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Openingstijden en prijzen museum 

Di. t/m zat.   10.00 - 17.00 uur 

Zo.    13.00 - 17.00 uur 

Gesloten op maandagen, oud- en Nieuwjaar, Koningsdag, 1e en 2e Paasdag, 

1e Pinksterdag en 1e en 2e Kerstdag.  

Op Hemelvaartsdag en 2e Pinksterdag openstelling als op zondag.  

Prijzen:  

 Kinderen t/m 3 jaar     gratis 

 Kinderen 4 t/m 17 jaar     € 2,- p.p. 

 Volwassenen vanaf 18 jaar    € 4,- p.p. 

 65+        € 3,- p.p. 

 Gezinskaart (2 volw. + 4 kinderen)   € 10,- per kaart 

 Schoolgroepen, d.w.z. leerlingen in  

 schoolverband van groep 1 PO t/m klas 6 VO € 0,50 p.p. 

 Houders CJP en Cultuurkaart     € 2,- p.p. 

 Ver. Rembrandt, Leden HV De Brielse Maasmond, 

 MK, ICOM       gratis  

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

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

 1 April, Nationaal Museumweekend,  

 Open Monumentendag     gratis 

 Woensdagmiddag vanaf 13.00 uur   gratis 

 Rondleiding per groep van max. 15 personen, 

 exclusief de entreeprijs     € 23,- 

Elke eerste woensdagmiddag in de maand om 13.30 een gratis rondleiding 

van een uur. Er dient wel een toegangskaartje voor het museum te worden 

gekocht. Reserveren noodzakelijk.  

tel. 0181 475475; di. t/m vr. 8.45 - 11.45.  

Adres: Markt 1, 3231 AH Brielle, tel. 0181 475475 

Web: www.historischmuseumdenbriel.nl 

e-mail: info@historischmuseumdenbriel.nl 
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Van de redactie 

 

Op de voorzijde van deze Mare ziet u een afbeelding van de Stenen 

Baak. Deze voormalige vuurtoren speelt een belangrijke rol in het arti-

kel van Nol Freijsen over de vuurbakens van de Brielse Maasmond. De 

auteur neemt ons mee van de dertiende eeuw, waarin de eerste vuurba-

kens opgericht werden, tot aan de bouw van de Stenen Baak, een van 

de oudste stenen vuurtorens van ons land. (U vindt de Stenen Baak 

overigens in gestileerde vorm terug in het logo van onze vereniging). 

Fré Eggens beschrijft in zijn artikel één van de twee voormalige Briel-

se gevangenissen: de militaire gevangenis de ‘Provoost’. Het in onze 

tijd zo vredige gebouw was in ‘de goede oude tijd’ voor zich misdra-

gende militairen het voorportaal van bepaald niet milde straffen. Briel-

le met galgenvelden kunnen wij ons in deze tijd echt niet meer voor-

stellen. 

Het belang van Brielle als bedevaartsoord neemt de laatste jaren weer 

toe. Afgelopen juni vond de inzegening plaats van de klokken in de 

nieuwe klokkenstoel bij de Bedevaartskerk door de bisschop van Rot-

terdam mgr. J. van den Hende. Pater Van Ulden verzorgde bij die gele-

genheid een lezing en was zo vriendelijk om voor de Mare een tekst 

samen te stellen over een aantal aspecten van zijn lezing. 

Marijke Holtrop brengt ons zoals gewoonlijk in het Museumnieuws 

weer op de hoogte van interessante activiteiten van het Historisch 

Museum. Zo maakt zij o.a. melding van de verwerving van een schil-

derij van Tromp door het museum. 

Bert van Ravenhorst schrijft als nieuwe voorzitter van onze vereniging 

voor de eerste keer het Verenigingsnieuws. Ook schrijft hij, maar niet 

voor de eerste keer, een boekrecensie. Dit keer over een boek van Roel 

Slachmuylders, assistent-conservator van het Historisch Museum. 

 

 

Willem Delwel 
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Stenen Baak in 1907. Foto: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. 
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De vuurbakens van de Brielse Maasmond van 1280 tot 

1630 

Nol Freijsen en Aart van der Houwen 

De Stenen Baak is het welbekende monumentale torengebouw op de Hein-

dijk aan de zuidoever van het Brielse Meer. Het is opengesteld voor het 

publiek dat daarmee kennis kan maken met een vroegere vuurtoren. De 

Stenen Baak vormt een mooi startpunt om ons te verdiepen in de geschie-

denis van alles wat voorafging aan zijn bouw in 1630 en dat is een hele-

boel. Hij had vele voorgangers en dat begon al in 1280. In dat jaar kwa-

men de eerste twee bakens aan de Maasmond tot stand. 

 

Het begin 

Het merkwaardige aan de historie van de vuurtorens van Voorne is dat 

juist het begin goed bekend is, vooral wat de datering betreft. Dat is 

afwijkend van vele gebruikelijke geschiedenissen, waarvan juist het 

begin duister is. Het verdere verloop van dit onderdeel van de Brielse 

geschiedenis is echter niet altijd goed gedocumenteerd. 

In 1280 krijgt Brielle, om het precies te zeggen de kerk en de sociale 

instelling Heilige Geest het privilege van Aelbrecht, Heer van Voorne, 

om twee vuurtorens op te richten voor de scheepvaart en voor het ge-

bruik daarvan tolgelden te heffen van de schepen. Dat privilege vinden 

we concreet terug in een oorkonde uit dat jaar, nog steeds in goede staat 

aanwezig in het Streekarchief in Brielle. De oorkonde spreekt over 

‘vireberghe’. We gebruiken in deze publicatie de term vuurbaken als 

algemene aanduiding voor de vuurtorenachtige bouwsels die toen en in 

de loop van de tijd met allerlei benamingen zijn aangeduid. Verderop 

zullen we zien dat er ook iets over de plaats van vestiging van de eerste 

vuurbakens in de oorkonde wordt vermeld.  
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De reden voor het oprichten van vuurbakens was de intensieve scheep-

vaart naar de drukker wordende havenstad Brielle en de betrekkelijk 

moeilijke route daarheen vanuit zee. In de Maasmond lagen zandban-

ken, die zich bovendien verplaatsten. Een technische bijzonderheid is 

dat men twee vuurbakens nodig had. Het buitenbaken stond dicht bij 

zee, het binnenbaken iets landinwaarts. Zag de stuurman vanaf zijn 

schip deze twee vuurbakens in één lijn met zijn voorsteven, dan be-

vond hij zich in de veilige vaargeul in de voordelta.  

 

 

Noot: In de nautische wereld spreekt men van het ‘hoge licht’ en het ‘lage licht’ 

waarmee men respectievelijk het binnenbaken en het buitenbaken bedoelt. Het 

systeem van bakens en lichtenlijnen wordt ook in onze tijd nog steeds toegepast. 

Wanneer de ligging van de vaargeul verandert, werd vroeger de positie van de 

bakens aangepast. Thans wordt er door baggeren voor gezorgd dat de vaargeul op 

de gewenste plaats blijft. 

De Nieuwe Waterweg, bij de Berghaven in Hoek van Hol-

land. Het lage licht bij de havenmond van de Berghaven, 

het hoge licht aan de rechter rand van de kaart. 
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De lichtenlijn van de Nieuwe Waterweg bij de Berghaven. Op 

de voorgrond het lage licht, op de achtergrond het hoge licht. 

De eerste vuurbakens waren houten constructies met bovenop een 

vuurpan. De vuren deden ’s nachts dienst en overdag waren de sta-

ketsels zelf het baken. Bovenop werd dus vuur gestookt met riet, 

twijgen, turf en hout. De scheepvaart die er gebruik van maakte, be-

stond uit handelsschepen en haringvissers op weg naar de haven van 

Brielle en elders.  

 

Waar stonden ze? 

De eerste twee houten vuurbakens stonden nabij het huidige dorp Oost-

voorne. Vanwaar die stelligheid over de situering? Dat stond niet zo 

nadrukkelijk in de oorkonde van 1280 en dat lijkt ook niet zo waar-

schijnlijk, omdat het immers ging om een Brielse aangelegenheid. Maar 

de situering van de bakens is te beargumenteren.  

