 1867 werd 

gebouwd. 

Deze man nu, die ook in de race was voor de bouw van het Rijksmuse-

um, kreeg in juni 1872 de vraag of hij voor het stadje Den Briel een 

tehuis wilde ontwerpen voor “oude en verminkte Nederlandsche zeelie-

den”. Hij was daartoe bereid en wilde het nog gratis doen ook. Dat was 

natuurlijk een buitenkansje voor de Utrechtse commissie. De tijd zou 

echter anders leren. 

 

Het Amstelhotel vóór de 

verbouwing van 1900. In 

dat jaar is er om commer-

ciële redenen een verdie-

ping op gezet, waardoor 

het oorspronkelijke uitge-

kiende ontwerp van  

Outshoorn verloren is ge-

gaan.  

Foto uit “ het geheugen 

van Nederland ” . 
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Financiële tegenvallers voor Brielle en Utrecht, zomer en najaar 

1872 

 

De Hoofdcommissie krijgt een financiële tegenslag te verwerken als 

beeldhouwer Koelman meldt dat de Nymf – die kennelijk in zink zou 

worden uitgevoerd ƒ 1.000,-  duurder uitpakt dan begroot. Tussen 

neus en lippen door wijst hij de commissie erop dat het prijsverschil 

met een bronzen beeld (de andere optie) nu nog “slechts”  

ƒ 1.000,- is, waarop de commissieleden besluiten het beeld dan toch 

maar in brons te laten gieten. Dat betekent wel een kostenstijging van 

ƒ 2.000,-. Nu kan Utrecht helemaal fluiten naar geld uit de “1 april-

pot” van Brielle. 

 

In september 1872 presenteert Outshoorn zijn lang verwachte ontwerp 

dat echter “niet in alle opzigten aan de bedoelingen van de commissie 

voldoet”. Is het soms te kostbaar? Het staat er niet. 

Een maand later blijkt er een tekening te circuleren van het Asyl, 

waarvan de bouwkosten worden begroot op ƒ 89.000,-. 

Besloten wordt om het ontwerp van de architect te versoberen en 

desnoods slechts voor een deel te laten uitvoeren. Om te bezuinigen 

komt er geen directeurswoning. De directeur kan gewoon elders wo-

nen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interieur van het Zeemansasyl, de niet afgetimmerde zolder vóór de 

verbouwing van 1980. Fotocollectie SAVPR. 
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Een brief van 3 februari 1873 laat weten dat Outshoorn is verzocht het 

ontwerp te wijzigen. Hij wil dat doen, maar heeft verklaard dat hij het 

druk heeft en dat de commissie geduld moet opbrengen. 

 

Optimisme bij de Utrechtenaren, voorjaar 1873 

 

Op 2 maart 1873 kan de Utrechtse commissie melden dat het gewijzig-

de ontwerp klaar is en dat de leden tevreden zijn. Zij hoopt dat de 

Hoofdcommissie ook haar goedkeuring eraan zal geven. Kennelijk valt 

het gewijzigde ontwerp iets goedkoper uit, maar desalniettemin zullen 

de middelen ontoereikend zijn om het zelfs maar gedeeltelijk te verwe-

zenlijken. De commissie wil tóch tot bouw overgaan, omdat zij ver-

wacht dat de natie – geconfronteerd met zoveel daadkracht – wel de 

beurs zal trekken. 

In een brief van 30 april 1873 kan de heer Merkus van de Utrechtse 

commissie aan de Hoofdcommissie met “voldoening mededelen dat de 

Hr. Outshoorn met ware belangeloosheid de uitvoering van het werk op 

zich genomen heeft en zich genoegzaam beloond zal rekenen met den 

eer de maker van het nationale monument te mogen geweest zijn”. 

Dat lijkt een enorme opsteker: Outshoorn, deze geweldige autoriteit, 

gaat het gehele bouwproces leiden en wil er niet eens voor betaald wor-

den. 

 

De kansen keren voor de Utrechtse commissie, zomer 1873 

 

Juni 1873, de tekeningen en bestekken zijn alle “na herhaalde aan-

drang van Hr. Outshoorn ontvangen”. Echter ….., door stijging van 

lonen en prijzen van bouwmaterialen is de begroting flink omhoog ge-

gaan. Vastgesteld wordt dat alleen het “middengedeelte, het hoofdge-

bouw met ca. 7 wonings” kan worden gerealiseerd. De aanbesteding 

van de bouw moet nog plaatsvinden. 

In augustus blijkt Baron van Tuyll, de voorzitter van de Utrechtse com-

missie, ziek te zijn, want hij laat weten dat hij op 11 september niet de 

officiële onthulling van het beeld ’De Zeenymph’ kan bijwonen. Hij 

kuurt in het Duitse Wiesbaden. Om toch de vaart in het bouwproject te 

houden, reist de commissie mét Outshoorn naar het kuuroord af om 
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alweer wijzigingen (versoberingen?) in het ontwerp van het Asyl aan 

te brengen. 

Nu is voor de architect de maat vol en hij weigert. Er wordt gesproken 

over “monumentale” en “buitengewoon kostbare architectuur”. 

