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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 



 7 

Van de redactie 

 

Brielle is onverbrekelijk verbonden met het jaar 1572. Maar die band 

heeft wel twee kanten: 1 april, inname en bevrijding van Den Briel en 

9 juli, de moord op negentien katholieke geestelijken. Voor beide ge-

beurtenissen waren de Watergeuzen verantwoordelijk. 

In 1922, 350 jaar na 1572, werd 1 april groots herdacht in aanwezig-

heid van de gehele toenmalige Koninklijke Familie. Als herinnering 

aan het koninklijk bezoek werd een gebrandschilderd raam vervaardigd 

en geplaatst in het stadhuis. Sinds de verbouwing van het stadhuis in 

1995-1996 was het raam spoorloos verdwenen. Na een jarenlange 

zoektocht, toen de hoop al bijna was opgegeven, kwam het raam als 

door een wonder alsnog boven water. Marijke Holtrop beschrijft de 

geschiedenis van deze wonderbaarlijke vondst. 

De Martelaren van Gorcum werden 150 jaar geleden in 1867 heilig 

verklaard. Aan dit jubileum is veel aandacht besteed door zowel de 

kerkelijke als de burgerlijke gemeente. Twee bijdragen in deze Mare 

zijn gewijd aan de Martelaren. Naast een bijdrage over het bedevaarts-

oord vindt u een recensie van het ter gelegenheid van de herdenking 

van de heiligverklaring uitgegeven boek ‘Gehangen heiligen’. 

Al eerder is in de Mare (2014) de traditionele opvatting over het ont-

staan van Brielle ter discussie gesteld. Leo Arkenbout geeft hier een 

vervolg aan en onderneemt een nieuwe poging tot reconstructie van de 

ontstaansgeschiedenis van Brielle: ‘Stad geboren uit (waters)nood’. 

De ontstaansgeschiedenis van de Brielse Maskerade was aanvankelijk 

net zo duister als die van Brielle zelf. De herkomst van de Maskerade 

heeft de fantasie van de Briellenaren in de loop der tijd uitbundig ge-

prikkeld. Nu kan er eindelijk een einde komen aan al dat gespeculeer, 

gezien de titel van de bijdrage van Bob Benschop: ‘De Brielse Sinter-

klaasviering. De ontmaskering van een traditie’. 

 

Willem Delwel 
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Stad geboren uit (waters)nood. De ontstaansgeschiede-

nis van Den Briel. 

Leo Arkenbout 

1. De noodzaak van een nieuwe theorie over het begin van Brielle. 

1.1 De aanleiding 

In Brielse Mare nr. 2 van 2014 staat een artikel getiteld: Een nieuwe 

kijk op het ontstaan van Brielle.1) 

Freijsens twee jaren daarvóór gepubliceerde reconstructie van het ont-

staan van het polderlandschap van Voorne2)  maakte het noodzakelijk 

dat opnieuw werd gekeken naar de houdbaarheid van de bestaande 

theorieën over het allereerste begin van Brielle.  

En wat bleek? “(…) de traditionele opvatting is onjuist en klopt histo-

risch niet.” Hoe ziet de “traditionele opvatting” er uit? 

 

1.2 De verreikende invloed van een gezaghebbend artikel uit 1969. 

De “traditionele opvatting” is goeddeels terug te voeren op een artikel 

uit 1969 van C. Hoek3), de eerste directeur van wat later Bureau Oud-

heidkundig Onderzoek Rotterdam (BOOR) zou heten.  

Zijn artikel “Den Briel en Maerlant” is een doorwrocht stuk van ze-

ventien pagina’s, uitgebreid gedocumenteerd in 41 voetnoten. Dat zal 

ertoe hebben bijgedragen dat Hoeks relaas vele tientallen jaren heeft 

standgehouden en door verscheidene andere auteurs is overgenomen. 

De indrukwekkende serie archiefverwijzingen zou de argeloze lezer 

bijna doen geloven dat álles in het artikel met bewijzen gestaafd wordt. 

Dat is geenszins het geval. Hoek presenteert ook aannames, die hij niet 

onderbouwt. 

Zo beweert hij in de tweede zin van zijn artikel het volgende. “Het ge-

bied van deze parochies (Den Briel en Maerlant, L.A.) ligt in het zuid-
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oosten van de polder Groot-Oosterland.”  

Die polder was volgens Hoek al in het begin van de 13e eeuw aange-

legd, evenals de polders Gouthoek, Rugge, Wester-, Zuider- en Middel-

land. Hij veronderstelde dat wat op Putten was gebeurd, namelijk 12e 

eeuwse polderaanleg, ook wel van toepassing zou zijn op Voorne. 

Dat kwam natuurlijk mooi uit. De voorgangers van de huidige Brielle-

naren vonden zo een ideale plek om zich te vestigen. Daar waren ze 

veilig voor overstromingen en lag landbouwgrond klaar om in gebruik 

te nemen. 

1.3 Freijsen presenteert zijn reconstructie van het ontstaan van het 

Voornse polderlandschap, 2012. 

Het is de grote verdienste van Nol Freijsen geweest dat hij de conclu-

sies die te trekken zijn uit de Geologische kaart van Nederland, blad 

37W 4), heeft vergeleken met de informatie die besloten ligt in oude 

oorkondes. Zodoende kon hij een betrouwbare reconstructie maken van 

het ontstaan van het Voornse polderlandschap. Wat kwam daaruit naar 

voren? Er bestonden in het begin van  de 13e eeuw in het geheel nog 

geen polders op Voorne. 

Uit die conclusie volgde de noodzaak om een “nieuwe kijk” te formule-

ren op het ontstaan van Brielle. Alles wat tot dan toe (2012) was be-

weerd over dat onderwerp was onbetrouwbaar door een foute aanname. 

Brielle is niet gebouwd op een polderdijk, maar op de door een kreek 

(de Gote) gevormde oeverwal en na 1214. 

 

      Foto: Leo Arkenbout 
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1.4 Is de nieuwe theorie afdoende overtuigend? 

Auteur dezes was blij met deze “nieuwe kijk”, maar bleef toch met 

twee grote vragen zitten. De eerste vraag betrof de rol van Maarland.5) 

Die werd niet besproken, terwijl het bestaan van Maarland toch een 

kernpunt is in het “verhaal” van Hoek. 

Maarland was er het eerst en op de briel-van-Maarland (een weide 

voor het vee) ontstond naderhand een nederzetting die zijn naam ont-

leende aan de plek waarop die gebouwd was. De grote overstromingen 

van na 1214 hadden tot gevolg dat de briel-van-Maarland wijkplaats 

werd voor de getroffen bevolking van Voorne. De aanvankelijke wijk-

plaats werd al snel een florerende nederzetting, dankzij handel in wol 

en haring. Dit alles volgens Hoek, natuurlijk. 

De tweede vraag was: kan zich in een tijdsbestek van 40 jaren een oe-

verwal vormen, die hoog en breed en stevig genoeg is om er een neder-

zetting op te bouwen? 

In 1257 namelijk wordt Den Briel voor het eerst vermeld in een oor-

konde. Dan is er dus minimaal een nederzetting met enkele huizen. Die 

nederzetting zou zijn gebouwd op de oeverwal van een kreek, die zich 

in 1214 nog moest vormen. Hoe reëel is dit scenario? 

Hadden de auteurs Freijsen en Van der Houwen niet het kind met het 

badwater weggegooid met hun verwerping van de “traditionele opvat-

ting” over het ontstaan van Brielle? Het artikel van Hoek kon welis-

waar niet in z’n gehéél juist zijn, maar gold dat ook voor alle ónderde-

len?  

 

2. Een metafoor: de ontstaansgeschiedenis van Brielle als legpuzzel. 

Laten we de ontstaansgeschiedenis van Brielle eens beschouwen als 

een legpuzzel. De heer Hoek heeft een aantal stukjes gevonden en ge-

probeerd die aan elkaar te passen. Dat leverde geen compleet beeld op. 

Hij heeft de ontbrekende stukjes aangevuld met zijn ideeën en veron-

derstellingen. 

Na 43 jaar vindt de heer Freijsen er ook een stel. Die blijken niet in te 

passen in de puzzel die Hoek had gemaakt. Een nieuwe puzzel wordt 



12  

samengesteld uit de stukjes die Freijsen had gevonden, aangevuld met 

de vondsten die drie archeologische onderzoeken hebben opgeleverd in 

de jaren 1998, 2002 en 2005. Ook nu moeten veronderstellingen en 

aannames het beeld compleet maken. 

Maar die stukjes van Hoek dan? Kan je die zomaar negeren? En is die 

nieuw samengestelde puzzel wel helemaal oké? Is er niet een beeld te 

schetsen, waarin álle gevonden onderdeeltjes van de puzzel een zinvol-

le en logische plek krijgen? Bovendien miste er nog iets anders: de bui-

tenrand, het kader, waarbinnen de stukjes moesten passen. 

 

3. Het ontstaan van Maarland en Den Briel. 

Schets van een synthese op basis van al het beschikbare materiaal. 