 

Langs de Zwartelaan in Oostvoorne, een smalle weg lopend vanaf de 
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burcht naar de boulevard, en aan de grens van het landgoed ‘t Reigers-

nest bevindt zich het fundament van een stenen vuurbaken. 

 

 

 

 

 

 

Fundament van stenen vuurbaken bij landgoed ‘ t  Reigersnest aan de 

Zwartelaan te Oostvoorne. Foto: Fré Eggens. 

Landgoed ‘ t  Reigersnest op de hoek 

Boulevard –  Zwartelaan. 
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Dat monument zal, ofschoon het minder opvallend is dan de Stenen 

Baak, bij velen ook bekend zijn. Het is alleszins aannemelijk dat juist 

op die plaats het eerste houten binnenbaken heeft gestaan, dat in een 

latere fase is vervangen door een stenen opvolger, zoals de archeoloog 

Hoek dat reeds heeft beschreven in 1956 1). Het bijbehorende buiten-

baken stond in het duin ten westen daarvan. Deze eerste plaatsing van 

de vuurbakens is globaal weergegeven in een primitieve tekening uit 

1540, waarvan een kopie is opgenomen in de publicatie van Hoek.  

Deze plaatsing is ook ingetekend op de kaart van Voorne door Jan 

Jansz. Potter uit 1576, waarover later meer.  

 

 

 

 

 

 

De genoemde situering van de twee bakens maakt duidelijk dat in 

de 13e eeuw de vaargeul voor binnenkomende schepen in zuidoos-

telijke richting min of meer haaks op de kust bij Oostvoorne was 

gericht. Later zou dat gaan veranderen, zoals trouwens het gehele 

kustgebied bij de monding van de Maas.  

 

Binnenbaken en buiten-

baken met lichtenlijn ten 

noordwesten van Oost-

voorne. Detail uit de kaart 

van de landen van Voor-

ne door Jan Jansz. Pot-

ter, 1576. 
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‘ten ouden brile’ 

De oorkonde van Aelbrecht wijst de plaats aan waar in 1280 de eerste 

vuurbakens geplaatst moeten worden: ‘ten ouden brile’. Wat werd 

hiermee bedoeld? Dat is niet direct duidelijk, sterker nog het heeft aan-

leiding tot veel misverstand gegeven over de plaats van de eerste vuur-

bakens en bovendien over de vroegste geschiedenis van Brielle. Het 

idee was dat ‘ouden brile’ een voorloper was van het huidige Brielle en 

als plaats van die eerdere nederzetting dacht men daarbij aan waar de 

Stenen Baak nog stond 2). De oude nederzetting zou onder water ver-

dwenen zijn en de bewoners zouden vervolgens een nieuw Brielle heb-

ben gesticht op de tegenwoordige plaats. Die gedachte stemde mooi 

overeen met het idee dat stenen overblijfselen van bewoning, toege-

schreven aan het oude Brielle, bij laagwater waren gesignaleerd nabij 

het Kruiningergors 3)  . Het is dan ook niet opmerkelijk dat de vooraan-

staande civiel ingenieur L.F. Teixeira de Mattos in overeenstemming 

met dit verkeerde idee het oude Brielle op een van zijn polderkaarten 

situeert bij de polder Klein Oosterland 4) .   

We komen nu toe aan de correcte opvatting over ‘ouden brile’. Met het 

woord brile uit de oorkonde werd volgens Hoek een open terrein aan-

geduid dat gelegen was in de nabijheid van de burcht van het Huis van 

Voorne. Deze betekenis van brile als terrein aanduiding is in recenter 

tijd bevestigd door etymologisch onderzoek van dit woord en zijn ver-

wante spellingen 5) . Een brile was in de Middeleeuwen een terrein voor 

gemeenschappelijke activiteiten van de bevolking zoals bijvoorbeeld 

marktplaatsen. Men moet hierbij beseffen dat het ‘ouden brile’ na de 

Middeleeuwen in zijn uiterlijke vorm is veranderd. In de 13e eeuw zal 

het gebied min of meer open naar zee hebben gelegen, daarvan ge-

scheiden door duin. In de brile van de toenmalige nederzetting bij de 

burcht van Oostvoorne moesten dus die eerste vuurbakens worden ge-

plaatst van de Heer van Voorne. En zo kwam het binnen- en buitenba-
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ken respectievelijk bij de locatie Zwartelaan en in het duin ten westen 

daarvan. 

Een stenen vuurbaken 

Omstreeks 1455 komt er in de plaats van het houten binnenbaken van 

de Zwartelaan een stenen vuurtoren. Enige jaren daarvoor was er nog 

sprake van houten vuurbakens; daarna wordt een ‘steenen vierboete’ 

vermeld in het archief van Brielle 6) . Deze wijziging was waarschijn-

lijk het gevolg van afbranden van het houten baken. Er heerste een 

brand die in ieder geval de boerderij op de plaats van de Overburgh in 

Oostvoorne verwoestte en het houten vuurbaken ook getroffen kan 

hebben 7) . Wie weet, misschien was de oorzaak van die brand juist 

het vuurbaken zelf. De vervanging van het houten baken door de niet 

brandbare stenen toren kan daarop wijzen. Ook in later tijd zullen we 

zien dat de houten vuurbakens zeer brandgevoelig waren en dat is 

eigenlijk vanzelfsprekend. De vervanging aan de Zwartelaan werd 

uitgevoerd door de stad Brielle, die had sinds 1390 het beheer overge-

nomen van de kerk. De nieuwe stenen toren aan de Zwartelaan was 

een formidabel bouwwerk, zoals te zien is aan het overgebleven fun-

dament. 

Oorlogen en de vuurbakens 

Oorlog met Frankrijk: afbraak en herbouw 

Met het stenen vuurbaken aan de Zwartelaan en het houten buitenba-

ken gaan we een eeuw verder naar halverwege de 16e eeuw. De stad 

Brielle profiteerde ervan doordat veilige scheepvaart naar zijn haven 

mogelijk was. Dat veranderde helaas voor Brielle in 1542. Er was 

namelijk een oorlog uitgebroken tussen onze opperheerser keizer Ka-

rel V en Frankrijk. Uit angst voor een invasie door Franse schepen 

werden het houten buitenbaken en het bovenste deel van de stenen 

toren, ook bestaande uit hout, afgebroken 8) . Het mogelijke binnen-
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vallen van vijandelijke schepen werd daardoor bemoeilijkt. 

Het duurde echter niet lang. Reeds in 1544 werden de bakens her-

bouwd, met dien verstande dat voor het houten buitenbaken een nieu-

we plaats werd gekozen. Men kan veronderstellen dat het toentertijd 

gesitueerd werd ongeveer op de plek waar nu de nieuwe Koepel Zee-

burg staat.  

Het daar gelegen duingebied heet Kaapduin en dit zal zijn naam te 

danken hebben aan het verplaatste buitenbaken. Het woord ‘kaap’ vin-

den we ook terug bij het binnenbaken. De tegenwoordige Zwartelaan 

droeg vroeger de naam Kaap Wegh. Er is dus een relatie tussen de 

plaatsen met het woord kaap in hun naam en de oude bakens. De ver-

plaatsing van het buitenbaken had kennelijk te maken met een ver-

schuiving van de vaargeul in de voordelta van de Maasrivier, zoals het 

Oostvoorne. Nieuwe Koepel Zeeburg op de hoek Zeeweg - Boulevard.  
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gehele kustgebied veranderde. De geul kwam dichter naar de kust en 

liep (voor binnenkomende schepen) in oostelijke richting.  

 

 

 

 

 

 

 

De hinderlijke invloed van de oorlog had ook een positief gevolg. Het 

gaf aanleiding tot wijziging van de brandstof in de vuurbakens. Men 

stapte over op het gebruik van steenkool. Brielle was hiermee de eer-

ste langs de kusten van de Noordzee 9) . 