Outshoorn laat weten van mening te zijn dat een monument ook een 

monumentale uitstraling moet hebben. Hij gaat nog een stapje verder 

en stelt dat de architectuur zelfs voorrang verdient boven de 

“voornaamste vereischten voor het doel der Stichting”. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

Tja, een man als Outshoorn, met zulke schitterende gebouwen op zijn 

naam, gaat geen goedkoop bouwseltje neerzetten en omdat hij geen 

honorarium vraagt is het ook lastig om eisen aan hem te stellen. 

Wat eerst een schitterende buitenkans leek, wordt nu een blok aan het 

been. De commissie durft niet langer tegen de heer Outshoorn in te 

gaan en smeekt “Brielle” om dit ook niet te doen. Om toch nog wat 

geld in te zamelen, worden 500 tekeningen in kleur van het Asyl, zo-

genaamde chromolithografieën, gedrukt om te verkopen. Een exem-

De monumentale ingang van het Asyl. Foto: L. Arkenbout. 
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plaar bevindt zich in het Streekarchief VPR, een ander hangt in de 

Brielse oudheidkamer het Kruithuis. 

 

Een ultieme poging om het geld bijeen te brengen: de circulaire 

van november 1873 

 

Dan verschijnt in november 1873 een tweede gedrukte circulaire ge-

richt aan de “Landgenooten”. Het is na 11 september 1873, het allego-

risch monument de Zeenymph staat er en het werk van de Hoofdcom-

missie is eigenlijk klaar. Er is nu alleen nog het Asyl dat gebouwd 

moet worden en … was dat niet een klus voor “Utrecht” ….. ? 

Vijf leden van de Hoofdcommissie zijn bereid om samen met de 

Utrechtenaren in een speciale commissie te proberen het Asyl letterlijk 

van de grond te krijgen. Het zijn de heren Lette, Hein, De Jager, De 

Kanter en Baron Collot d’Escury. 

Prachtige, vaderlandslievende woorden vormen de inleiding van de 

circulaire, samen met een verwijzing naar de feesten van 1 april 1872 

en 11 september 1873. Dan komt de aap uit de mouw. Voor het Asyl is 

te weinig geld binnen gekomen om het in zijn geheel te kunnen realise-

ren. De hiervoor genoemde chromolithografie gaat erbij als bewijs dat 

het menens is met de voornemens en om te laten zien dat het Asyl wer-

kelijk een monument mag heten. 

De circulaire gaat vervolgens over een fonds, waaruit de bewoners van 

het Zeemansasyl - indien nodig - een “wekelijkse geldelijke ondersteu-

ning” kunnen krijgen. Er wordt ingegaan op de kennelijk gedane sug-

gestie om alléén dit fonds op te richten, dus zonder gebouw. Deze sug-

gestie wordt beleefd, doch beslist afgewezen.3) 

Er blijkt ƒ 80.000,- beschikbaar te zijn. Na aftrek van het kapitaal voor 

het ondersteuningsfonds resteert ƒ 50.000,-. Voor dat bedrag kan al-

leen het middengebouw worden neergezet, zodat “slechts aan enkele 

brave regthebbende zeelieden woning verschaft kan worden”. Dat wil 

toch niemand …. 

De commissie vraagt niet minder dan ƒ 100.000,- en geeft in een bijla-

ge inschrijvingsbiljetten mee voor eenmalige en jaarlijkse bijdragen. 

Ze besluit met de wens dat “niet een nieuw eeuwfeest zal behoeven 
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aan te breken om den opbouw te voltooijen”.  

 

De afloop, winter 1873 tot voorjaar 1875 

 

Op 15 november vindt de openbare aanbesteding van de bouw plaats in 

Brielle. Er wordt onderhandeld met twee aannemers, maar de gesprek-

ken leiden tot niets. Dan komt Outshoorn zelf met een aannemer aan-

zetten die hij nog kent van de bouw van het Paleis voor Volksvlijt en 

waarin hij veel vertrouwen heeft. Deze kan het middengebouw voor 

ƒ 49.850,- neerzetten. De Utrechtse leden gaan hiermee akkoord, maar 

de Brielse leden willen zo snel niet toehappen. Zij denken een voorde-

liger aanneemsom te krijgen als de aanbesteding wordt overgedaan. 

Outshoorn adviseert tegen dit plan, omdat het a) niet zal uitmaken  

en b) kostbaar tijdsverlies met zich zal meebrengen. Hij verklaart even-

wel niet te zullen dwarsliggen als de aanbesteding wordt overgedaan. 

De Utrechtenaren volgen zijn voorbeeld. 

 

Uiteindelijk krijgt aannemer J. Lock uit Zevenbergen (de man die door 

Outshoorn was aanbevolen) de opdracht. Hij start de werkzaamheden 

op 21 december 1873. 

Na de uitzonderlijk genereuze gift van ƒ 50.000,- van Alexander  

Ver Huell (1822-1897) in juni 1874 neemt de Asylcommissie op 8 au-

gustus het besluit dat nu ook de noordelijke vleugel kan worden ge-

bouwd. Deze is voltooid op 28 september 1875. 