3.1 Het kader: economische en demografische expansie, 1100-1350. 

In de handboeken over middeleeuwse geschiedenis lezen we over een 

economische en demografische opleving van West-Europa na het jaar 

1000. Deze opleving is voor vele plaatsen beschreven en gedocumen-

teerd en hield aan tot ongeveer de helft van de 14e eeuw. Het fenomeen 

leidde tot grootschalige kolonisatie van onontgonnen gebieden en tot 

het ontstaan en de groei van nieuwe nederzettingen. 

Voor de Nederlandse situatie betekende dit dat eerst de bewoners van 

de dorpen op het hogere deel van ons land, het oosten en het zuiden, 

nieuwe nederzettingen gingen stichten. De vele plaatsnamen die eindi-

gen op bos, wald, lo, loo getuigen daar nog van. Enige tijd later werden 

de kuststreken verkend. Dit is het kader.6) 

 

3.2 Voorne raakt “in beeld”, eerste bewoners op Maarland. 

Vanaf 1105 duikt de naam Voorne op in de bronnen en in 1108 lezen 

we voor het eerst over een zekere Hugo van Voorne. Dat duidt erop dat 

Voorne economisch interessant wordt. Op Voorne liggen kennelijk 

kansen en mogelijkheden. 

Drie van de vijf in Brielle gedane opgravingen hebben aardewerkfrag-

menten opgeleverd, die gedateerd worden 10e t/m 12e eeuw. Omdat ze 
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zijn aangetroffen in de buurt van het huidige Maarland is het verleide-

lijk om hierin het bewijs te zien van de aanwezigheid van de eerste 

Maarlanders. Dat hoeft natuurlijk niet het geval te zijn. 

Hoe het ook zij, er hebben wel degelijk mensen gewoond, in elk geval 

al vóór 1200. 

De vraag die hierbij bovenkomt is: wat maakte dit gebied dan zo aan-

trekkelijk om je er te vestigen? Voor de betrokken archeologen (zie 

noot 8) is het duidelijk: er lag al een polder. Dat had hun vroegere baas 

toch al in 1969 aangetoond? 

Sinds Freijsen heeft bewezen dat zulks niet het geval kan zijn geweest, 

blijft de vraag onverzwakt overeind. 
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3.3 Wat maakte het gebied van het huidige Brielle zo aantrekkelijk voor 

12e-eeuwse  bewoning? 

Op de Geologische kaart van Nederland, blad 37W, is het oppervlak 

van de Brielse binnenstad een witte vlek. Er zijn geen grondboringen 

uitgevoerd, die de bodem ónder het oppervlak in kaart kunnen brengen. 

Aan de randen van de stad zien we echter het volgende: zandafzettin-

gen ten noorden van de stad, uitlopers van zandafzettingen ten zuidoos-

ten en ten zuiden van de stad. 

Hieruit is af te leiden dat in de ondergrond van het huidige Brielle 

(getijden)kreken hebben gelopen. Zij liepen niet diep het land in. De 

kreek die het verste naar het zuiden doorliep heeft verbinding gemaakt 

met de (sinds 1404 zo genoemde) Gote die vanuit het zich vormende 

Haringvliet naar het noorden trok. Dit gebeurde op de plek waar later 

de Hossebosdijk werd aangelegd en dit verklaart wellicht ook de merk-

waardige en onwaarschijnlijke knik in de loop van de kreek. 

Dit alles betekent dat het oppervlak van het huidige Brielle hoger gele-

gen was dan dat van de omgeving. En juist dát maakte dit gebied tot 

een aantrekkelijke vestigingsplek. 

 

3.4 “Den Briel en Maerlant”. 

Laten we eens goed kijken naar de oudste plattegrond, die we van 

Brielle hebben. Dat is de kaart van Jacob van Deventer, die in ca. 1560 

is gemaakt. Wat kunnen we van die kaart leren, ervan uitgaande dat 

oude structuren vaak nog lang zichtbaar blijven? 

Op de plattegrond staan twee parochiekerken getekend: de Sint Catha-

rijnekerk en de Sint Pieterskerk. De volgende tweeledige structuur 

dringt zich op. 

(1)    Nobelstraat/Voorstraat verbonden met de Sint Catharijnekerk én  

(2)   Maarland ZZ verbonden met de Sint Pieterskerk.  

Dit zijn dus de twee kernen waaruit de stad Brielle is gevormd. Als 

Hoeks suggestie klopt dat op de briel-van-Maarland een nieuwe neder-

zetting (Den Briel dus) is verrezen, dan is Maarland de oudste van de 

twee. Wat dit betreft blijft het “verhaal” van Hoek overeind. 
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3.4.1 Het geslacht Van Maarland. 

Gezond verstand leert ons dat kolonisatie van onbekende en onontgon-

nen gebieden alleen kans van slagen heeft indien het groepsgewijs en 

georganiseerd geschiedt en indien er een leidende elite aanwezig is, die 

ook nog eens beschikt over een netwerk in adellijke kringen en over 

kapitaalgoederen als schepen, bouwmaterialen, landbouwgereedschap-

pen, zaaigoed en vee. 

Hoek geeft in zijn artikel betrouwbare bewijzen voor het bestaan van 

een geslacht Van Maarland, (in elk geval tussen 1220 en 1250). Dat 

onderdeel van zijn artikel blijft dus ook overeind. 

 

3.4.2 Het Hof van de Heren van Maarland. 

Hoek gebruikt veel woorden om uit te leggen dat de nederzetting Maar-

land opgezet was volgens een zogenaamde hoforganisatie. In handboe-

ken heet dit ook wel het domaniale stelsel. Onderdeel van zo’n domein 

was een briel. Dat was een weide voor het vee. Bij de burcht in Oost-

voorne hoorde ook een briel. Die werd in een oorkonde van 1280 aan-

geduid als “de oude briel”. 

Toen het geslacht Van Maarland in mannelijke lijn uitstierf, tussen 

1220 en 1250, kwam het gehele bezit in handen van de Heren van 

Voorne. Dus ook de briel. 
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4. Alles wordt anders: de overstromingsramp van 1214. 

Toen in 1214 ten gevolge van een hevige storm een gat werd geslagen 

tussen wat nu de eilanden Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee zijn 

(vóór 1214 waren die gebieden aaneengesloten) en het zeewater op 

meerdere plekken “Middelant” 7) binnendrong, werd alles anders. De 

geografische historie zou een totaal andere wending krijgen. Een stelsel 

van getijdenkreken ontstond en het centrale deel van het eiland liep 

voortaan bij elke vloed onder water. Dirk van Voorne zag ook zijn nog 

voor het water gespaarde gebieden bedreigd worden en riep in 1220 de 

monniken van het Cisterciënzer klooster Ter Doest te hulp. Dezen kon-

den niets uitrichten en gaven in 1231 de opdracht terug. 

De vijf BOOR-rapporten die voor dit artikel zijn gebruikt8) laten geen 

sporen zien van een overstroming van het grondoppervlak van het hui-

dige Brielle, maar wél van ophogingsactiviteiten. De conclusie lijkt 

gewettigd dat de nederzetting Maarland gespaard is gebleven voor wa-

teroverlast. Kennelijk is men wél hevig geschrokken, hetgeen af te lei-

den zou zijn uit het gegeven dat de Langestraat is opgehoogd begin 13e 

eeuw. 9) 

 

5. De Heren van Voorne komen in actie. 

5.1 Het jaar 1231: de ramp compleet. 

Als in 1231 Hendrik van Voorne, die in 1228 of 1229 zijn vader was 

opgevolgd, met de brokken blijft zitten heeft hij de keus tussen pompen 

of verzuipen. Zijn gebied Oost-Voorne dreigt aan de natuur te worden 

prijsgegeven en zal vele tientallen jaren niets meer opbrengen, als hij 

het laat zoals het is. 

 

5.2 Vijftig jaren later: het herstel tekent zich af. 

In 1280 geeft Aelbrecht van Voorne, de zoon van Hendrik, de beroemd 

geworden oorkonde uit, waarin hij toestemming geeft aan de kerk en 

de Heilige Geest(meesters) “ten brile” om twee vuurbakens ten behoe-
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ve van de scheepvaart te exploiteren. Dan bestaat er dus een nederzet-

ting met een kerk, een armenzorg, met scheepvaart (en dus handel) en 

wat er allemaal nog meer bij te bedenken is, zoals een haven, een on-

derhoudswerf, etc. Dat is in minder dan 50 jaren ontstaan. Hoe kan dat? 
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5.3 De puzzel voltooien door reconstructie. 

Dat kan alleen als de Heren van Voorne, te beginnen met Hendrik, al-

les op alles hebben gezet om hun gebieden van de ondergang te redden. 

Hun strategie heeft een draai van 180 graden gemaakt ten opzichte van 

1220 toen Dirk van Voorne de monniken vroeg de dijken te herstellen. 

Dat was onbegonnen werk gezien de toenmalige technische mogelijk-

heden. De andere weg tot herstel heeft wél gewerkt: stukje bij beetje 

terugwinnen van het verloren gebied. Of hier ook een van te voren op-

gezet plan achter heeft gezeten, is niet te zeggen. 

 

6. De briel-van-Maarland wordt basiskamp van grootscheepse droogma-

kingsactiviteiten. 