 

Opnieuw Franse oorlogsdreiging: opnieuw afbraak en herbouw 

Het duurde niet lang voordat opnieuw onrust optrad. In 1552, acht 

jaar na de herbouw, worden de bakens opnieuw afgebroken in ver-

band met wederom Franse oorlogsdreiging. In dit geval was men 

vooral beducht voor Franse kapers die een nieuwe oorlogstoestand 

Detail van een kaart uit 1681 

uit ’ Historische Atlas van 

Voorne-Putten ’ .  

De lichtenlijn loopt hier in oost-

zuid-oostelijke richting. Let op: 

west is boven, noord is rechts. 
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zouden kunnen benutten voor invallen in Brielle. Deze keer werden de 

zaken grondiger aangepakt. Het stenen vuurbaken werd nu in zijn ge-

heel afgebroken en niet alleen dat; in Oostvoorne werd alles afgebro-

ken dat met zijn hoogte als zeebaken dienst kon doen en zo verdwenen 

de burcht en de torenspits van de kerk 10) . Om deze reden verdween 

dus het vuurbaken aan de Zwartelaan in Oostvoorne en niet vanwege 

de Tachtigjarige Oorlog zoals het paneel bij het monument vermeldt. 

Men moet de afbraak beschouwen als een grote ingreep gezien het feit 

dat nog in datzelfde jaar 1552 al gedeeltelijke herbouw van de bakens 

plaatsvond. Deze ging blijkbaar gepaard met financiële moeilijkheden, 

wat men kan afleiden uit het feit dat het stenen baken niet direct werd 

herbouwd. Er kwam wel een nieuw houten baken, maar op de plaats 

van de stenen toren kwam slechts een lantaarn met kaarsen. Hoe we 

ons dat moeten voorstellen is niet duidelijk. 

Verplaatsing van de bakens 

Deze toestand bleef gehandhaafd tot 1559. In dat jaar werd de organi-

satie van de vuurbakens weer grondig aangepakt. De aanleiding daar-

toe was opnieuw een brand van het houten baken. Er kwamen een 

nieuw buiten- en binnenbaken; het binnenbaken werd een vierkanten 

stenen toren opgebouwd met de stenen van de afgebroken burcht van 

Oostvoorne 11) . Beide bakens kwamen op andere plaatsen te staan dan 

hun voorgangers, maar welke dat waren, is niet bekend. Wel is duide-

lijk uit de oorspronkelijke vermeldingen van deze herbouw dat die 

plaatsen weloverwogen gekozen werden door het Briels stadsbestuur. 

Dit was uiteraard weer afhankelijk van de ligging van de veranderende 

toevoergeul naar de Brielse haven. Het was blijkbaar geen eenvoudige 

zaak om die geul goed te markeren. We kunnen daaraan toevoegen dat 

het gedeelte van deze geul in de Maasmond al vanaf 1358 was gemar-

keerd door vier tonnen 12) . 
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De Tachtigjarige Oorlog: wederom afbraak 

Helaas, ook aan deze toestand kwam al spoedig weer een einde door 

oorlog; in 1568 begon de Tachtigjarige Oorlog met Spanje. Het leek 

ook onder deze omstandigheden veiliger om de bakens af te breken. 

Brielle moest het weer zonder doen en deze toestand bleef zo tot het 

eind van de 16e eeuw. Blijkbaar hebben de watergeuzen geen grote 

hinder ondervonden van het gemis aan bakens; zij kwamen zonder pro-

blemen in 1572 bij Brielle. Men moet in dit verband bedenken dat bij 

het verwijderen van de vuurbakens ook de betonning werd wegge-

haald. 

Het is vreemd dat op boven vermelde kaart van Jan Jansz. Potter twee 

bakens nabij de Zwartelaan zijn getekend; vreemd omdat de kaart van 

1576 dateert. Dit beeld is niet te verenigen met de veranderingen in het 

bakenbestand en het geheel verdwijnen daarvan in voorafgaande de-

cennia. Het wordt nog vreemder als men bedenkt dat de kaart van Pot-

ter juist werd getekend om strategische redenen op last van Willem van 

Oranje in het kader van de Tachtigjarige Oorlog. De kaart wordt be-

sproken in een publicatie van de Historische Vereniging De Brielse 

Maasmond waarin overigens slechts op de aanwezigheid van het hou-

ten buitenbaken wordt gewezen 13) . 

Stenen Baak 

Aan het eind van de 16e eeuw was de spanning van de oorlogssituatie 

blijkbaar minder geworden. In ieder geval kwamen er twee nieuwe ba-

kens, beide van hout. Het bleven echter onstuimige tijden; de houten 

bakens vielen ten prooi aan brand, waarna telkens herbouw plaatsvond. 

Een kaart uit 1625, opgenomen in de Historische Atlas van Voorne-

Putten, laat zien waar de bakens toen stonden 14) . Het buitenbaken 

kwam op het strand langs de zuidelijke oever van de Maasmond en het 

binnenbaken op de Heindijk.  
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Toen dat laatste in 1630 wederom afbrandde, besloot het Brielse stads-

bestuur de zaak weer grondiger aan te pakken en kwam het besluit 

voor de bouw van de Stenen Baak 15) . Het stenen bouwsel zoals we dat 

nu nog kennen, werd in korte tijd gebouwd met 180.000 bakstenen 16)  . 

Bovenop had het een opbouw met glazen wanden waarbinnen het vuur 

zijn licht naar buiten kon werpen.  

De Historische Atlas van Voorne-Putten geeft vele latere kaarten waar-

op de Stenen Baak met zijn plaats op de Heindijk en het houten buiten-

baken zijn ingetekend, soms met de lijn die de vaargeul aangaf en de 

betonning. Het buitenbaken staat daarop, aan de buitenzijde van het 

tegenwoordige Kruiningergors. Het is duidelijk uit dit kaartbeeld dat 

de vaargeul voor de kust niet loodrecht op de kust stond, maar vanaf de 

zee in oostelijke richting weg boog.  

 

Zoals gezegd het gehele kustgebied bij Oostvoorne had zich gewijzigd. 

Het bakenbestand is later nog uitgebreid met twee kleine houten ba-

kens op de Maasoever langs de polder Kleiburg. 

Detail uit een kaart 

van 1641 uit 

‘ H istorische Atlas 

van Voorne-Putten ’ .  

 

Let op: noord is links, 

oost is boven. Stenen 

Baak, hier genoemd 

‘ K aap op den  

Heindyck ’ .  

Het buitenbaken is 

ingetekend onder 

( d .w.z. west van )  

de Kaap op den  

Heindyck. 
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In 1850 komt een eind aan het bestaan van de Stenen Baak als vuurto-

ren. De Stenen Baak werd buiten gebruik gesteld. Het houten buitenba-

ken was inmiddels ook verdwenen. De vaarwegen naar de nieuwe ha-

venstad Rotterdam waren verlegd; de Maas was sterk verzand. Als bij-

zonderheid is vermeldenswaardig dat juist van die tijd bekend is dat er 

een vuurbaken stond op het strand ter hoogte van strandpaal km7. Het 

was een baken om de kustlijn van Voorne te markeren. Op een kaart uit 

De Stenen Baak op de  

Heindijk in zijn oorspronkelijke 

vorm met een opbouw waarin 

het vuur brandde.  

Collectie SAVPR. 
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die tijd wordt het gemarkeerd met de woorden ‘Vuurbaak genaamd 

Het Kleine vuur der Mase’ 17)  . 

Wat rest ons nog? 

De Stenen Baak staat er nog in volle glorie en is na restauratie in 2004 

voor het publiek opengesteld 18) . Hij heeft de  status van monument en 

is sinds 2016 onder beheer van de Nationale Monumentenorganisatie. 

Het fundament van de stenen toren aan de Zwartelaan dat herontdekt 

werd in 1937 en gerestaureerd in 1964, ligt er nog steeds, al is dit niet 

in volle glorie. Van de houten bakens resteren ons begrijpelijkerwijs 

geen overblijfselen. De namen Kaapduin en Bakenvallei in de duinen 

van het Zuid-Hollands Landschap zijn ook herinneringen aan de ge-

schiedenis van de vuurbakens. 