 

Interieur van het Zee-

mansasyl: bedstee en 

wc, vóór de verbou-

wing van 1980. 

 

Fotocollectie SAVPR. 
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Op 23 april 1875 overlijdt Cornelis Outshoorn. Hij heeft de oplevering 

van zijn schepping dus niet meer beleefd. 

 

Slotbeschouwing 

 

Achteraf valt te concluderen dat de oproep in de circulaire van novem-

ber 1873 geen resultaat heeft gehad. Er was ƒ 50.000,- voor de bouw 

van het middendeel. De aanneemsom was ƒ 49.850,-. Alexander Ver 

Huell schonk het bedrag waarvan de noordelijke vleugel kon worden 

gebouwd. Als de wervingsactie succes had gehad, was er geld geweest 

voor de zuidvleugel, maar die is er nooit gekomen. 

 

Samenvattend kunnen we vaststellen dat het Asyl voor oude en ver-

minkte Nederlandsche Zeelieden in den Briel onvoltooid is gebleven, 

omdat er niet is uitgegaan van een budget, waarvan de hoogte was ge-

garandeerd. De commissie hoopte dat de benodigde gelden wel zouden 

worden bijeengebracht als eenmaal met de bouw zou zijn begonnen. Dit 

is overigens geen nieuw onderzoeksresultaat. Deze oorzaak komen we 

al in de bestaande literatuur tegen (Klok 1980, Glaudemans 1991). 

De opvatting dat beeld én gebouw samen één gedenkteken vormen, 

heeft in de hand gewerkt dat het Asyl een monumentale uitstraling 

kreeg. Toen de commissie begon te vermoeden wat de prijs was die 

daarvoor betaald moest worden, was het te laat. 

De beslissing om de beroemde Cornelis Outshoorn als architect in de 

arm te nemen, getuigt van lef, maar hield ook een risico in. Door zijn 

aanbod te aanvaarden om zonder honorarium het werk van A tot Z op 

zich te nemen, gaf de commissie de architect in feite carte blanche. 

De beslissing om ook nog een ondersteuningsfonds in te stellen van  

ƒ 30.000,- kan met het oog op de tegenvallende geldschenkingen op z’n 

minst onbegrijpelijk worden genoemd. Kwam dit echt uit de boezem 

van de commissie of was dit van hogerhand bepaald? 

In november 1873 wordt de natie gevraagd om het kolossale bedrag van 

ƒ 100.000,- op te hoesten, terwijl er eerder al ƒ 80.000,- was opge-

bracht. De natie vond het welletjes, zij had haar best al gedaan. 
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Noten: 

 
1) Het allereerste nummer van de Brielse Mare (april 1991) opent met een gedegen artikel 

van mw. C. Glaudemans over de viering van 1 april 1872, de gebeurtenis die leidde tot de 

inrichting van het Asylplein, zoals dat nu is. In het stuk komt het Asyl al ter sprake en ook 

het geldgebrek van de initiatiefnemers. 

C.N.W.M. Glaudemans, De viering van 1 april 1872. In de Brielse Mare nr. 1, april 1991. 

2) Het blijft een opmerkelijk feit dat de koning het Utrechtse initiatief zo snel en zo ruim-

hartig steunt, terwijl hij in een eerdere fase dezelfde toezeggingen heeft gedaan aan de 

Hoofdcommissie. 

3) De instelling van dit fonds mag hoogst merkwaardig genoemd worden, omdat er in de 

notulen van de Hoofdcommissie, noch in de correspondentie van de heer Merkus iets over 

te vinden is.  

 

Bronnen 

 
De meeste informatie is afkomstig uit de brieven die tussen januari 1872 en december 1873 

vanuit de Utrechtse commissie zijn gezonden aan de Hoofdcommissie en uit de twee circu-

laires die respectievelijk verschenen in februari 1872 en november 1873. Deze zijn te vin-

den in het Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg, Archief Hoofdcommissie 1572-

1872, inv. nr. 29.  

Aanvullend materiaal is gevonden in de notulen van de Hoofdcommissie en andere docu-

menten. Inv. nrs. 2, 20, 27, 28 en 33. 

De informatie over Outshoorn is terug te vinden in drie op het internet circulerende teksten: 

1. Sjaak Priester, Architect Cornelis Outshoorn, september 2010; 2. Gemeente Amterdam, 

Amstel Hotel; 3. Archipedia-architectenweb, Amstelhotel. 

Ten slotte zijn er gegevens afkomstig uit het nog ongeordende archief van het Asyl. De 

bron van die gegevens kon ik niet vaststellen. 
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Aanwinst voor museum: De Kop van Coppelstock 

Marijke Holtrop 

In de Brielse Mare van april 2013 staat een interessant artikel over het 

monument dat ter nagedachtenis aan de Brielse veerman Jan Pieterszn 

Coppelstock op 15 juli 1931 bij de voormalige kazerne “De Doelen” 

aan de Langestraat in Brielle werd onthuld. Het beeld, een cadeau van 

de burgerij aan de jubilerende Ambachtsschool, werd ontworpen door 

M.L. Middelhoek en in steen uitgevoerd door Willem Coenraad Brou-

wer. Keramist en beeldhouwer Brouwer (1877-1933) is onder meer 

bekend vanwege zijn beeldhouwwerken voor het Vredespaleis in Den 

Haag en zijn kariatiden voor Huis de Lange in Alkmaar. 