Eerst werd een poldertje tegen de duinen bij de burcht in Oostvoorne 

aangelegd. De naam Gouthoek was natuurlijk bedoeld om kolonisten te 

lokken.10) Kennelijk heeft dit gewerkt, want niet veel later begon de 

Heer van Voorne aan een veel groter en ambitieuzer project, de polder 

Rugge. Vele tientallen arbeiders moeten er nodig zijn geweest om de 

ongeveer 20 km lange polderdijk aan te leggen, draineringsloten te gra-

ven, sluizen te maken, wegen aan te leggen en boerderijen te bouwen. 

 

Waar moesten al deze mensen wonen, zolang de polder nog niet in ge-

bruik kon worden genomen? Het antwoord: op de briel-van-Maarland, 

het hoger gelegen deel daarvan, de huidige Nobelstraat. 

Het duurde jaren voordat een polder akkerbouwproducten ging opleve-

ren. Waarvan moesten al die mensen zolang leven? Wie leverde de ge-

reedschappen, karren, trekdieren? 

Nog veel meer vragen zijn te bedenken als we gaan overwegen wát er 

allemaal komt kijken bij een grootschalig project als het aanleggen en 

bruikbaar maken van een polder als Rugge. 

Daarbij is het niet gebleven. Zuiderland, Westerland, Lodderland, Mid-

delland, Groot- en Klein-Oosterland zijn alle tussen 1300 en 1350 aan-

gelegd. We kunnen rustig spreken over de deltawerken van de middel-

eeuwen en diepe bewondering koesteren voor onze voorvaderen, die 
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deze enorme klus hebben geklaard. 

7. Maarland en Den Briel profiteren van de economische opleving van 

het gebied. 

Het kan haast niet anders of de bevolking van Maarland heeft meer dan 

een graantje meegepikt bij het helpen mogelijk maken van deze 

“deltawerken van de middeleeuwen”. Hun akkers waren waarschijnlijk 

voor het grootste deel onbruikbaar geworden door het zoute water. Zij 

moesten dus omzien naar andere middelen van bestaan. 

Voor een deel was de Maarlandse bevolking al visser. Van visvangst 

naar vrachtvaart is niet zo’n grote stap. Toen er een enorme vraag ont-

stond naar transportdiensten grepen de Maarlandse schippers hun kan-

sen. We kunnen alleen maar speculeren over wat er is gebeurd en hoe 

Zo ongeveer werden ook de polderdijken op Voorne aangelegd: met heel 

veel mankracht. Foto: Amelander Musea.
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de mensen zijn ingesprongen op de geboden mogelijkheden. Feit is dat 

in 1330 de “goeden luden van Maerlant” voldoende kapitaal hadden 

vergaard om de aanleg van de polder (Oud) Rockanje te financieren11). 

Dat wil wel wat zeggen. Zet de verschillende fasen van de ontwikke-

ling van den Briel op een rij en de conclusie kan niet anders zijn dan 

dat ook de Briellenaren hun kansen hebben gegrepen. 

1257 eerste vermelding; 1280 twee vuurbakens ten behoeve van de 

scheepvaart; 1293 Sint Catharina Gasthuis; 1330 stadsrechten; 1342 

muren en vesten. Tegelijkertijd ontstond een indrukwekkend complex 

van polders en werd het water ingeperkt tot het stroomgebied van de 

Gote. 
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8. Nawoord 

Mijn relaas over de stormachtige ontwikkeling van Den Briel in sa-

menhang met grootschalige polderaanleg is in hoge mate speculatief. 

Het mag verwondering wekken dat van alle activiteiten, zoals dijkaan-

leg, sluizenbouw, gronddrainage, bouw van boerenhoeven, wegenaan-

leg, en dergelijke, niets in de geschreven bronnen terecht gekomen is. 

Het kan echter niet geloochend worden dát deze activiteiten hébben 

plaatsgevonden. Als iemand betere ideeën heeft over het ontstaan van 

Brielle en deze aannemelijk weet te maken, dan moet hij of zij niet 

schromen om die bekend te maken. Zó ontstaat wetenschap en komen 

we steeds dichter bij wat er werkelijk is gebeurd. 

9. Samenvatting 

Den Briel mag dan geboren zijn uit (waters)nood, Maarland is dat in 

elk geval niet. Ons verhaal over het ontstaan van Brielle begint bij de 

vestiging van Maarland. Wanneer die plaatsvond, is niet met zekerheid 

te zeggen: op zijn laatst ongeveer 1200. Niet lang daarna liep het    

Middelant van Voorne onder water. Die gebeurtenis veranderde ingrij-

pend de loop der dingen. Achtereenvolgende heren van Voorne moes-

ten in actie komen en gebruikten de briel van Maarland als uitvalsbasis 

voor hun onderneming om het gebied weer droog en exploitabel te ma-

ken. Zo ontstonden de eerste polders en kreeg Maarland er een dorpje 

bij. 

Dankzij de investeringsdurf van de Heren van Voorne en de onderne-

mingszin van de bewoners groeide dit “dorpje” sneller dan het oudere 

broertje en overvleugelde hem gedurende de periode 1250/1280. Na 

1330 smolten de twee kernen steeds verder ineen: Brielle was een feit. 

 

 

 

Over de auteur: Leo Arkenbout is redacteur van de ‘Brielse Mare’. 
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Noten: 

1) Nol Freijsen en Aart van der Houwen, “Een nieuwe kijk op het ontstaan van  

  Brielle”, Brielse Mare, jaargang 24, nummer 2. (Brielle 2014). 8-20 

2)  Nol Freijsen, Voorne-Putten in de Middeleeuwen. Ontstaan van het polderland-

schap.  (Brielle 2012). 

3) C. Hoek, “Den Briel en Maerlant”, Holland, historisch-regionaal tijdschrift, eerste 

jaargang nr. 6. (Rotterdam 1969) 182-198 

4)  C.J. van Staalduinen, Toelichtingen bij de geologische kaart van Nederland 

1:50.000. Blad 37W. Rijks Geologische Dienst (Haarlem, 1979). Dit blad wordt 

getoond en uitgebreid besproken in N. Freijsen, Voorne-Putten in de Middeleeu-

wen (zie noot 2). 

5)  Voor het gemak hanteer ik de huidige schrijfwijze “Maarland”. Andere spellingen, 

zoals “Maerlant” en “Mairlant” komen ook voor. 

6)  H.P.H. Jansen, Geschiedenis van de Middeleeuwen (Utrecht/Antwerpen 1978) en 

H.P.H. Jansen, Middeleeuwse geschiedenis der Nederlanden (Utrecht/Antwerpen 

1965). Dit is slechts een greep uit de vele naslagwerken die het onderwerp behan-

delen. 

7)  “Middelant” is de naam die in een oorkonde van 1220 door Dirk van Voorne ge-

bruikt wordt om het overstroomde gebied aan te duiden. De naam slaat hoogst-

waarschijnlijk op het centrale gedeelte van het huidige Voorne. 

8)  A.J. Guiran, Archeologisch onderzoek Brielle-Langestraat van de stadsmuur bij de 

Langestraat te Brielle. (Rotterdam 1998, BOORrapporten 36) 

 M.C. van Trierum, Het Hof van de Heren van Voorne te Brielle. Een klein archeo-

logisch onderzoek aan de Kaatsbaan te Brielle. (Rotterdam 2000, BOORrapporten 

51) 

 E. Jacobs, Archeologisch onderzoek op de locatie van het voormalige Clarissen-

klooster te Brielle. (Rotterdam 2000, BOORrapporten 53) 

 E.J. Jacobs, G.F.H.M. Kempenaar en M.C. van Trierum, Brielle-Maarland Nz 87: 

een doorsnede van een dijk. (Rotterdam 2002, BOORrapporten 91) 

 E. Jacobs en M.C. Dorst (redactie M.C. van Trierum), Brielle Dijkstraat – Witte de 

Withstraat.  

 Archeologisch onderzoek naar de dijk van polder Oosterland en de daaraan gele-

gen bebouwing aan de westzijde. (Rotterdam 2005, BOORrapporten 256). 

9)  A.J. Guiran, Archeologisch onderzoek Brielle-Langestraat van de stadsmuur bij de 

Langestraat te Brielle. (Rotterdam 1998, BOORrapporten 36) Hierbij moet worden 

aangetekend, dat de ophoging op slechts één plek is aangetoond – ter hoogte van 

de sloepenloods. 

10)  Het gebruik van aantrekkelijke namen om kolonisten te lokken is voor meerdere 

plaatsen aangetoond. (Zie hiervoor noot 6) 

11)  Deze zin slaat op een oorkonde van Gerard van Voorne van 27 mei 1330. Deze is 

opgenomen in H. v.d. Graaf en C. Wind, Rockanje, wording en groei. (tweede 

druk, Alphen a/d Rijn 1985). 
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De Brielse Sinterklaasviering. De ontmaskering van een 

traditie. 

Bob Benschop 

In het ruwweg 175-jarige bestaan van de Maskerade heeft de traditie 

hoogte- en dieptepunten gekend. In de loop van de tijd groeide het van 

een spontaan volksfeest uit tot een spectaculair slotstuk van de jaarlijk-

se winkelweek. Vanwege het unieke karakter van de Maskerade is het 

zelfs erkend als immaterieel erfgoed.  

Hardnekkige fabels. 