Wat we ook nog bezitten, zijn de tamelijk talrijke historische publica-

ties over het onderwerp vuurbakens van Brielle. Ze zijn interessant en 

we hebben er hierboven gebruik van gemaakt met waardering voor het 

vele naspeuren in archiefmateriaal waarop ze in een aantal gevallen 

zijn gebaseerd. En dat alles dankzij de aanwezigheid daarvan in het 

Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg. We vestigen nog de aan-

dacht op het bijzondere feit dat twee van de genoemde publicaties 

waarin relevante zaken over de vuurbakens van Brielle zijn vermeld, 

van buitenlanders zijn; ze behandelen beide een groter Noordzeekust-

gebied dan alleen de Maasmond, maar Brielle neemt er een voorname 

plaats in. 

Dankwoord 

Zeer nuttige, aanvullende informatie werd verstrekt door mevrouw M. 

Snijders en de heren P. Don (Rijksdienst Cultureel Erfgoed), J.A. Dijk-

huizen (Zuid-Hollands Landschap) en H. Visser. Zij allen worden zeer 

bedankt voor hun waardevolle bijdragen. Onze dank gaat eveneens uit 
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naar de redactie van de Brielse Mare voor de waardevolle aanvullingen. 

Over de auteurs: 

Nol Freijsen was als ecoloog werkzaam in Oostvoorne en houdt 

zich nu in Brielle als liefhebber bezig met de historische geografie 

van Voorne-Putten. 

Aart van der Houwen is streekarchivaris a.i. bij het Streekarchief-

Voorne-Putten en Rozenburg. 
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 Articulbrief. Foto: Antiquarian booksellers. 
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Gestraft in Brielle 

Fré Eggens 

Velen zullen het vreemd vinden: Brielle kent twee voormalige gevangenis-

sen. Er was een gevangenis voor de burgers die nu deel uit maakt van het 

Historisch Museum Den Briel. Daarnaast had Brielle nog een speciale 

gevangenis voor militairen die eeuwen lang in onze stad gelegerd waren: 

‘de Provoost’. 

 

Van een landelijk centraal georganiseerd gevangeniswezen was voor 

1811 nog geen sprake. Per provincie waren er grote verschillen in het 

aantal en de aard van de strafinstellingen. Er werden vrijwel geen 

vrijheidsstraffen opgelegd. Men gaf de voorkeur aan lijf- en dood-

straffen, onterende straffen en verbanningen. In de dorpen waren geen 

echte gevangenissen. Verdachten werden opgesloten in de plaatselij-

ke raadhuizen, stadspoorten of kastelen, voordat ze op transport wer-

den gesteld naar de strafinrichtingen in de steden Alkmaar, Amster-

dam, Arnhem, Breda, Brielle, Dordrecht, Gouda, 's-Gravenhage, Gro-

ningen, 's-Hertogenbosch, Leeuwarden, Rotterdam, Utrecht, Woerden 
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of Zwolle. In garnizoenssteden was het gebruikelijk dat er voor mili-

tairen aparte gevangenissen werden ingericht, de zogenaamde pro-

voosthuizen. 

 

Zoals in meer steden is ook in Brielle aan het einde van de zeventien-

de eeuw een garnizoen van de infanterie gelegerd. Daar ook militai-

ren niet altijd naar eer en geweten handelen, wordt besloten een ei-

gen militaire gevangenis te laten bouwen. Militaire ingenieurs ont-

werpen het gebouw. In de jaren 1668-1669 wordt ten noordwesten 

van de Sint-Catharijnekerk, in opdracht van de Staten van Holland, 

de Provoost gebouwd. Het vrijstaande gebouw telt twee verdie-

pingloze brede vleugels, beide met een dwars geplaatst schilddak 

Foto 1, de ‘ Provoost ’  van boven gezien. Rechts is de gevangenis. 

Foto: J. v.d. Dool. 
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(een daktype dat gevormd wordt door twee driehoekige dakvlakken 

aan de korte kant en twee trapeziumvormige dakvlakken aan de lan-

ge kant van een gebouw, foto 1).  

 

Tussen de twee vleugels wordt de binnenplaats afgesloten door mid-

del van twee zijmuren. De voorste vleugel, de linkse op foto 1, dieper 

en hoger dan de achterste, telt vier vertrekken, in gebruik als krijgs-

raadkamer, officierskamer, kamer voor de provoost-geweldige 

(functionaris die toeziet op orde en tucht) en een kamertje voor de 

cipier. In de achterste vleugel, de rechtse op foto 1, bevinden zich de 

cellen. 

Na de opening van de Nieuwe Waterweg in 1872 vervult de stad 

Brielle geen strategische positie meer, want de schepen varen niet 

Kazerne van de Torpedisten. Collectie SAVPR. 
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meer langs de stad, waarna het garnizoen in 1882 vertrekt. In 1882 

wordt het Korps Torpedisten 

opgericht dat toen behoorde 

tot het Wapen der Artillerie.  

 

De Torpedisten ontleenden 

hun naam aan de Elektro 

Schok Torpedo's: een soort 

verankerde mijnen, die in 

tegenstelling tot contactmij-

nen hun stroombron aan de 

wal hadden. De torpedo’s 

waren met kabels aan het 

vaste land verbonden en 

konden dan ook vanaf de 

wal in- en uitgeschakeld 

worden.  

De torpedodienst was een 

onderdeel van het leger dat 

zich in geval van dreiging 

bekwaamde in het leggen 

van schoktorpedo’s onder 

water, waardoor bepaalde toegangswegen voor de vijand konden wor-

den afgesloten.  

Het Korps Torpedisten had een zeer goede naam in Brielle. Velen van 

hen kregen toegang tot Brielse huizen en zo ontstond er een levendig 

contact met de ‘Brielse schonen’. De torpedisten waren onderge-

bracht in de kazerne aan de Langestraat en Clarissenstraat, het voor-

malige Clarissenklooster. Echter, in 1922 wordt het Korps overge-

plaatst naar Gorinchem waarna de ‘Provoost’ leeg komt te staan.  

 

Plaquette  aangebracht bij de opening 

van het Belastingkantoor.  

Collectie SAVPR. 
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De ‘ Provoost ’  in deplorabele staat. Collectie SAVPR. 
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Binnenplaats met achtergevel  van de voorvleugel  

na restauratie 1970. Foto: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. 

Voorgevel en linker zijgevel na restauratie 1970. 

Foto: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. 
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Overzicht binnenplaats na restauratie 1970.  

Foto: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. 
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De kazerne doet vanaf 1922 tot 1955 dienst als ambachtschool, daar-

na van 1957 tot 1980 als Rijkskantoren en van 1980 tot 1995 als Be-

lastingkantoor, waarna er appartementen in worden gebouwd. 

 

Tussen de jaren 1922 en 1968 wordt de ‘Provoost’ verhuurd aan der-

den, maar raakt in die periode ernstig in verval. Na het vertrek van de 

militairen wordt het gebouw gebruikt als opslag van bloembollen 

voor de Brielse bloembollenteler K. van der Knoop. Daarna wordt het 

nog een groot aantal jaren als opslagplaats gebruikt voor het GEB 

(Gemeentelijk Energie Bedrijf Rotterdam). Het gebouw wordt nage-

noeg niet onderhouden en wordt in de loop der tijd deels dichtgespij-

kerd met planken en vormt een prachtige speelplek voor de Brielse 

jeugd. 

Na de restauratie  van de ‘ P rovoost ’  werd het stadsarchief geopend 

door  Brielse Geuzen en Spanjaarden.  Collectie SAVPR. 
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In 1968 wordt het dan bouwvallige en treurig uitziende gebouw aan-

gekocht door de gemeente Brielle. Onder leiding van de Brielse archi-

tecten A. van Driel en J. Walraad wordt van 1968 tot 1970 de 

‘Provoost’ volledig gerestaureerd. 