 

Bij het bombardement op Brielle 

op 4 maart 1943 kwamen drie 

bommen terecht op de voormali-

ge kazerne “De Doelen”, die 

sinds 1929 huisvesting bood aan 

de Ambachtsschool, de Meisjes-

vakschool en de Avondschool. 

Veertien leerlingen en acht vol-

wassenen kwamen daarbij om het 

leven. Vier leerlingen en vijf vol-

wassen raakten zwaargewond. 

Behalve het schoolgebouw ging 

ook het monument van Cop-

pelstock geheel verloren. 

 

Voorafgaande aan de uiteindelij-

ke uitvoering van het monument 

van Coppelstock heeft Brouwer 

een proefafgietsel in klei ge-

maakt. Dit afgietsel, van hoofd en 

schouderpartij van Coppelstock, 

was lange tijd in het bezit van 
Foto: archief Brielse Mare 
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Janna van der Knoop-Gebraad, redactrice van de Nieuwe Brielsche 

Courant waarvan haar echtgenoot eigenaar was. In 1993 nam Leo 

Stolk met een compagnon de drukkerij van de voormalige Nieuwe 

Brielsche Courant over. Tot aan de verkoop ervan in 2007 stond het 

beeld in de drukkerij. In 2015 maakte Willem Delwel ondergetekende 

erop attent dat het beeld van Coppelstock voor de verkoop beschikbaar 

kwam. Het museum heeft het beeld gelukkig voor de museumcollectie 

weten te verwerven; waar is het beter op zijn plaats dan in het Brielse 

museum dat hoofdzakelijk vertelt over de Tachtigjarige Oorlog en de 

belangrijke rol van Brielle daarin, inclusief die van Coppelstock. Na de 

restauratie van enkele beschadigingen heeft het beeld een permanente 

plaats gekregen in de 1 aprilzaal van het museum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marijke Holtrop, hoofd Historisch Museum Den Briel. 

Willem Coenraad Brouwer, De Kop van veerman 

Coppelstock, klei, voor restauratie. 

Collectie Historisch Museum Den Briel, inv. nr. 6220.  
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Museumnieuws 

Marijke Holtrop 

Het afgelopen jaar ontving het museum net geen 10.000 bezoekers;  de 

baakwachters verwelkomden ruim 3.500 bezoekers. Tel daarbij op de 

bezoekers aan de museumpresentatie in de Sint-Catharijnekerk 

(verplaatst van de begane grond naar het eerste bordes), de gezamenlij-

ke tentoonstelling Rouwrituelen met de culturele commissie, de presen-

tatie in het Sinterklaashuis en in Pand 58  aan de Nobelstraat en gecon-

cludeerd mag worden dat steeds meer Briellenaren en toeristen de pre-

sentaties van de museumcollectie zien. Ook het bezoek van het aantal 

schoolgroepen is gestegen, onder meer ten gevolge van deelname aan 

Open Monumenten Klassendag. 

Een hoogtepunt in 2015 was de restauratie van “De Officieren van het 

Oranje Vendel”.  Zonder de financiële bijdragen van de Historische 

Vereniging was deze restauratie met een prachtig eindresultaat, uitge-

voerd door Josien van der Werf, niet mogelijk geweest. Een ander 

hoogtepunt was de presentatie van Alva’s Bloedraad en Voorne (1567-

1572), geschreven door Roel Slachmuylders en de weerslag van zijn 

twee jaar durend bronnenonderzoek. De onderzoekstaak blijft overigens 

gelukkig voor het museum behouden. 

De investering in de promotie van het museum heeft geleid tot veel gra-

tis publiciteit in de schrijvende media, radio en TV. Basis van de uit-

voering van de museumtaak is natuurlijk de museumcollectie, die ge-

staag groeide. De volledige collectie is te bekijken via de website van 

het museum, onder het kopje database online. 

Van 20 maart tot en met 11 september 2016 is in het Dordrechts Muse-

um de tentoonstelling Uit Liefde voor de stad te zien. Bij die tentoon-

stelling wordt ook een digitale tentoonstelling gemaakt met objecten  
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van tien musea, waaronder het Historisch Museum Den Briel. De ob-

jecten die zijn uitgekozen om voor het voetlicht te brengen, zijn De 

Inname van Den Briel geschilderd door Antonie Waldorp (zie blz. 58) 

en daarnaast De Gouden Snuifdoos, die met behulp van de Vereniging 

Vrienden in 1988 door de gemeente Brielle is aangekocht. Beide ob-

jecten worden permanent in het museum in Brielle  tentoongesteld. 

 

Marijke Holtrop, hoofd Historisch Museum Den Briel. 