Over de herkomst van de Maskerade is in het verleden reeds veel ge-

fantaseerd. De Brielse gewoonte om zich tijdens Sinterklaasavond te 

verkleden en door de straten te zwerven moest minstens middeleeuwse 

wortels hebben. Er werd zelfs gesuggereerd dat het voortkwam uit hei-

dense praktijken in duistere Germaanse tijden. Het zou ook gelinkt kun-

nen worden aan de Ouwe Sunderklaasavond zoals die nog op Texel 

plaatsvindt: jongeren gaan daar langs de deuren om kinderen bang te 

maken door zich in bizarre kostuums te hullen en hun gezichten onher-

kenbaar zwart te schminken. Die gebruiken kunnen weliswaar eeuwen-

oud zijn, in Brielle deed de Maskerade pas veel later zijn intrede: waar-

schijnlijk pas in het begin van de negentiende eeuw. 

 

Het feest van Sint Nicolaas lijkt in Brielle nooit populair te zijn geweest 

of uitgebreid gevierd. Het rijke stadsarchief bevat in ieder geval geen 

enkele aanwijzing dat de inwoners er tijdens deze avond op uit trokken. 

Dat zou je wel verwachten, want een van de belangrijkste taken van het 

stadsbestuur was het handhaven van de openbare orde en zedelijkheid. 

De burgemeester zag er daarom strikt op toe dat alle ongeregeldheden 

direct de kop in werden gedrukt en bestrafte openbare dronkenschap 

met boetes en gevangenisstraf. Jaarmarkten en kermissen waren be-

ruchte momenten waarop ongewenst gedrag op de loer lag en daarom 

waren dergelijke volksfeesten aan tal van regels gebonden. Een goed 

voorbeeld is de Nieuwjaarsnacht, waarvoor de burgemeester in de ze-
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ventiende en achttiende eeuw elk jaar een resolutie uitvaardigde die 

schieten en trommelen verbood. 1) 

Het vieren van Sinterklaas door verkleed over de straten te zwerven en 

mensen schrik aan te jagen, is bij uitstek zo’n losbandigheid waar het 

stadsbestuur een stokje voor zou steken of op z’n minst beteugelen met 

tal van voorwaarden. Het ontbreken van dat soort resoluties is daarom 

veelzeggend. En dat geldt ook voor Jan Kluit, die elke eigenaardigheid 

van de Brielse samenleving in de tweede helft van de achttiende eeuw 

nauwgezet noteerde in zijn dagboeken. Hij rept met geen letter over 

een feest tijdens Sint Nicolaas of het verkleed over straat gaan. 

 

De eerste Sinterklaasviering 

De Bataafse revolutie in 1796 kondigde de vrijheid van godsdienst aan. 

De katholieken hadden voor die tijd hun geloof heimelijk moeten belij-

den, maar ze begonnen 

hun bedevaarten, proces-

sies en begrafenissen weer 

voorzichtig in het open-

baar te houden. De kleine 

katholieke gemeenschap 

in Brielle kon zich even-

eens weer openlijker be-

wegen. Dit had als gevolg 

dat in 1819 voor het eerst 

sprake is van het vieren 

van St. Nicolaas in Briel-

le: het stadsbestuur vaar-

digde een resolutie uit 

omdat St. Nicolaas op 

zondag viel. ‘Ten einde de 

zondag niet ontheiligd en 

de godsdienstoefeningen 

door niets gestoord wor-

en’ mochten winkels en 



 29 

herbergen die dag niets kopen of verkopen en werd de ‘vreugde-

viering’ een dag uitgesteld. 2)  

 

Het verkleden deed zijn intrede pas ergens in de daaropvolgende de-

cennia. De eerste keer dat dit in de archieven wordt genoemd, dateert 

uit 1850, toen burgemeester mr. N.J.C. Lette in een venijnige machts-

strijd verwikkeld raakte met de nieuw benoemde politiecommissaris 

M.P.E. Bruininck. Laatstgenoemde gaf te kennen “dat volgens bij hem 

ingekomen geruchten in deze stad de gewoonte bestaat dat op den St. 

Nicolaas avond sommigen uit de lagere volksklasse verkleed door de 

straten loopen en zich aan ongeregeldheden schuldig maken”. Het was 

het stadsbestuur bekend dat het “reeds sints onheuglijke jaren gebrui-

kelijk was dat eenige jongelingen uit den minderen stand op den be-

wuste avond zich vermaakten met zich te verkleeden en aldus de straten 

door te trekken, terwijl bijna nimmer door de aldus verkleede personen 

ongeregeldheden werden gepleegd, zeker niet meer, dan zij ook zonder 

hunne verkleeding zouden hebben kunnen pleegen.” 3)  

Lette peinsde er niet over dit te verbieden, wetende dat het een ave-

rechts effect zou hebben.  

 

De commissaris zette desondanks door en verbood iedereen die avond 

verkleed over straat te gaan, met desastreuse gevolgen. Een groep kin-

deren mocht zich van de eigenaar omkleden in zijn leerlooierij langs de 

Venkelstraat, waarna ze zich via de Gasthuisslop naar de Zuidpoort 

begaven en over het Zuideinde (Nobelstraat) richting de Markt slopen. 
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“In minder dan geen tijd hadden zij een heel troepje jongens achter 

zich, die gauw hun ‘mombakkessen’ voordeden, ook grooteren sloten 

zich aan, en zoo zag de politie plotseling een groot aantal gemaskerden 

voor zich, waartegen het niet doenlijk was dadelijk met straffe maatre-

gelen op te treden.” 4)  De samenscholingen werden met rust gelaten, 

waarna de jeugd zich al snel weer verspreidde.  

 

Geïmporteerd feest 

Het verkleden vond niet alleen plaats in Brielle, ook in Hellevoetsluis 

was dit jaarlijks vaste prik. Eind negentiende eeuw lijkt het hier zelfs 

op grotere schaal gevierd te worden dan in Brielle. Het is dan ook aan-

nemelijk dat de traditie van de Ouwe-Sunderklaasavond op Texel er-

gens rond 1825 door bijvoorbeeld marinepersoneel via Hellevoetsluis 

op Voorne is geïntroduceerd. Of dat een soortgelijk gebruik vanuit el-

ders in Nederland door militairen van het garnizoen in Brielle is be-
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land, waarna de jeugd er enthousiast een eigen draai aan gaf. 

Omstreeks 1870 was het feest in Brielle al populair genoeg om door 

regelgeving te worden omgeven. Het was verplicht dat “een ieder die 

zich bij de viering van den St. Nicolaas avond gemaskerd of met onken-

baar gelaat op straat zal willen vertoonen, zich daartoe met opgaaf 

van zijnen naam, aan den Commissaris van Politie in deze gemeente 

zal behooren aan te geven en dat elke gemaskerde het bewijs van geda-

ne aangifte steeds bij zich zal moeten hebben en zich, op verlangen der 

beambten der politie, terstond zal moeten ontmaskeren of kenbaar ma-

ken.” 5)   

Helemaal overbodig waren de voorschriften niet, want de avonden gin-

gen altijd gepaard met flink wat drank en dat leidde meer dan eens tot 

geweld. In 1873 vochten twee Torpedisten een ruzie uit, waarbij de een 

met diverse messteken wonden aan hoofd en nek van de ander toe-

bracht. 6) 

Consolidatie 

In Hellevoetsluis lijkt de traditie een stille dood te zijn gestorven door 

een combinatie van factoren: met name de sluiting van de marinewerf 

in 1933 luidde het definitieve einde in. In Brielle werd de teloorgang 

voorkomen door het feest een georganiseerd karakter te geven. De aan-

leiding was een lezing die in oktober 1925 werd gegeven door D.J. van 

der Ven, een deskundige op het gebied van volksgebruiken, die de bij-

zonderheid van het gemaskerd rondlopen als typisch Briels feest bena-

drukte. Hij ging uitgebreid in op de ongeregeldheden die zich in 1850 

voordeden en presenteerde die avond het hardnekkige idee dat het 

Brielse feest al vele eeuwen gevierd zou worden.  

De stadsarchivaris Johan Been raakte gefascineerd, verrichtte nader 

onderzoek en deed een oproep in de krant om in contact te komen met 

ooggetuigen van de beruchte sinterklaasavond van 1850. In de driedeli-

ge serie krantenartikelen die hij enkele weken later publiceerde, citeer-

de hij de 86-jarige Klaas Brand die als jongen had deelgenomen aan 

het feestje. Johan Been noemde het in die artikelen ook voor het eerst 

‘Maskerade’, terwijl het voorheen steevast aangeduid was als ‘verkleed 

of gemaskerd rondgaan’. 7) 
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Feestweek 

De drukte in de dagen voorafgaande aan Sinterklaas en op de avond 

zelf was erg interessant voor de Brielse middenstand en de winkeliers 

wilden hiervan maximaal profiteren. Daarom werd in samenwerking  

 

 

met de in 1923 opgerichte Vereniging voor Vreemdelingenverkeer een 

feestweek georganiseerd. Het winkelend publiek werd gelokt met ver-

sierde etalages, een loterij met mooie prijzen en de Maskerade als op-

windende afsluiting. Voor het eerst kreeg de traditie een georganiseerd 
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karakter, waarbij deelnemers zich vooraf moesten inschrijven en aan 

een aantal voorwaarden moesten voldoen. Dit moest eventuele exces-

sen rond de sinterklaasviering voorkomen. Het VVV stelde daartegen-

over prijzengeld “voor de mooiste, origineelste, aardigste en vermake-

lijkste costumes, zoowel voor afzonderlijke personen als voor groe-

pen”. Deelnemers meldden zich in het Veilinggebouw, kregen daar een 

nummer en liepen achter de fanfare van Libertatis Primitiae door de 

stad, terwijl de jury de vermommingen beoordeelde. Het was een suc-

ces: in 1929 deden er negentig personen mee, variërend van individuele 

deelnemers tot een groep van 23 personen.  