 

Bij de restauratie heeft de voorste vleugel weer vensters met kruisko-

zijnen gekregen en werd de achterste vleugel inwendig verbouwd tot   

archiefbewaarplaats. Vanaf 1970 tot 1999 is het Brielse gemeentear-

chief in de ‘Provoost’ gevestigd. 

 

 

Tekst op deur van krijgsraadkamer. Foto: Fré Eggens 



36  

De ‘Vrienden van het Historisch Museum Den Briel’ vergaderden in 

die jaren ook regelmatig in de ´Crijgsraad Caamer´. Aan beide zijden 

van de schouw vindt men nu nog een tegeltableau dat door de 

´Vrienden´ is geschonken bij de opening van de Provoost in 1971. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In 1999 is aan De Rik het gebouw verrezen waarin het waterschap de 

Brielse Dijkring en het Streekarchief Voorne - Putten en Rozenburg, 

inclusief het Brielse gemeentearchief, werden gevestigd met als ge-

volg dat de ‘Provoost’ weer leeg kwam te staan.  

Een particulier ondernemer zag wel iets in dit mooie gebouw op deze 

geweldige plek midden in de stad Brielle. Waar in de 17e eeuw in het 

cachot de gevangenen huisden, werd een galerie gevestigd. In de di-

verse kamers, waar vroeger ‘crijgsraad’ werd gehouden, konden be-

drijven vergaderen of hun zakenrelatie ontvangen en de zolderruimte 

Opschrift op deur van Provoost Geweldige. Foto: Fré Eggens. 
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bood plaats voor workshops. Ook werden er modeshows en recepties 

gehouden. 

 

Voor zover mogelijk zijn details van vroeger gehandhaafd. Op de 

deuren wordt nu nog duidelijk aangegeven waarvoor de kamer in ge-

bruik was. Thans wordt de ‘Provoost’ bewoond door een gezin. 

 

Een militaire gevangenis was een instelling die bedoeld was voor het 

in verzekerde bewaring stellen van leden van de krijgsmacht die wa-

ren veroordeeld voor overtredingen van militaire wetten. De militaire 

gevangenis heette in Brielle de ‘Provoost’, vernoemd naar de pro-

voost-geweldige, die als een soort rechter 

functioneerde samen met zijn ondergeschikte: 

de provoost. 

 

 

Indien de gevangene zich misdroeg tijdens 

zijn detentie moest de provoost daarover rap-

port uitbrengen aan de commanderende offi-

cier en met diens voorkennis en goedkeuring 

de schuldige straffen. Een aantal van de straf-

fen werd uitgevoerd door de ‘stokkeknecht’. 

De stokkeknecht bond de boosdoener op een 

schuin staande bank en gaf met de bullenpees 

zoveel slagen op de billen of de rug zoals de 

uitspraak dit had aangegeven. 

 

Vrijheidsbeneming bij militaire sententie (vonnis) was over het alge-

meen van korte duur en werd vaak opgelegd voor relatief kleine ver-

grijpen. In het algemeen werd het verblijf bij de provoost niet ge-

Provoost Geweldige 

en zijn  stokkeknecht. 
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combineerd met arbeid, behalve wanneer de militaire gevangene was 

veroordeeld tot dwangarbeid aan de bastions of bolwerken, de zoge-

naamde kruiwagenstraf. Het was de gewoonte dat soldaten tijdens 

hun voorarrest geboeid waren, maar zonder de zogenaamde 

‘kromsluiting’ (kromsluiten is een lijfstraf waarbij iemands hand-

boeien en voetboeien werden samengebonden, soms aan een metalen 

staaf). Wanneer de provoost-geweldige de gevangene voorleidde aan 

de krijgsraad in de 

‘raadscaamer’ dan wer-

den de boeien afgedaan. 

 

De grondslagen voor de 

uitspraak werden om-

schreven in de 

‘articulbrief’. Een van 

de artikelen geeft bij-

voorbeeld aan dat voor 

ruzie schoppen of schel-

den en vechten tucht-

rechtelijk gecorrigeerd 

moest worden. De boos-

doener moest dan met 

ontbloot hoofd ten over-

staan van de volle 

Wacht zijn verontschul-

digingen aanbieden. Over het algemeen werden officieren voor hun 

ongepast gedrag slechts zelden of zeer kort bestraft met een tijdelijk 

verblijf in het provoosthuis waarbij een aanvullende straf in de vorm 

van een geldboete regelmatig voorkwam. Dit duidt op wat we tegen-

woordig ‘klassenjustitie’ noemen. 
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Vanaf de Romeinse tijd tot in de negentiende eeuw gebruikten legers 

‘spitsroeden lopen’ als lijfstraf voor soldaten die zich schuldig hadden 

gemaakt aan diefstal, lafheid of wachtverlet. De veroordeelde soldaat 

moest een aantal malen door een haag van collega’s lopen, die hem 

met spitse roeden (scherpe takken of puntige stokken) op de ontblote 

rug sloegen. Dit was een vernederende en soms, bij vele malen spits-

roeden lopen, ook een dodelijke straf. 

 

In 1729 stal Cornelis 

de Vlaem 17 gulden 

en 13 stuivers van 

een collega. Na ont-

dekking gaf hij het 

geld terug. Hij werd 

door de krijgsraad 

van Brielle veroor-

deeld tot vijf keer op 

en neer spitsroeden te 

lopen door een 

cordon van 80 mili-

tairen en daarna te 

worden weggejaagd. 

 

 

Het kwam natuurlijk regelmatig voor dat diefstal samen met een an-

der delict werd gepleegd, bijvoorbeeld diefstal met braak. Een diefstal 

door militair Blommendael uit een voor de wal liggend schip, waarbij 

van insluiping sprake was, werd in Brielle in 1725 bestraft met maar 

Spitsroeden lopen. 
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liefst twaalf maal heen en weer spitsroeden lopen door het gehele 

regiment, wegzending en zeven jaar verbanning uit de provincie. 

 

Ophangen was gewoonlijk het werk van een scherprechter. Maar in 

voorkomende gevallen kon, bij ontstentenis van een beul, ook de die-

naar van de provoost tot deze taak worden geroepen. Ophangen door 

de dienaar van de provoost, de stokkeknecht, betekende echter eer-

loosheid; het was een onterende straf. Soldaat Geerling werd in 

Brielle in 1725 ter dood veroordeeld voor het ontvreemden van de 

aan hem toevertrouwde acht gulden van een sergeant en de daarop-

volgende desertie en dienst nemen in een ander regiment. De combi-

natie van deze delicten zou voor de krijgsraad genoeg aanleiding zijn 

geweest om de veroor-

deelde naar de galg te 

verwijzen. De eis was 

dan ook dat de beklaag-

de volgens de articul-

brief zou hangen, maar 

de krijgsraad liet de ver-

oordeelde doodschieten. 

Zijn lichaam werd daar-

na in de knekelput (een 

knekelput is een graf 

waar beenderen van 

overledenen in werden 

verzameld) geworpen, 

waarschijnlijk in het 

huidige Meeuwenoord. 

 

Galgenvelden,  

boven Meeuwenoord,  

onder rechts  Bastion III. 
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Brielle beschikte in die 

jaren over twee plaatsen 

waar ophanging plaats 

vond, de zogenaamde 

galgenvelden. Dichtbij 

de stad, net binnen de 

wallen, bevond zich een 

dergelijk galgenveld, nu 

het Galgenbolwerk of 

Bastion III genoemd, 

tegenover het huidige 

café ´het Melkmeisje’. 

Op deze plaats werden 

de gehangenen korte tijd 

aan het publiek getoond 

en daarna in verband 

met de stank en het on-

gedierte dat er ´bezit´ 

van nam, verwijderd. 

Het tweede galgenveld 

bevond zich buiten 

Brielle in Meeuwenoord, 

een drassig terrein, relatief ver verwijderd van de toenmalige bewo-

ning binnen de wallen. Op deze plek bleven de gehangenen een lange 

tijd, totdat meeuwen zich aan hen tegoed hadden gedaan. De restan-

ten werden daarna in een knekelput geworpen. 