Snuifdoos met het wapen van Brielle. 

Historisch Museum Den Briel, inv.  nr. 0015 . 
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Jaarverslag 2015 van de ‘Historische Vereniging De 

Brielse Maasmond’ 

 

Het jaar 2015 was een jaar waarin  het belang van de vereniging bij-

zonder goed tot uiting is gekomen. 

 

Door de beslissing van het gemeentebestuur om tot restauratie van het 

schuttersstuk ‘De Officieren van het Oranje Vendel’ in de raadzaal 

over te gaan, mits de financiering deze restauratie mogelijk maakte, 

bracht de museumdirectie er toe de hulp in te roepen van de vereni-

ging. 

 

Na uitgebreid overleg en berekeningen heeft het voltallige bestuur be-

sloten aan de financiering van dit project zijn volle medewerking te 

verlenen. Ook toen bleek dat de kosten van de restauratie hoger oplie-

pen dan verwacht, kon mede dankzij de bijdrage van het DeltaPORT  

Donatiefonds het project worden afgerond en het schuttersstuk in alle 

glorie worden hersteld. 

De restauratie is door de vereniging gefinancierd vanuit het in de loop 

der jaren opgebouwde eigen vermogen. 

Op de jaarvergadering van de vereniging zal hierover financiële verant-

woording worden afgelegd. 

In de Brielse Mare van oktober 2015 vindt u een uitgebreid verslag van 

verloop en resultaat van de restauratie. 

 

De vorming van het Erfgoedgilde Den Briel, het platform voor histori-

sche kennis van en belangstelling voor het Brielse erfgoed, waarin de 

vereniging de voortrekkersrol vervult, begint langzamerhand vastere 

vormen aan te nemen. Omtrent de installatie van het Erfgoedgilde en 

de activiteiten van de thans deelnemende verenigingen vindt u een uit-

gebreid verslag in de oktober uitgave van de Brielse Mare. Hiermede is 

een basis gelegd voor het vergaren van nog meer kennis en informatie 

omtrent de geschiedenis van de gemeente Brielle (inclusief Zwartewaal 

en Vierpolders). 
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Door de vergrijzing van ons ledenbestand valt de aangroei van het le-

dental weg, maar blijft per saldo enigszins op peil. Gezien de toe-

komst van het budget zal, mede door het wegvallen van een aantal 

extra giften, de focus van de vereniging zich moeten richten op het 

actief werven van nieuwe leden teneinde het voortbestaan van de vere-

niging te kunnen waarborgen. 

 

De in oktober volledig in kleur uitgebrachte jubileumuitgave van de 

Brielse Mare was vrij kostbaar, maar kon door het budget worden af-

gedekt. Ook voor  2016 kunt u weer een mooie en ‘goedgevulde’ 

Brielse Mare tegemoet zien, dankzij de inbreng van de redacteuren. 

 

In januari heeft een aantal leden van onze vereniging een bezoek ge-

bracht aan het museum in Gorinchem, waarover in een vorige Mare 

uitgebreid verslag is gedaan. 

 

Namens het bestuur, 

 

Gerard Snellens, penningmeester 
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Voorne-Putten in oorlogstijd 1939-1945 

De Tweede Wereldoorlog heeft ook op Voorne-Putten diepe sporen nage-

laten die tot op de dag van vandaag voelbaar en zichtbaar zijn. Er is meer 

dan zeventig jaar na afloop van deze traumatische periode veel materiaal 

beschikbaar om het verhaal van de oorlog te vertellen. Bob Benschop en 

Jeroen Rijpsma doen dat op een aansprekende manier. Zij beginnen met 

de vooroorlogse periode en beschrijven chronologisch en thematisch de 

geschiedenis. 

Tijdens de vijf oorlogs-

dagen van de maand 

mei 1940 waren er niet 

veel oorlogshandelin-

gen. Daarna kwamen 

de Duitse militairen. In 

het eerste jaar verliepen 

de contacten met de 

bevolking nog vriende-

lijk. Het bleef vrij rus-

tig en er werd veel ge-

daan om het normale 

leven door te laten 

gaan. Duitse soldaten 

gedroegen zich als toe-

risten. Ze gingen naar 

het strand en maakten 

tripjes door het land. 

Veel werk werd verzet 

om in de duinen groot 

geschut te plaatsen (‘batterij Tirpitz’) ter verdediging van de monding 

van de Nieuwe Waterweg. De verdedigingswerken maakten dat er rela-

tief veel Duitsers gestationeerd waren op Voorne-Putten.  
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Zij verbleven in barakken, hotels en huizen van Nederlanders. De En-

gelsen waren vanaf het begin actief om Duitse steden te bombarderen. 

Als dat mis ging, probeerden zij hun bommen op zee te droppen. 