 

De Briellenaren liepen duidelijk warm voor deze organisatie, om er aan 

mee te doen of om zich vanaf de zijlijn aan te vergapen en te verma-

ken.  In 1931 namen 25 groepen of paren deel. Gedurende de jaren der-

tig veroverde de Maskerade in deze nieuwe vorm haar plaats in de 

Brielse samenleving. Enkele duizenden toeschouwers keken naar de 

142 deelnemers die in 1932 door de binnenstad liepen. Ondanks de 

vaak gure decembermaand viel de Maskerade zelden in het water. Toch 

moest in 1934 en 1936 de regen getrotseerd worden.  

Tijdens de mobilisatie mocht de Maskerade in 1939 nog wel plaatsvin-

den, maar om begrijpelijke redenen verbood de Duitse bezetter het ge-

maskerd rondgaan door Brielle. In december 1945 werd het door het 

militair gezag toegestaan, op voorwaarde dat deelname zonder politie-

ke inslag plaatsvond. In de naoorlogse jaren krabbelde de Maskerade 

langzaam op. In 1946 lag de nadruk op een collecte ten bate van de  

1 April Vereniging en in 1948 kon er alweer gerekend worden op der-

tig inschrijvingen. En de stijgende lijn bleef gehandhaafd. 

 

Topjaren 

De jaren vijftig vormden het gouden decennium voor de Maskerade. 

Het was drukker dan ooit tevoren en de deelnemers kwamen steevast 

met originele thema’s. Vooral mannen als Fons Löbker en Jos Bels 

hadden een naam hoog te houden en maakten er elk jaar een spektakel 

van. Dat waren leerjaren voor bijvoorbeeld Rens van Adrighem die vol 
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ontzag over hun rotjes en rookbommen schrijft in zijn boekje  

‘Lol Trappen’, waarin hij aan de hand van tientallen foto’s en herinne-

ringen een ode brengt aan de Maskerade.  

En die topjaren verliepen volgens vast stramien. De deelnemers namen 

amper de moeite om zich voorafgaand aan te melden bij de VVV, hoe 

hard de vereniging daar ook om smeekte. Er hing een mysterieuze 

zwijgzaamheid over de avond: niemand liet iets los over eventuele 

voorbereidingen en pas op het allerlaatste moment liep het Veilingge-

bouw vol “de ene groep is nog doller dan de andere”. En altijd werd 

weer uitgekeken naar de show die Fons Löbker en Jos Bels in petto 

hadden: een striptease, een rock-’n-roll concert, of de totale chaos die 

hun taartenbakkerij in 1955 opleverde.  

 

Protestbeweging 

De kritiek op de gemeentepolitiek deed halverwege de jaren vijftig zijn 

intrede. Die ontwikkeling van ongedwongen lol maken naar rond lu-

diek protest zette zich in de jaren zestig gestaag door. Dit decennium 

gaf een podium aan de kritische burger die al dan niet instemde met de 

ideeën rond de witte fietsen van de provo’s, de vrijgevochten NVSH, 

de retoriek van Chroestjov, de toenemende luchtverontreiniging, de 

carrière van Jackie Onassis en de voordelen van aardgas. In 1963 vond 

de Maskerade geen doorgang vanwege het overlijden van Wilhelmina. 

In 1968 maakt men zich voor het eerst zorgen over de Maskerade: 

“Briellenaren SOS, 1 april was een succes, maar moet de maskerade 

daarvoor op de fles?” En in 1969 was de VVV zelf mikpunt van spot: 

ze kon door financiële problemen de Maskerade niet langer organise-

ren. Uiteindelijk deed de vereniging het wel, maar zonder prijzenpot. 

Onder de leuzen “Met of zonder VVV, aan de Maskerade doet elke 

Briellenaar mee!” en “Gedenk de arme(n) VVV” werd in een uur tijd 

bijna honderd gulden gecollecteerd en overhandigd aan de secretaris: 

“Jurylid VVV, werkeloos in de WW”.   
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Onstuitbare teloorgang 

Het organiseren van de Maskerade door de VVV betekende weliswaar 

de redding van het evenement gedurende de naoorlogse jaren, maar 

door het organiseren door een partij verflauwde de relatie tussen de 

Briellenaren en hun Maskerade. Het jaar 1970 was een ongekend diep-

tepunt: ”misschien heeft de traditie zichzelf gewoon overleefd”, meen-

de de verslaggever van de Nieuwe Brielse Courant. Maar elke keer 
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volgde dan weer een investering die een korte opleving tot gevolg had. 

Een financiële bijdrage van een aantal inwoners zorgde ervoor dat er in 

1971 weer 35 groepen meededen aan de verkleedpartij en ook de daar-

opvolgende jaren bleef de belangstelling en deelname op peil.   
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Het betekende dan ook een grote tegenslag dat de Maskerade twee op-

eenvolgende jaren geen doorgang vond: op 4 december 1975 begon 

een gijzeling van het Indonesische Consulaat in Amsterdam door een 

groep Molukse jongeren. De sfeer in het land was dreigend waardoor 

het gemeentebestuur oordeelde dat een feest op straat niet gepast was. 

Op 2 december 1976 stierf de 60-jarige burgemeester Huurman plotse-

ling, waardoor de festiviteiten eveneens werden gestaakt.  

 

In 1977 werd de draad weer voorzichtig opgepikt. De deelname was 

gering, maar deze deelnemers pakten vaak wel groots uit met rijk ge-

decoreerde karren. Toch droegen de deelnemers borden met de oproep 

om de Maskerade niet verloren te laten gaan, of sjouwden de traditie 

symbolisch met een doodskist ten grave. Ook in de kranten bleven op-

roepen verschijnen om deelname. De handvol deelnemende groepen in 

1980 voorspelde evenwel weinig goeds. 

 

De ‘rellen van 1981’ waren dan ook een zegen voor de Maskerade. In 

feite kwam het neer op een ruzie tussen de politie en deelnemers. Om-

dat er rookbommen waren afgestoken en een automobilist door het 

slechte zicht bijna een voetganger had geschept, greep de politie in. 

Zodra de politie zich op de Markt vertoonde, raakten de gemoederen al 

snel verhit. Rens van Adrighem, die zich als voorvechter van de Briel-

se tradities onvermoeibaar inzette voor de Maskerade, was verbolgen 

over het politieoptreden en stelde de gemeente het daaropvolgende jaar 

een “massale maskerade” in het vooruitzicht. 

 

In 1982 waren er inderdaad weer 15 groepen met zo’n 50 deelnemers. 

De VVV had de gelegenheid aangegrepen om de organisatie ook weer 

in handen te nemen. Het kon niet voorkomen dat het verval gedurende 

de jaren tachtig weer inzette. Aan het einde van het decennium werd 

geklaagd dat de Maskerade saai was, en dat er ingegrepen moest wor-

den om te voorkomen dat Brielle een bijzondere traditie zou verliezen.  
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Doormodderen 

 

De VVV organiseerde de Maskerade jaar na jaar, maar was afhankelijk 

van de bereidheid van de Briellenaren om deel te nemen aan de tradi-

tie. En die beperkte zich tot een aantal inwoners die zich min of meer 

aan de traditie verplicht voelde om door te gaan. En omdat het publiek 

haarfijn aanvoelde dat het een kunstmatige opvoering was geworden, 

bleef dat weg. Zodoende verdween gedurende de jaren negentig het 

laatste restje lol, originaliteit en ondeugendheid dat het evenement ooit 

zo populair maakte. Gezapige onderwerpen als onkruidbestrijding, 

hondenpoep, bezuinigingen, verkeersveiligheid, monumentenzorg en 

bomenkap trokken de Maskerade meer dood dan levend de nieuwe 

eeuw in.  

 

Door de organisatorische en financiële problemen bij de VVV namen 

het Historisch Museum en de Stichting Kunst en Cultuur de organisatie 

van het evenement vanaf 2008 over. In 2009 deden zo’n zestig deelne-

mers mee in acht groepen. Het kon het tij evenwel niet keren, zeker de 

nadruk op stil protest zorgde ervoor dat de Maskerade een ingetogen 

karakter kreeg. In 2012 kwamen door het slechte weer slechts één indi-

viduele deelnemer en één groep opdagen. Kennelijk gealarmeerd was 

het prompt het volgende jaar weer een stuk drukker.  

 

Officieel erfgoed 

Op 1 december 2015 belandde de Maskerade op de Nationale Inventa-

ris Immaterieel Erfgoed. Deze lijst van erkende, waardevol geachte, 

Nederlandse tradities wordt door het Nederlands Centrum voor Volks-

cultuur en Immaterieel Erfgoed bijgehouden. De Brielse Maskerade is 

in 2016 op de UNESCO-lijst voor Immaterieel Erfgoed geplaatst. De 

erkenning van de Maskerade is een bescheiden mijlpaal en vormt een 

eerste stap in de poging om de traditie nieuwe wegen te laten inslaan. 
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Over de auteur: Bob Benschop is werkzaam bij het Streekarchief Voorne-

Putten. Hij verricht onderzoek naar de geschiedenis van Voorne-Putten in 

het algemeen en Hellevoetsluis in het bijzonder. 