 

Drankgebruik bleef niet altijd beperkt tot het nuttigen van ‘zoopjes’ 

in de kroeg. In 1735 veroordeelde de krijgsraad van Den Briel een 

korporaal en een soldaat tot een berisping plus respectievelijk vier en 

Galg. Piet Mondriaan ( 1872-1944 )  
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acht dagen in het provoosthuis. Er was ruzie ontstaan tijdens het 

kaartspel in het onderkomen van de Hoofdwacht, de zogenoemde 

kortegaard. (Kortegaard is  een verbastering van het Franse 'corps 

de garde'. De kortegaard was oorspronkelijk het wachtlokaal van de 

nacht- of ratelwacht). Daarbij had soldaat Hermani met zijn bajonet 

gedreigd en was het tot een mishandeling gekomen. Ook hier was 

jenevergebruik oorzaak van de gewelddadigheid, en dat nog wel op 

wacht. 

 

Militairen werden bij 

ernstige overtredingen 

soms veroordeeld tot 

de doodstraf, uitge-

voerd door middel van 

ophanging of het vuur-

peloton. Sporadisch 

gebeurde dit ook in 

Brielle. Een doodstraf 

werd normaliter uitge-

voerd door een scherp-

rechter. Niet iedere 

garnizoensstad was 

voorzien van een 

scherprechter, zodat 

deze soms van buiten moest worden ontboden. Een scherprechter 

schijnt echter niet altijd op stel en sprong ter beschikking te zijn ge-

weest.  

 

De berechting van soldaat Feets geeft ons wat meer inzicht in de toen 

geldende procedures. Jacob Feets, een soldaat in het garnizoen Briel-

De manschappen in ‘ t  cachot, warm eten 

van de provoost, door  W.C. Staring. 

Collectie Nationaal Militair Museum. 
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le, werd in 1735 veroordeeld tot de doodstraf door de scherprechter 

die echter op dat moment niet in de onmiddellijke omgeving van 

Brielle aanwezig bleek te zijn. 

Soldaat Jacob Feets probeerde onder de beschuldiging van diefstal 

met braak uit te komen. De buit was indrukwekkend genoeg geweest: 

een bloedkoralen ketting met gouden slot en een zilveren gesp. De 

beklaagde ontkende de huisbraak, omdat hij door de openstaande ach-

terdeur naar binnen was gegaan en ook het kistje waarin de kostbaar-

heden waren aangetroffen open stond. De doodstraf werd door vaan-

drig Jan de Vos van Steenwijk omgezet in een lichtere straf en Feets 

werd veroordeeld tot spitsroeden lopen, zo vaak als zijn commandant 

dit nodig achtte, om daarna te worden weggejaagd als schelm, met 

drie jaar verbanning uit de generaliteit (Republiek der Zeven Verenig-

de Provinciën 1588 – 1795). Ook moesten de gerechtskosten door 

hem worden betaald. 

 

Nu in 2016, vele jaren na 1669, staat het gebouw de ‘Provoost’ in alle 

rust te pronken onder oude kastanjebomen, een en al stilte en vredig-

heid. In vroegere dagen is dat wel eens anders geweest. 

 

Over de auteur: 

Fré Eggens is redacteur van de ‘Brielse Mare’ en woont in Brielle. 

Bronnen: 

www.nederlandsmilitairerfgoed.nl 

Nationaal Archief Den Haag 

Het Utrechts Archief 

Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg 

Voorne-Putten, Peter Don 

Nederlands Nationaal Militair Museum, Soesterberg 

Universiteit van Amsterdam, Sententies en Straffen 

Nieuwe Brielse Courant  
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De klokkenstoel bij de Bedevaartskerk in Brielle. 

Foto: Fré Eggens. 
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De klokkenstoel bij de Brielse Bedevaartskerk 

L.M. van Ulden 

 
Zaterdag 4 juni 2016 zegende Mgr. Van den Hende, bisschop van Rotter-

dam, de klokken in de nieuwe klokkenstoel bij de Brielse Bedevaartskerk, 

het Heiligdom van de HH. Martelaren van Gorcum. Deze drukbezochte 

dag in het bekendste bedevaartsoord van Zuid-Holland kende onder ande-

ren de aanwezigheid van burgemeester Gregor Rensen van Brielle. 

Eén van de onderdelen van de dag was een lezing over de historie en het 

belang van kerkklokken door pater L. M. van Ulden ofm. 

Onderstaand volgt een, door de spreker, samengestelde tekst over een aan-

tal aspecten van zijn lezing. 

 

 

Met het inluiden van de 

klokkenstoel bij de 

Brielse Bedevaartskerk 

is iets teruggekomen 

van lang weggeweest, 

namelijk van het kloos-

tercomplex dat daar in 

de buurt gelegen heeft. 

En het past qua omvang 

ook bij het klokgelui dat 

van deze vaak enorme 

kloosters opsteeg. Dat 

viel namelijk nogal te-

gen. 

 
Inzegening klokken.  Foto:  Francis Wout. 
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De Benedictijner abdijen van bijvoorbeeld Rijnsburg en Egmond 

tooiden zich met abdijkerken die een dubbel torenfront hemelwaarts 

lieten rijzen. Maar de meeste abdijen in de Lage Landen volgden een 

regel die de uiterste soberheid voorschreef aan de behuizing van de 

monniken. 

Dat gold ook voor de abdijkerk, waarin bijvoorbeeld figuratief ge-

brandschilderd glas verboden was en heiligenbeelden ook taboe wa-

ren op een Mariabeeld in de kruisgang na. 

Ook op enorme kruiskerken zag je slechts een sprietig dakruitertje 

staan, waarin maar één klok mocht hangen, al vind je dat voorschrift 

soms met inkt doorgestreept en is er ‘twee’ naast geschreven. Het 

leven was ook daar dus wel eens sterker dan de leer. 

 

De Bedevaartskerk heeft er nu dus drie, maar die zijn zo klein dat 

Sint-Catharijne niet voor concurrentie hoeft te vrezen. 

Hun behuizing, de klokkenstoel, wordt te onzent vaak geassocieerd 

met armoede. Dat is inderdaad wel eens het geval geweest als de 

bouwplannen te ambitieus bleken voor de feitelijke goedgeefsheid 

van de parochianen. 

 

 

Maar van Zweden via de Baltische staten, Oost-Pruisen, Pommeren, 

Sleeswijk en Denemarken, Oldenburg en Oost-Friesland, Groninger-

land en Friesland loopt er een zone waarin de kerktoren helemaal 

geen ‘must’ was. De klokken werden opgehangen in een stenen of 

houten klokhuis naast de kerk. In Sneek en Enkhuizen kun je zoiets 

nog steeds bewonderen. Maar ook de Haarlemse Sint-Bavokerk en 

de Leidse Pieterskerk hebben er een gehad. 
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In Friesland zijn het bijna altijd houten stellages met een kap. Het lui-

den daar had behalve het oproepen tot de eredienst ook het aangeven 

van het ritme van de werkdag ten doel: ochtend, middag, namiddag 

(melkerstijd!) en avondklok. Een functie die later door de stoomfluit 

van de melkfabriek werd overgenomen. 

 

Ook diende het klokgelui als alarmsignaal. Dat zal ook wel bij de 

Watersnoodramp in 1953 rond Brielle het geval geweest zijn. 

In 1914 werd er in Friesland nog geluid om de mobilisatie van het 

leger af te kondigen. Daarna zie je het luiden van de klok langzaam 

maar zeker opschuiven naar puur kerkelijk gebruik. 

Het ontstaan van klokkenluiders gilden is – gelukkig - een terugkeer 

naar het luiden als aankondiging en begeleiding van algemene feeste-

lijkheid of gedachtenismomenten. Ook keert hier en daar het gebruik 

Klokkenstoel te Sneek. Foto: Wally Nelemans. 
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terug van het luiden op zaterdagavond om de zondag aan te kondi-

gen. Voor de een de Dag des Heren, voor een ander het markeren van 

– eindelijk - een ‘dag zomaar’ in de eentonige vierentwintiguurs-

economie. 