Meerdere keren kwamen de bommen echter bij vergissing op land te-

recht, onder andere op een school in Brielle en op een aantal huizen in 

Zuidland, waarbij een aantal slachtoffers waren te betreuren. Vanaf 

1942 ging het de Duitsers slechter en werd de kustverdediging ver-

sterkt met honderden bunkers om voorbereid te zijn op een aanval van-

uit zee. Hiervoor werden woningen gesloopt. Ook de inundatie van de 

poldergebieden had een diepe impact op het dagelijks leven. Naarmate 

de oorlog vorderde, werd de sfeer grimmiger en de maatregelen strik-

ter, vooral tegen de Joden. De vreugde na de bevrijding was groot. De 

schade helaas ook en er was verdriet over het uitblijven van de terug-

keer van eilanders uit gevangenschap. 

Het boek is rijk geïllustreerd met foto’s uit de oorlogsperiode en uitge-

geven met harde kaft. Het ziet er prachtig uit. De auteurs vertellen het 

verhaal van de oorlog op Voorne-Putten aan de hand van foto’s en 

ooggetuigenverslagen. Deze werkwijze brengt het onderwerp heel 

dichtbij en herkenbaar. Ook in eerdere boeken van Bob Benschop ko-

men we deze aanpak tegen. Hij is daar sterk in. Ieder hoofdstuk is 

voorzien van een korte heldere inleiding. Deze inleidingen hadden van 

mij wel wat uitgebreider gemogen met meer analyse over hoe de situa-

tie op Voorne-Putten zich verhield tot de regio en het landelijke beeld. 

Dat had het boek nog wat meer diepgang kunnen geven. Wellicht iets 

voor een vervolg! Het vele materiaal vraagt daar eigenlijk wel om….. 

Voorne-Putten in oorlogstijd 1939-1945, Bob Benschop & Jeroen Rijps-

ma; Rijpsma Drukkers in samenwerking met Streekarchief Voorne-Putten 

en Rozenburg, 2015, 208 pagina ’ s, € 29,95. 

 

Bert van Ravenhorst, historicus en bestuurslid Historische Vereniging 

De Brielse Maasmond 
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Classicale Acta 1573-1620, deel X, Particuliere synode 

Zuid Holland Classis Brielle 1574-1623 

Op 6 november 2015 presenteerde het Huygens Instituut voor Nederland-

se Geschiedenis in het Historisch Museum Den Briel deel X van de Classi-

cale Acta 1573-1620. Dit deel heeft gediend voor de promotie van Wim 

Visser aan de Universiteit van Leiden. Een bijzondere gebeurtenis ter ge-

legenheid waarvan een mini congres werd georganiseerd waarbij ver-

schillende bij de uitgavenreeks van de Classicale Acta betrokken onder-

zoekers spraken. Gastheer was burgemeester Gregor Rensen van Brielle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het monumentale werk is omvangrijk en bevat twee banden van samen 

meer dan 1350 pagina’s. Het beschrijft de periode na de Opstand van 

1572 waarin Brielle een hoofdrol vervulde. Door dit werk krijgen we 

inzicht in hoe het leven zich afspeelde in die cruciale periode in de 
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Brielse en de nationale geschiedenis. Niet alleen op religieus gebied 

maar ook op maatschappelijk terrein. Wim Visser heeft daarmee een 

prestatie van formaat geschreven die uniek is voor de geschiedschrij-

ving over onze regio. Onderdeel van dit omvangrijke werk is een toe-

lichting van ruim driehonderd bladzijden waarmee Visser de lezer een 

samenhangend beeld van die periode voorlegt. 

 

In de uitgavenreeks Classicale Acta wordt per classis de tekst van de 

acta, vrij vertaald als besluitenlijsten, uitgegeven. De uitgaven begin-

nen steeds met de oudste bewaard gebleven acta, meestal uit het laatste 

kwart van de zestiende eeuw. Ze eindigen met 1620, toen na de Natio-

nale Synode van 1618-1619 het proces van hervorming organisatorisch 

werd afgesloten. Uit deze omgeving zijn ook de acta verschenen van 

de classes Dordrecht, Rotterdam/Schieland, Walcheren en Zuid-

Beveland, Delft en Gorinchem. 

 

De classis, een kerkelijke vergadering, was in de late 16e en in de 17e 

eeuw de spil van het gereformeerde leven. Zij vormde het bestuurlijke 

middenniveau tussen de plaatselijke kerkenraad en de provinciale sy-

node. Leden waren in de praktijk veelal predikanten. De acta geven 

inzicht in de organisatie van de kerk, de opleiding en beroeping van 

predikanten, de verhouding tussen kerk en wereldlijke overheden, de 

doorwerking van de Reformatie en theologische geschillen. Tal van 

maatschappelijke onderwerpen worden eveneens besproken, zoals ar-

moede, onderwijs, huwelijksleven, bijgeloof en toverij.  

 

Het leven in die periode was niet gemakkelijk. Binnenshuis was het 

koud en vochtig, er waren overstromingen. De regio werd nogal eens 

getroffen door pestepidemieën. Economisch was het verre van roos-

kleurig. De Brielse visserij had het zwaar, het gebied was vooral afhan-

kelijk van de landbouw. 