 

Noten 

1) Jaar na jaar verschijnen in de resolutieboeken van de magistraat verboden op het  

 trommelen en schieten, zoals in het stadsarchief Brielle (1572-1811), inv. nr. 521. 

 P. 183. Zaterdag den 29 december 1714: ,,Om de onordentelijkheden op de  

 Nieuwejaars nagt met schieten en trommelen als anders op de wachten en voor de 

 huisen voortekomen, is na deliberatie goedgevonden, de burger, en militaire  

 officier als dan de wagt hebbende te laaten aanseggen, alle bovengenoemde of 

 andere onordentelijkheden soo veel doenlijk te verhinderen.’’ 

2)  Gemeentearchief Brielle (1811-1950), inv. nr. 57, 4 december 1819. 

3)  Gemeentearchief Brielle (1811-1950), inv. nr. 63, 27 november 1850. 

4)  Johan Been, ´De Sinterklaas ongeregeldheden van ´t jaar 1850´, in Nieuwe Briel-

 sche Courant, 24 november 1925. 

5)  Weekblad Voorne-Putten, 4 december 1870. 

6)  Weekblad Voorne-Putten, 7 december 1870. 

7)  Nieuwe Brielsche Courant, 27 oktober, 20, 24 en 27 november 1925.  

 

Verder lezen & kijken 

Jeroen Willemsen, 'Een lokale identiteit met vreemde gezichten: de Brielse maskerade 

tussen 1927 en 1969', (2016). 

Adrighem, Rens van, 'Lol trappen : de Brielse maskerade', (2011) 

Film ‘Maskerade van Brielle’, vervaardigd in opdracht van Historisch Museum Den Briel, 

(2005), 15 min. 

 

De krantencollectie in het Streekarchief bevat bovendien elk jaar uitgebreide verslagen 

over de Maskerade. De Nieuwe Brielsche Courant over de periode 1875-1960 is online te 

raadplegen en te doorzoeken. Bekijk dan ook meteen de vele foto’s in de Beeldbank. 
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De Martelaren van Gorcum 

Willem Delwel 

 

Dit jaar was het 150 jaar geleden dat de Martelaren van Gorcum op 

29 juni 1867 door Paus Pius IX in de Sint-Pieterskerk in Rome heilig 

werden verklaard. Door zowel de kerkelijke als de burgerlijke over-

heid en in zowel Brielle als in Gorinchem is daar uitgebreid aandacht 

aan besteed. In de gemeentelijke musea van de twee betrokken steden 

werden speciale tentoonstellingen over de Martelaren ingericht. Ook 

verscheen een nieuw boek over de Martelaren: ‘Gehangen Heil-

igen’ (zie elders in dit blad voor de recensie). 

Het Bisdom Rotterdam wijdde een speciaal magazine aan het jubileum 

van de heiligverklaring. 

De hiernavolgende tekst is voor het grootste deel afkomstig uit dit ma-

gazine. In deze uitgave worden onder meer de laatste dagen van de 

Martelaren gedetailleerd beschreven: 

 

Op 26 juni 1572 geeft Gorcum zich over aan de Geuzen. De volgende 

dag nemen de Geuzen burgers en geestelijken gevangen en zetten de 

geestelijken onder druk om de kerkschatten te vinden. In de dagen 

daarna worden de geestelijken opnieuw mishandeld. Intussen ijveren 

familieleden voor hun vrijlating. Ook wordt door katholieken geld bij-

eengebracht om alle gevangenen vrij te kopen. Maar door de vermeen-

de vlucht van een pastoor gaat de vrijlating niet door. In de avond van 

5 juli worden de gevangenen verscheept. Op 6 juli komen de gevange-

nen zonder hun afgenomen mantels aan in Dordrecht, waar mensen 

hen tegen betaling mogen bespotten. De volgende dag arriveren zij in 

Den Briel. 

 

Maandag 7 juli 

In besmeurde onderkleding worden de gevangenen op het dek be-

schimpt door de mensen in de haven van Den Briel. Ze worden twee 

aan twee de handen gebonden en moeten te voet en later op hun knieën 

enkele malen rond een galg gaan. Op de stadsmarkt moeten ze het Te 
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Deum zingen. Ook daar staat een galg, waaraan al eerder geestelijken 

zijn gehangen, en waaromheen ze moeten lopen. Vervolgens worden 

ze opgesloten in de stadsgevangenis. ’s Middags worden ze bij een eer-

ste verhoor in het stadhuis ondervraagd over hun geloof. Van de groep 

van 23 worden er 20 teruggeleid naar de gevangenis. Drie van hen ga-

ven ontwijkende antwoorden op de geloofsvragen en worden van de 

groep gescheiden. 

 

Dinsdag 8 juli 

De zuster van pastoor Lenaerd van Veghel bracht met katholieke Gor-

cummers een enorme som geld bijeen, maar men durft de bevelhebber 

van de Geuzen, Lumey, niet te benaderen. Twee geusgezinde broers 

van pater Nicolaas Pieck kunnen hem vrij krijgen, maar de franciscaan 

weigert zijn medebroeders in de steek te laten. Zijn broers hopen dat 

hij alsnog vrij komt bij een theologisch debat met predikanten. Maar 

Nicolaas Pieck geeft niet toe. ’s Avonds ontvangt Lumey een afschrift 

van een brief van de Prins van Oranje, waarin staat dat aan geestelijken 



 45 

en religieuzen dezelfde rechten en vrijheden moeten worden toegekend 

als aan gewone burgers. Lumey geeft echter het bevel om alle gevange-

nen op te hangen. 

 

Woensdag 9 juli 

In de nacht worden de gevangenen naar de turfschuur geleid, buiten de 

stad. Ze worden bespot en geslagen. Ze worden beroofd van hun laatste 

kleding. Overste Pieck wordt als eerste opgehangen. Hij mag afscheid 

nemen van zijn medebroeders en omhelst elk van hen. Als ze de paus 

afzweren, zullen de Geuzen hen laten leven, zeggen ze. De gevangenen 

spreken elkaar moed in, om trouw te blijven aan de Kerk en de paus. 

Een van de jonge kloosterlingen zwicht. Hij zal later vertellen over de 

verschrikkingen. Nog een jonge kloosterling zwicht, als hij de terecht-

stellingen ziet. De mensen in de stad horen het nieuws als de soldaten 

terugkeren. Ze trekken naar de turfschuur. Lichaamsdelen van de Mar-

telaren worden afgesneden en verdeeld onder soldaten en toeschou-

wers. Door het aanbieden van een grote som geld aan Lumey komt er 

toestemming voor de begrafenis van de Martelaren. 

 

De plaats waar de Martelaren om het leven kwamen, is nu het Heilig-

dom Brielle. Het bedevaartsoord bestaat uit Bedevaartskerk en Omme-

gang. De stenen kerk, die een houten voorganger heeft gehad, is ont-

worpen door architect H. J. de Vries uit Rotterdam en is op 29 april 

1932 in gebruik genomen. De betonnen omgang is in 1912 gebouwd, 

nadat een storm in 1910 de oude houten omheining verwoestte. De om-

gang omzoomt het Martelveld met daarin de vijver waaruit pelgrims 

water putten. Op de plaats van de ophanging van de Martelaren bevindt 

zich een koepelvormig monument met een buitenaltaar. Rond dit monu-

ment loopt een hardstenen rand die de contouren aangeeft van de fun-

dering van de turfschuur. 

De zorg voor het goed beheer van het heiligdom ligt in handen van de 

Bisschoppelijke Brielse Commissie. Een van de leden van deze com-

missie is de heer Johan ten Berge, die als vrijwilliger, de functie van 

beheerder en hoofdkoster van het heiligdom Brielle bekleedt. In het 

eerder genoemde magazine van het Bisdom Rotterdam staat een inter-
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 view met de heer Ten Berge. Het geeft een indruk van het belang van, 

veelal achter de schermen verricht, vrijwilligerswerk voor de instand-

houding van een monument. Hieronder volgt een deel van het inter-

view:  

 
Johan ten Berge 

Beheerder en hoofdkoster van het heiligdom Brielle. 

 

Johan ten Berge (73) groeide op in een katholiek gezin op een boerde-

rij in Wateringen en voelde zich altijd al aangetrokken tot de Katholie-

ke Kerk. Toen hij in 1974 met zijn vrouw en kinderen verhuisde naar 

Brielle voor zijn werk als verkoper in de vleesgroothandel, vond hij al 

snel de weg naar de parochie daar. Hij raakte vertrouwd in de nieuwe 

geloofsgemeenschap en deed allerlei vrijwilligerswerk. Sinds 2006 is 

hij als beheerder en hoofdkoster bijna dagelijks op het heiligdom van 

Brielle te vinden. 