In Friesland zeiden ze bij dat luiden dat dominee een schoon hemd 

aantrok… Maar dat zal met de komst van de wasmachine wel in on-

bruik zijn geraakt. 

 

De klokken voor Brielle zijn afkomstig van de Jacobuskerk te Oude 

Wetering die voor de eredienst gesloten is. Voor de drie kerkklok-

ken, genaamd Maria, Martinus en Paulus, is een nieuwe klokkenstoel 

vervaardigd. Het is de bedoeling dat ze alleen luiden voor de bijzon-

dere bijeenkomsten in de kerk die een bedevaart betreffen. 

 

Aan de gevel van de kerk hangt een kleine klok, maar ik kan mij niet 

herinneren dat ik haar ooit heb horen luiden. (Bij uitvaarten wordt de 

klok wel geluid - redactie). Voor het gebruikelijke klokluiden bij 

kerkdiensten en andere gelegenheden blijft Brielle dus aangewezen 

op het bestaande klokkenbestand van de Sint-Catharijne en andere 

kerken. 

 

Een en ander hangt ook samen met de omstandigheid dat de bede-

vaartsplaats niet in de positie wilde geraken van een soort rooms of-

fensief in een overwegend belijdend reformatorisch gebied. 

De Nederlandse bisschoppen waren ietwat huiverig voor een al te 

markante positionering van de Brielse martelaren als slachtoffer van 

de moedwil van protestanten. Die laatsten hebben immers ook marte-

larenboeken van slachtoffers van katholieke vervolging. 

In het landsdeel waarin eind negentiende eeuw al de eerste tekenen 

van kerkverlating begonnen op te treden, hoopte men de gedachtenis 



 49 

van de Brielse martelaren te koppelen aan een oord van bezinning op 

de katholieke waarden en sacramenten. Een positieve opstelling dus 

voor intern katholiek gebruik… 

Het publicitaire verkeer tussen katholiek en reformatorisch standpunt 

bleef nog lange tijd vinnig en soms op het onbetamelijke af. Maar 

ook toen al was er onderhuids een stroming aan het ontstaan die zich 

afvroeg hoe lang men elkaar zo tegemoet kon blijven treden, en of 

het niet hoog tijd werd op een of andere manier ‘on speaking terms’ 

te komen, en te gaan samenwerken. 

Bij de verkiezingen van rond en na 1900 zie je al adviezen aan katho-

lieken en protestanten in gebieden waar zij een kleine minderheid 

vormden om asjeblieft te stemmen op de christelijke partij van de 

meerderheid, in verband met de erkenning van het bijzonder onder-

wijs. 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog bracht de nooddruft van de onder-

drukking de partijen eindelijk ook empathisch wat meer bij elkaar. 

 
Over de auteur: 

L. M. van Ulden, franciscaan. Geboren 26-2-1942 te Leiden. 

Van 1967 tot 2011 werkzaam te Gorredijk en daarna Sneek in Friesland, 

en tussen 1993 en 2011 ook als vicaris van de bisschop van Groningen-

Leeuwarden met o.m. de zorg voor kerkgebouwen, orgels en klokken. 
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Museumnieuws 

Marijke Holtrop 

Ten tijde van dit schrijven is net de landelijke maand van de geschie-

denis begonnen. Voor het museum begon die maand met het Terton 

Muziekfeest. Dit muziekfestival werd door het museum georgani-

seerd naar aanleiding van de Kop van Terton, een halve fluit die zich 

in de museumcollectie bevindt en als bijzonder muziekinstrument 

werd ontdekt door Saskia Coolen. Met de gerestaureerde en bespeel-

baar gemaakte fluit heeft deze wereldberoemde fluitiste inmiddels 

verschillende concerten gegeven; het laatste concert met de “Brielse 

fluit” vond 8 oktober in de Sint-Catharijnekerk plaats. Saskia Coolen 

werd daar begeleid door de eveneens wereldvermaarde clavecinist 

Pieter-Jan Belder.  

 

Deze maand staat ook een lezing van historicus Els Kloek op het pro-

gramma. Zij spreekt onder meer over belangrijke vrouwen tijdens de 

Tachtigjarige Oorlog. 

 

Eind oktober vindt de onthulling plaats van het verworven schilderij 

van Tromp.  

 

Hoe zat het ook alweer?  

In mei van dit jaar werd ik getipt door de in Brielle woonachtige Arjo 

Zwart: bij het Venduehuis der Notarissen in Den Haag zou een olie-

verf met daarop een zeeslag en een portret van Tromp geveild wor-

den. Tijdens de kijkdag bleek het paneel erg vuil, maar zeer de moei-

te waard om te verwerven. Van het 17de eeuwse schilderij zijn ver-

schillende varianten bekend waaronder één in Huis van Gijn in Dor-

drecht en één in de National Maritime Museum in Greenwich. In 
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laatstgenoemd museum wordt de voorstelling geïdentificeerd als The 

Battle of the Ness (Dungeness), die volgens de in Engeland geldende 

juliaanse kalender plaatsvond op 30 november 1652 onder leiding van 

Tromp (10 december 1652 volgens de in Holland geldende gregori-

aanse kalender). Tijdens de veiling heb ik succesvol geboden en daar-

mee was het schilderij eigendom 

geworden van het museum/de 

gemeente Brielle (waar het thuis 

hoort). Om het schilderij toon-

baar te maken voor het publiek 

heeft het in de afgelopen periode 

een zogenoemde oppervlakterei-

niging ondergaan, die  werd uit-

gevoerd door restaurator Barba-

ra Schoonhoven. Er is een 

prachtige, kleurrijke voorstelling 

tevoorschijn gekomen waarbij 

wel een opschrift maar geen sig-

natuur werd ontdekt. Mede daar-

om kan het schilderij (nog) niet 

aan een kunstenaar worden toe-

geschreven. Het paneel is vanaf 

eind oktober in de vaste presen-

tatie in de zeeheldenzaal te zien. 

Voor de gelegenheid verschijnt 

van de hand van zeeheldenspecialist Ronald Prud’homme van Reine 

een publicatie over de portretten van Tromp. De publicatie is in de 

museumwinkel verkrijgbaar. 

 

Marijke Holtrop, hoofd Historisch Museum Den Briel. 

Het paneel Tromp tijdens de opper-

vlaktereiniging door restaurateur 

Barbara Schoonhoven in september 

2016. Het linkergedeelte is gerei-

nigd. 
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Coppelstockglas 

De Sint-Catharijnekerk bevat een viertal prachtige glas in lood ramen 

waaronder het zogenaamde Coppelstockglas. Het pleisterwerk en de 

daarachter aanwezige stenen vertoonden in de loop der jaren ernstige 

gebreken waardoor restauratie absoluut nodig is. Inmiddels zijn gelden 

ter beschikking en zal restauratie spoedig ter hand worden genomen. Het 

is de christelijke Knapen- en Padvindersvereniging ‘OBADJA’ uit 

Vlaardingen geweest die in 1916 voorstellen doet om te komen tot het 

aanbrengen van een gedenkglas voor de ‘Veerman van Den Briel’. De 

stadsarchivaris Joh. H. Been neemt de uitdaging aan en richt een       

Coppelstock-commissie op die zich beijvert om hiervoor landelijk gel-

den in te zamelen. En met succes, vooral uit de scheepvaartwereld komt 

veel geld binnen. De commissie kan dan ook 981,82 gulden overhandi-

gen aan de kerkvoogdij, die zelf nog 200 gulden beschikbaar stelt, zodat 

voor ongeveer 1.200 gulden een ontwerper kan worden gezocht. Als ont-

werper wordt gekozen voor L.F. Asperslagh van de bekende firma N.V.  