 

Als we kijken naar het verloop van de Reformatie in de regio dan zien 

we dat al een halve eeuw voor de Opstand een deel van de bevolking 

vatbaar was voor nieuwe ideeën. Het was ook in deze periode dat de 
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pastoor van Heenvliet Angelus Merula zijn afwijkende visie ontwikkel-

de. Het waren de Lutheranen en de Wederdopers die van zich lieten 

horen en het gezag van de Rooms-Katholieke leer ondermijnden. Vanaf 

het midden van de jaren zestig zien we dat het Calvinisme steeds meer 

naar voren komt. De burgemeesters en de schepenen lieten de nieuwe 

opvattingen min of meer toe, afkerig als zij waren van de kettervervol-

gingen. 

 

Gezicht op Brielle in 1672 door Valentijn Klotz. Collectie SAVPR. 
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Na de inname van Den Briel op 1 april 1572 verandert de religieuze 

situatie volledig en radicaal. Voor de geestelijkheid was er de keuze 

tussen aanpassen of vertrekken. Wie bleef, wachtte de galg. Het diepte-

punt in het optreden van de Geuzen ten opzichte van de katholieke 

geestelijkheid was het ombrengen van de negentien martelaren van 

Gorinchem. Het lijdt geen twijfel dat onder leiding van de fanatieke 

Lumey het katholicisme in enkele maanden tijd op deze eilanden zo 

goed als volledig is weggevaagd. Het verbod van de Staten van Hol-

land op de uitoefening van de katholieke eredienst in april 1573 beze-

gelde het einde van de katholieke kerk als legaal instituut. Temidden 

van al die rampspoed wordt in het kerkelijk leven zo goed en zo kwaad 

als het gaat de Reformatie doorgevoerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Theophilius  

Rijckewaert,  

predikant te 

Brielle  

1600-1619 

 

Collectie: 

Catharijnecon-

vent, Utrecht 
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De gereformeerde kerk zag zich voor de opgave geplaatst de nieuwe 

leer bij een bevolking ingang te doen vinden die in meerderheid op zijn 

best maar matig geïnteresseerd was. Er was sprake van een grote groep 

van ‘onbeslisten’. Niet alleen de reformatie van de leer maar ook die 

van het leven had van meet af aan de aandacht van de predikanten. Of 

de gereformeerde leer aansloeg, was in sterke mate afhankelijk van de 

persoon van de predikant. Daarbij werd nog concurrentie ondervonden 

van de Wederdopers. Met hulp van de overheid waren zij in een positie 

van gedulde minderheid gekomen. 

 

De eerste contouren van de toekomstige organisatie van het kerkelijk 

leven in de Nederlanden werden getrokken op het convent van Wezel 

in 1571. Daar is ook in algemene termen gesproken over een indeling 

in classes. In de politieke en militaire constellatie van 1571 leek een 

calvinistische kerkorde echter niet meer dan verre toekomstmuziek. In 

1572 kwamen tamelijk onverwacht de kaarten volstrekt anders te lig-

gen. Op 19 april 1574 houdt de classis Brielle haar eerste bijeenkomst. 

De invoering van de Reformatie betekende niet dat de oude plaatselijke 

kerkelijke structuren werden opgeheven. De calvinisten wilden de be-

staande kerkelijke structuren niet opheffen, maar overnemen en hervor-

men. Zo werd continuïteit bevorderd, maar werden tevens de bestaande 

eigendoms- en beheersstructuren overgenomen. Dat laatste werd als 

een nadeel gezien omdat daarmee ook veel zeggenschap bij de kerken 

elders lag. In principe had elk dorp één predikant. In de beginperiode 

was dit echter geen haalbare kaart waardoor er combinatiefuncties ont-

stonden. Het initiatief tot oprichting van een gemeente kwam van de 

plaatselijke bevolking en niet van de classis. Een doorslaggevende fac-

tor was of de gemeente het onderhoud van de predikant kon betalen. 

 

Binnen de classis werd onderscheid gemaakt tussen gewone en buiten-

gewone vergaderingen. In de hele periode van 1574-1623 waren van de 

in totaal 350 in de acta opgenomen vergaderingen ongeveer 40% bui-

tengewoon. Gemiddeld waren er ruim vier gewone vergaderingen per 

jaar. De vergaderingen vonden plaats volgens een globale agenda en 

vonden afwisselend in de verschillende gemeenten plaats, waarbij wel 
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een numeriek overwicht voor Brielle als vergaderlocatie ontstond. De 

gemiddelde aanwezigheid van de predikanten was ruim 80%. De prae-

ses van de vergadering werd aan het begin van iedere vergadering ge-

kozen. In iets meer dan de helft van de vergaderingen kwam de praeses 

uit Brielle. Brielle fungeerde als centrumgemeente van de classis. 

 

Het beeld van de predikanten in de begintijd was niet bepaald gunstig. 