 

Grote projecten 

“Het is heel gevarieerd werk”, vertelt Johan ten Berge, “de ene dag zit 

ik drieënhalf uur op de maaimachine, de volgende dag ben ik de koster 

bij een bedevaart, of voer ik klein onderhoud uit.” Bevlogen vertelt hij 

over de grote projecten waarmee hij als lid ‘beheerder’ van de Bis-

schoppelijke Brielse Commissie aan de slag ging: renovatie van de 

ommegang achter de kerk, en het restaureren en plaatsen van een 

Maarschalkerweerd orgel uit 1876 in de Bedevaartskerk. 

 

Oog voor schoonheid 

Ook de negentien heiligenbeelden die beschadigd waren door hout-

worm ontsnapten niet aan zijn oog voor schoonheid, en werden geres-

taureerd. Ten Berge: “Maar die beelden moesten er wel eerst af. Dan 

ga je op zoek naar iemand met een klein vorkheftruckje die er precies 

bij kan om de beelden en sokkels eraf te halen. Het was een heel geïm-

proviseer”, vertelt hij. “En als er weer iets klaar is? Op naar het vol-

gende project!” Dienstbaarheid; goede samenwerking met de vrijwilli-

gers en gidsen van het heiligdom en van de medewerkers van het bis-
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dom; én iets terug willen doen voor de kerkgemeenschap, zijn voor 

hem sleutelwoorden als het om zijn vrijwilligerswerk gaat. “Mijn leven 

wordt door het geloof gedragen. Als ik hier alleen ben, dan weet ik dat 

er iemand met mij optrekt. Dat voel ik.” Ten Berge vindt het helemaal 

niet erg om alleen in de kerk te zijn. “Als ik hier ’s morgens binnenkom 

en de zon schijnt, dan ga ik even voorin in de kerk zitten. Daar vind ik 

rust. Het licht valt dan mooi door de gebrandschilderde ramen de kerk 

in.” 

 

Verhaal van de Martelaren 

Hij kijkt elk jaar uit naar de Nationale Bedevaart van Brielle. “Wat ik 

bijzonder vind, is dat er zoveel mensen op afkomen, naar deze heilige 

plek. En dat het martelaarschap van de Martelaren van Gorcum iets in 

hen raakt.” Zelf vindt hij het verhaal van de Martelaren ook erg inspire-

rend. “Het is nogal wat om te zeggen: ik blijf trouw aan het katholieke 

geloof en aan de paus, ook als je de strop om krijgt. Ik zou niet weten 

wat ik zelf gedaan zou hebben.” 

 

Zijn gevoel voor schoonheid is kenmerkend voor zijn inzet op het hei-

ligdom. “Ik ben een man van decorum: het moet er allemaal netjes uit-

zien. En als ik ’s avonds thuiskom na de Nationale Bedevaart dan ben 

ik moe en voldaan, omdat we heel veel mensen een mooie dag hebben 

bezorgd. En dat geeft een goed gevoel.” 

 

Over de auteur: Willem Delwel, hoofdredacteur van de ‘Brielse Mare’. 

 

 

Bron: 

Bisdom Magazine (Rotterdam, juli 2017), Heiligdom Brielle, 150 jaar 

heiligverklaring van de Martelaren van Gorcum. 
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Gehangen heiligen; De Martelaren van Gorcum 

Het boek ‘Gehangen heiligen; De Martelaren van Gorcum’  is uitgegeven 

ter gelegenheid van het jubileum van 150 jaar heiligverklaring van de 

Martelaren van Gorcum. Na een schets van de zestiende eeuw worden de 

Martelaren individueel beschreven, waarna ten slotte uitgebreid wordt stil 

gestaan bij de heiligverklaring zelf. 

 

Het eerste hoofdstuk geeft een opvallend compleet beeld van de zes-

tiende eeuw. In die periode veranderde de samenleving drastisch. Veel 

kenmerken van de Middeleeuwen gingen verloren. Steden kwamen op 

en de invloed van de adel nam af. Het handelskapitalisme en de nijver-

heid werden belangrijker waardoor de positie van gilden en hand-

werkslieden onder druk kwam te staan. De armoede uit de Middeleeu-

wen bleef, maar de onderlinge solidariteit verdween, waardoor de ar-

moede schrijnender werd en de voedingsbodem voor sociale onrust 

groeide. De starre opstelling van de katholieke Bourgondische vorsten 

Karel V en Philips II maakte dat zij de adel, de lagere magistraten en 

de gematigde gelovigen tot verzet dreven. Het jaar 1572 was het keer-

punt. In Brielle kregen de watergeuzen een blijvend steunpunt op het 

vasteland. Steeds meer hoofdrolspelers gaven het op om te proberen 

met de koning tot een compromis te komen en kwamen in opstand. De 

weerstand tegen de katholieke kerk kreeg nu de ruimte. Het protestan-

tisme won snel terrein. Dat gebeurde ook in Brielle en in Gorinchem 

waar de Inquisitie diepe haat had gezaaid. De vervolging van katholie-

ke geestelijken vond dan ook een vruchtbare bodem. 

 

In het tweede hoofdstuk worden de Martelaren individueel geportret-

teerd. Wij zijn geneigd de Martelaren van Gorcum te zien als homoge-

ne groep. De diversiteit was echter groot. Zo verschilde hun leeftijd, 

waarbij de oudste ongeveer 90 jaar was en de jongste nog geen 20. 

Ook kwamen ze niet alleen uit Nederland. Er kwam er zelfs één uit 

Denemarken. Het ging om 23 geestelijken van wie er vier hun geloof 

afvielen om het vege lijf te redden. In de aanloop naar de ophanging op 

9 juli 1572 werden ze gemarteld, bedreigd en bespot. Dit deed een be-
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roep op hun geweten en vroeg  het uiterste van hun innerlijke krachten. 

Ze werden allen aangespoord om hun geloof af te vallen en zo hun le-

ven te redden. De familie van sommigen probeerde hen vrij te kopen. 

Anderen kregen de kans om te vluchten, maar geen van hen maakte van 

deze mogelijkheid gebruik. Het eiste grote moed om solidair te blijven. 

Er waren twee leiders, de gardiaan van de Franciscanen, Nicolaes 

Pieck, en de eerste pastoor van Gorinchem, Leonardus  

Vechel. Vooral zij worden uitgebreid beschreven. Er is helaas niet over 

allemaal even veel bekend. Dit maakt dat ook niet alle Martelaren even-

veel diepgang krijgen in hun beschrijving. 

 

Het derde hoofdstuk beschrijft de weg naar de heiligverklaring. Op 29 

juni 1867 vond deze bijzondere gebeurtenis plaats. Uit de hele wereld 

was men naar Rome gekomen. Er waren wel 50 kardinalen, bijna 500 

bisschoppen, 14.000 andere geestelijken en 100.000 tot 130.000 pel-

grims. De reden waarom het zo groots werd georganiseerd, lag niet pri-

mair in de heiligverklaring van 25 personen, onder wie de negentien 

Martelaren van Gorcum. De belangrijkste reden was dat Rome de we-

reld het bestaan van de Kerkelijke Staat wilde laten zien. Het einde van 

de wereldlijke macht van de paus naderde door het streven naar een-

wording van Italië ten koste van de Kerkelijke Staat. Een groots opge-

zette collectieve viering van een aantal heiligverklaringen leek de paus 

een passend signaal. 

 

Voor de Martelaren van Gorcum is de heiligverklaring een proces van 

bijna 300 jaar geweest met als ‘tussenstation’ de zaligverklaring in 

1675. Uitgebreid is beschreven welke festiviteiten georganiseerd wer-

den. Het is indrukwekkend wat er allemaal aan bijeenkomsten en vie-

ringen plaatsvond met gasten van over de hele wereld. Ook latere vie-

ringen passeren de revue, niet alleen in Nederland en België maar over 

de hele wereld hebben de heiligverklaringen tot vieringen en herden-

kingen geleid. Tot in Mexico en de Filippijnen zijn schilderijen en beel-

den van de Martelaren aanwezig. De populariteit van de Martelaren van 

Gorcum maakt dat het een uitgebreide schets is geworden met veel de-

tails.  
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Opvallend is het initiatief in 1967 van de deken van Brielle J.J.M. ten 

Have. Hij gaf de opdracht voor een schilderij waarop zowel de protes-

tantse als de katholieke versie van de geloofsstrijd was afgebeeld. Van-

af dat moment zien we vaker dat beide kanten belicht worden. 

 

Het boek is toegankelijk en vlot geschreven met mooie illustraties. Op-

vallend is de volledigheid met chronologische overzichten, een verkla-

rende woordenlijst en toelichtingen bij de afbeeldingen. Waardevol is 

ook dat geprobeerd wordt vanuit de beschrijving van maatschappelijke 

ontwikkelingen en de individuele schetsen van de Martelaren verbin-

dingen te leggen naar onze tijd. 

 

Over de auteur: Bert van Ravenhorst, Historicus & voorzitter van de His-

torische Vereniging De Brielse Maasmond. 

 

Gehangen heiligen; De Martelaren van Gorcum,  Henrik Roelvink 

ofm, Roy Tepe, Henk Lugtenburg, Ton Peters ofm (red.), Berne Media, 

2017, 152 pagina’s, ISBN 9 789089 721594, € 19,95. 
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Geschiedenis vondst 1922 - raam  

Marijke Holtrop 

 

Groot was de verrassing toen tijdens de Algemene Ledenvergadering van 

de Historische Vereniging De Brielse Maasmond op  19 april 2017 door 

wethouder Dick Verbeek werd bekend gemaakt dat het gebrandschilderde 

raam uit 1922 was teruggevonden. Een lange zoektocht was ten einde. 