Crabeth, glasbranderij in Den Haag. Het raam wordt in de westhoek van 

de zuidbeuk aangebracht. De Nieuwe Brielse Courant van 4 april 1918 

vermeldt: “Nog voor de eerste April is – hoewel door de zorgvolle tijds-

omstandigheden zonder enige plechtigheid – in de Sinte Catharijne kerk 

van Den Briel het Coppelstockraam aangebracht kunnen worden”. Het is 

immers oorlog in Europa. Het bovenste gedeelte geeft een gezicht op de 

Brielse Maas met de schepen van de watergeuzen, waar de veerman heen 

roeit. Het middenstuk, met een middellijn van vier meter, brengt de be-

storming van Den Briel in beeld. Het onderste deel stelt de vroedschap 

voor in de vergaderzaal op 1 april 1572. Alle ogen zijn gericht op Cop-

pelstock, die de eis van de watergeuzen de stad over te geven overbrengt 

en als bewijs van hun aanwezigheid de zegelring van de in  Brielle gebo-

ren Blois van Treslong omhoog houdt. 

Een schitterend glas dat gelukkig ook voor de komende decennia   

behouden blijft! 
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Alva’s Bloedraad en Voorne (1567-1572) 

 

Alva kreeg opdracht van Philips II, koning van Spanje en heer der Ne-

derlanden, om in de Nederlanden orde op zaken te stellen tegen de 

beeldenstormers en ketters. Hij stelde hiertoe in 1567 de Raad van Be-

roerten, in de 

volksmond de 

Bloedraad, in. 

Ook Voorne 

werd hierdoor 

getroffen. Roel 

Slachmuylders 

beschrijft op ba-

sis van eigentijd-

se archiefstukken 

uit onder andere 

het Streekarchief 

Voorne-Putten en 

Rozenburg deze 

interessante peri-

ode uit de Voorn-

se geschiedenis. 

Voorne was be-

paald geen regio 

waar de Refor-

matie aan voorbij 

ging. Daarvoor 

zijn meerdere aanwijzingen. Het oudst bekende vonnis dateert van 

1527. Het betrof Lambrecht Lambrechtszoon. Deze slotenmaker had 

kwalijke gevoelens over de rooms-katholieke kerk, over het vagevuur, 
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over het bidden voor de zielen van overledenen en over de voorspraak 

van heiligen ten behoeve van deze zielen. Het Brielse stadsbestuur was 

niet geneigd al te veel energie te steken in de vervolging van ketters. 

Pas als het niet anders kon, werd er opgetreden. De Beeldenstorm be-

gon hier op zondag 25 augustus 1566 in Heenvliet, maar sloeg snel 

over naar Brielle en Rugge. In eerste instantie was de motivatie religi-

eus. Pas later was sprake van een verbinding met de geuzen. De Calvi-

nisten konden op Voorne redelijk vrij hun gang gaan. Dit wekte de irri-

tatie op van zowel Prins Willem van Oranje als van de Raad van het 

Hof van Holland. Margaretha van Parma kon aanvankelijk niet zoveel 

beginnen tegen de groeiende ketterij. Begin 1567 had zij echter de be-

schikking over een huurlingenleger. Een smeekschrift van een groep 

edelen, aangeboden door Briellenaar Willem van Blois van Treslong, 

werd door haar toen ook verontwaardigd van de hand gewezen. Daarna 

werd de situatie grimmiger. Velen vluchtten, ook uit Voorne. 

Het zal niet verbazen dat de Bloedraad, die lokaal georganiseerd was, 

de pijlen richtte op Willem van Blois van Treslong. Hij werd uiteinde-

lijk veroordeeld tot de dood door onthoofding met het zwaard. Het 

vonnis werd op 1 juni 1568 in Brussel voltrokken. Naast Willem van 

Blois van Treslong werden 80 verdachten uit Brielle en drie uit Heen-

vliet gezocht. Geen van hen verscheen op de rechtszitting waarop allen 

bij verstek werden veroordeeld. Zij werden voor eeuwig verbannen uit 

de Nederlanden. Al deze vonnissen vielen in 1568. Drie vluchtelingen 

kwamen in handen van plaatselijke rechtbanken. Zij werden geëxecu-

teerd. Vele vluchtelingen keerden later weer terug. 

Roel Slachmuylders beschrijft een gedeelte van de geschiedenis waar-

door Brielle bekend is geworden. In die zin is zijn werk beslist een 

aanvulling. Jammer is wel dat hij in zijn boek de tweeledige doelstel-

ling van onderzoek en kennisoverdracht naar een breed publiek niet 

volledig bereikt. Waar hij uitstekend slaagt in de onderzoeksdoelstel-
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ling is de leesbaarheid voor verbetering vatbaar. Door de lezer meer 

mee te nemen in het verhaal, hoofdlijnen aan te geven en verbindingen 

te leggen met andere regio’s had zijn boek aan kracht gewonnen. Aan-

trekkelijk is wel dat hij dicht bij de bronnen blijft, waardoor je echt het 

gevoel krijgt meegenomen te worden naar de omstandigheden en bele-

ving van toen. Boeiend is bijvoorbeeld dat het verhoor van Willem van 

Blois van Treslong integraal is opgenomen. 

Alva’s Bloedraad en Voorne (1567-1572), R. Slachmuylders, uitgave van 

archiefstukken uit Brielle, Brussel en Den Haag, Historisch Museum Den 

Briel, Brielle, 2015. 

Over de auteur: 

Bert van Ravenhorst, historicus & voorzitter Historische Vereniging De 

Brielse Maasmond. 
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Verenigingsnieuws 

Als uw kersverse voorzitter mag ik voor de eerste keer het 

verenigingsnieuws schrijven. Op 28 april heb ik het stokje overgeno-

men van Willem Delwel. Graag wil ik hem ook hier bedanken voor 

wat hij voor de vereniging heeft betekend. Gelukkig blijft hij actief 

betrokken bij de historie van Brielle en omstreken. Dat doet hij als 

voorzitter van het Erfgoedgilde Den Briel. Afscheid als bestuurslid 

nam ook Jan Verloop en als nieuw bestuurslid werd Mieke van Alp-

hen begroet.  

 

Interessant was de lezing van Bob Benschop. Hij is co-auteur van 

het onlangs verschenen boek 'Voorne-Putten in oorlogstijd'. Zijn 

verhaal ging over mobilisatie, bezetting en bevrijding op Voorne-

Putten.  

 

Voor de komende tijd zal een excursie naar Dordrecht worden geor-

ganiseerd. Als datum is gekozen voor 23 november. Inmiddels zijn 

er al behoorlijk wat aanmeldingen binnen gekomen. 

 

De restauratie van het Schuttersstuk is voor een belangrijk deel door 

een bijdrage vanuit onze vereniging tot stand gekomen. Als bestuur 

vinden wij het belangrijk om ook in de toekomst het museum te kun-

nen ondersteunen als het gaat om restauraties van bijvoorbeeld de 

andere schuttersstukken of de aankoop van nieuwe historische ob-

jecten. Dit is ook statutair één van de doelstellingen van onze vereni-

ging. Om deze doelstelling waar te kunnen maken, zijn wij van plan 

om de contributie voor 2017 met € 5,-- te verhogen.  
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Tijdens de jaarver-

gadering in april 

kwam wederom het 

verloren stadhuis-

raam ter sprake. 

Roel Slachmuylders, 

assistent-conservator 

Historisch Museum 

Den Briel, heeft hier 

onderzoek naar ge-

daan. Helaas hebben 

zijn naspeuringen 

niet geleid tot de 

vondst van dit raam. 

Omdat wij het be-

langrijk vinden dat 

het stadhuisraam 

wordt gevonden, 

stellen wij een belo-

ning beschikbaar 

van € 250,-- voor de 

tip die leidt tot de 

terugkeer van het 

stadhuisraam. 

 

Bert van Ravenhorst, historicus & voorzitter Historische Vereniging De 

Brielse Maasmond. 

 

Het verdwenen gedenkraam uit 1922. Foto: Ge-

denkboek van het ANV 1898—mei –  1923. 
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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 
 

 

 



De ‘ Provoost ‘  in 2016. Foto:  J. v.d. Dool. 