Er werd geklaagd over onkunde, absenteïsme, luiheid, verwaarlozing, 

dronkenschap, enz. Factoren die dit veroorzaakten, lagen in het gedrag 

van de predikanten zelf, hun veelal geringe sociale komaf en lage op-

leidingsniveau en ten slotte het feit dat vele uit de Zuidelijke Nederlan-

den kwamen. Zuiderlingen waren bepaald niet populair. Geleidelijk 

aan ging het beter met de kwaliteit van de predikanten, mede door de 

invloed van de classis. Zo mochten vanaf 1589 alleen nog predikanten 

dienen die door de classis geëxamineerd en tot de dienst bevorderd wa-

ren. In geval de kerkenraad geen oplossing kon vinden in conflicten 

met predikanten of er sprake was van misdragingen, kon de classis er-

bij betrokken raken. De maatregelen die genomen konden worden, va-

rieerden van een berisping tot ontzetting uit het ambt. Problemen kon-

den zitten in het gedrag maar ook in de leer. Zo werd de helft van de 

afgezette predikanten in 1619 afgezet, omdat zij remonstrant waren. In 

totaal werden in de onderzoeksperiode 21 van de 138 predikanten in de 

classis afgezet. 

 

De opbouw van de gereformeerde kerken was duidelijk anti-

hiërarchisch. Toch was de classis wel een vergadering die onvermijde-

lijk een zekere mate van zeggenschap had. Als de classis het nodig 

achtte met het oog op de belangen van het klassikale verband werd dan 

ook wel ingegrepen in de plaatselijke gemeenten. Zo speelden hogere 

vergaderingen in inhoudelijke kwesties van geloof een belangrijke rol, 

bijvoorbeeld bij vragen over doop, huwelijk, echtscheiding, hertrou-

wen, het huwen van ongedoopten, boekencensuur en zondagsrust. 

In de Middeleeuwen waren kerk en staat vanouds zeer nauw met elkaar 

verbonden. Nadat in 1573 de uitoefening van de rooms-katholieke ere-

dienst was verboden, werd de nu gereformeerde calvinistische kerk 



 69 

weliswaar niet de staatskerk, maar wel de bevoorrechte politieke kerk 

onder de voogdij van de overheid. Dat kwam onder andere tot uitdruk-

king in het feit dat de gereformeerde eredienst als enige in de openbaar-

heid was toegelaten. Ook speelde de overheid een belangrijke rol bij 

beroepen. Zij had het recht een geestelijke voor te dragen voor benoe-

ming. In de praktijk leidde dit niet tot veel problemen. Uitzondering 

was de periode van de bestandstwisten waarbij een beroep op een pre-

dikant doorgedrukt kon worden. De kerken zagen de armenzorg als hun 

taak. Dit kwam echter niet van de grond wegens een gebrek aan midde-

len, waardoor er ook geen wervende kracht van uitging.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De godsdiensttwisten tijdens het Bestand (1609-1621) hebben ingrij-

pende gevolgen gehad voor het functioneren van de classis. De strijd 

tussen remonstranten en contraremonstranten over het leerstuk van de 

predestinatie scheurde de Brielse classis in tweeën. Dit gebeurde in 

1615.  

Het functioneren is gedurende de jaren 1616-1618 zo goed als geheel 

stil komen te liggen. 

 

Albuminscriptie van Theophilius Rijckewaert. 

Collectie: Koninklijke Bibliotheek, ‘ s  Gravenhage. 
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Komen we tot een vergelijking tussen de Brielse classis en andere clas-

ses dan zien we enkele verschillen. Zo lijkt de afname van het aantal 

katholieken zich op de eilanden radicaler voltrokken te hebben dan 

elders op het Zuid-Hollandse platteland. Ook de strijd tussen remon-

stranten en contraremonstranten is in de classis Brielle relatief zeer fel 

geweest en heeft diepe sporen nagelaten. Een van de belangrijkste 

prestaties is wel geweest de opbouw van een relatief goed predikanten-

korps. Het bewaken van de toegang door een examen en de kerkelijke 

tucht hebben duidelijk hun vruchten afgeworpen.  

Het werk is alleszins leesbaar en voorzien van samenvattingen. Het 

begint met een ruime heldere toelichting op de classicale acta die de 

lezer een inkijk geeft op zowel het kerkelijk leven in Brielle als in het 

kielzog daarvan het openbare leven van vlak voor en na de Opstand 

van 1572. Interessant is ook om te zien hoe de organisatie van de gere-

formeerde kerken vanuit vrijwel niets op een weloverwogen manier 

werd vormgegeven. Voor de liefhebber van geschiedenis is het interes-

sant om te zien hoe historisch onderzoek werkt. Visser slaagt er uitste-

kend in inzichtelijk te maken hoe hij tot zijn conclusies komt en wat de 

beperkingen van het onderzoeksmateriaal zijn. Dat maakt het werk ook 

voor de niet-wetenschapper interessant om te lezen. Vanwege het we-

tenschappelijk karakter is de inleiding hier en daar wel wat erg uitge-

sponnen, maar dit gaat zelden ten koste van de leesbaarheid. Uiteraard 

is de taal die destijds gebruikt werd minder toegankelijk voor de lezer 

van nu. Echter voor wie bereid is wat moeite te doen, zijn de notulen 

van de vergaderingen alleszins leesbaar. 
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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: 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 
 

 



Kostelooze school, tegen de  
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