 

In januari 1922 besloot het Dagelijks Bestuur van het Algemeen Neder-

lands Verbond aan de gemeente Brielle een cadeau te geven naar aan-

leiding van het 350e jaarfeest van de inname van Den Briel. Het cadeau 

bestond uit een gebrandschilderd raam, bestaande uit negen glaspane-

len, waarvan vijf met elk negen ruitjes de voorstelling bevatten, en ge-

vat in lood. Het gebrandschilderde raam werd in 1922 vervaardigd door 

de firma NV Crabeth uit ’s Gravenhage. Het 1922 raam werd geplaatst 

in een raampartij van de zijgevel van het stadhuis, zijde Koopmanstraat. 

Het 1922 raam werd 26 oktober 1922 onthuld door onder anderen bur-

gemeester Egter van Wissekerke.  

 

De middenpartij van het gebrandschilderde raam bevat een voorstel-

ling, naar een foto van 1 april 1922 van de Koninklijke Familie, staande 

op het bordes voor het stadhuis: Koningin-moeder Emma, Koningin 

Wilhelmina, Prinses Juliana en Prins Hendrik. Zij waren op 1 april 

1922 aanwezig in Brielle. Op het bordes voor het stadhuis hield Konin-

gin Wilhelmina een toespraak; de bewegende beelden hiervan zijn te 

zien in het museum. Voorafgaand aan de toespraak had de Koninklijke 

Familie een bezoek gebracht aan Bastion I waar kort daarvoor de fun-

damenten van de Noordpoort waren ontdekt. Koningin Wilhelmina ont-

hulde er het 1 Aprilmonument (filmbeelden van de onthulling zijn te 

zien in het museum). 

 

Naar aanleiding van de bouw van het gemeentelijke stadskantoor voor 

Brielle werd het stadhuis in 1995-96 verbouwd.  
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Het gebouw aan de Markt 1 werd geschikt gemaakt als VVV/ANWB 

kantoor en als nieuwe toegang voor het in 1912 opgerichte museum. 

Daartoe werd het 1922 raam ontmanteld. De ruitjes werden uit het lood 

gehaald, in een doos gestopt en, volgens de mondelinge overlevering 

buiten het stadhuis opgeborgen, met de bedoeling ze in ieder geval te 

bewaren. 

Circa 2008 werd door een aantal leden van de Vereniging Vrienden 

van het Historisch Museum Den Briel (thans Historische Vereniging 

De Brielse Maasmond) de vraag gesteld waar het 1922 raam gebleven 

was. De gemoederen liepen daarbij hoog op en veel persoonlijke herin-

neringen spraken elkaar tegen. Sinds 2009 is met man en macht naar 

het raam gezocht, waarbij de kelders, zolders en depots van alle ge-

meentelijke Brielse panden binnenste buiten zijn gekeerd. 
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Het 1922 raam werd niet gevonden. Dit deed het imago van de gemeen-

te Brielle geen goed; de gemeente werd publiekelijk verweten onaan-

vaardbaar met haar erfgoed/geschiedenis om te gaan. 

Regelmatig doken foto’s van het raam op. Zo werd voor de tentoonstel-

ling “Getrouwd in Brielle”, die het museum in 2010/11 organiseerde 

(en waarvoor via de media mensen waren opgeroepen foto’s en trouw-

kleding uit te lenen), een interessante foto aangebracht en geëxposeerd: 

een foto van de huwelijksvoltrekking tussen Abraham van der Ham en 

Melia Beijer op vrijdag 27 mei 1951. Op de achtergrond is het 1922 

raam te zien. De raad- tevens trouwzaal bevond zich toen (1951) op de 

plaats waar nu de Cornelia van der Lindenzaal is gevestigd. Ook Peter 

Don (Zeist 1992) maakte in 1992 nog melding van het glasraam in de 

raampartij van deze ruimte die hij “achterkamer” noemde. Sinds de ver-

bouwing van 1956/57 was deze ruimte als kantoor in gebruik door 

ambtenaren van de gemeente Brielle; de raad- trouwzaal was in 1957 

naar de eerste verdieping verplaatst. 

 

Assistent-conservator Roel Slachmuylders heeft namens de gemeente 

Brielle in 2016, maar eerder al in 2011, uitgebreid onderzoek gedaan in 

de archieven van het Algemeen Nederlands Verbond in Den Haag en 

Antwerpen naar meer informatie over de vervaardiger van het raam en 

om de ontwerptekeningen te vinden. Leden van de Historische Vereni-

ging hadden namelijk inmiddels voorgesteld om het 1922 raam eventu-

eel te laten reconstrueren en behoefden daarvoor de ontwerptekeningen. 

Slachmuylders ondernam ook pogingen het 1922 - raam alsnog te trace-

ren door middel van interviews met oud-medewerkers van de gemeen-

te. Het verslag van zijn bevindingen is gepresenteerd tijdens de ALV 

van de Historische Vereniging in april 2016 en aan betrokkenen toege-

stuurd. 

 

In oktober 2016 loofde het bestuur van de Historische Vereniging als 

laatste redmiddel een vindersbeloning ad € 250,- uit voor degene die 

informatie zou kunnen geven die zou leiden tot de vondst van het 1922 

raam. 
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Zonder resultaat. 

Totdat… 

 

Op 23 februari 2017 liet het Algemeen Nederlands Verbond (dat nog 

steeds bestaat en beoogt de samenwerking tussen Nederland en Vlaan-

deren op elk gebied te bevorderen)  aan Roel Slachmuylders weten dat 

het 1922 raam was opgedoken en aan de ANV te koop was aangebo-

den. De huidige bezitter bleek een glazenier/glaszetter uit Haarlem die 

het raam circa 2014 op een rommelmarkt in Amsterdam had gekocht. 

Nadat het museum met de glazenier contact had gezocht, werd op 10 

maart een bezoek gebracht aan de glazenier. Daarbij aanwezig waren: 

wethouder D. Verbeek, Y. Kuyper, bestuurslid Historische Vereniging, 

en namens het museum Roel Slachmuylders en Marijke Holtrop. 

Het bij de glazenier aanwezige raam bleek het 1922 raam van het 

Brielse stadhuis, maar moest nodig gerestaureerd. De huidige bezitter 

gaf aan het raam aan de gemeente Brielle te willen schenken. 

 

Afgesproken werd dat de 

vondst van het raam door 

wethouder Verbeek pu-

bliekelijk zou worden ge-

maakt tijdens de ALV van 

de Historische Vereniging 

op 19 april en dat de 

vondst tot die tijd door 

betrokkenen stil gehouden 

zou worden. Conform 

afspraak maakte wethou-

der Verbeek de vondst 

bekend. De glaszetter had 

voor de gelegenheid een 

gedeelte van het raam 

meegenomen (zie afbeel-

dingen). De heer Aart 

Heijmans, die zich jaren-



 59 

lang sterk heeft gemaakt voor de terugkeer van het 1922 raam, hield 

aanvullend een toespraak. 

 

Met de aanvaarding, restauratie en terugplaatsing van het 1922 raam in 

het stadhuis van Brielle wordt een wezenlijk en bouwkundig onderdeel 

van het stadhuis teruggegeven aan het stadhuis. De datum 1 april 1922 

maakt dat het raam een getuigenis is van de geschiedenis van Brielle 

(de 350e viering van 1 april en de komst van de Koninklijke Familie) 

en daardoor behoort tot het culturele erfgoed van Brielle. Het raam zelf 

is volgens kunsthistorische normen niet zo zeer een kunstwerk te noe-

men en heeft geen enorm hoge financiële waarde maar is wel een voor-

beeld van het vakmanschap van het ambacht van glazenier in 1922. Het 

raam herinnert bovendien aan een historisch koninklijk bezoek op 

1 april 1922 en een historisch feit op 1 april 1572. 

En verwijst hopelijk vooruit naar een nieuw historisch feit op 1 april 

2022. 

 

De gemeente Brielle heeft besloten het raam te laten restaureren door 

de huidige bezitter en daarvoor –op basis van de offerte van de glaszet-

ter/restaurator- een bedrag van Euro 18.000 beschikbaar gesteld. 

De huidige bezitter zal het raam overdragen aan de eigenaar van het 

raam: de gemeente Brielle. 

Gezien de aantoonbare kennis van behoud en beheer van cultureel erf-

goed zal de verantwoordelijkheid voor het behoud en beheer van het 

raam namens de gemeente in handen liggen van het Historisch Muse-

um Den Briel. 

Het raam zal worden geplaatst ín het stadhuis op de begane grond. 

 

De onthulling van het gerestaureerde en teruggeplaatste raam zal in het 

najaar van 2017 plaats vinden. 

 
Over de auteur: Marijke Holtrop, directeur Historisch Museum Den Briel. 
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Verenigingsnieuws  

De algemene ledenvergadering op 19 april was dit jaar heel bijzonder 

omdat het stadhuisraam is teruggevonden. Dit goede nieuws werd be-

kend gemaakt tijdens deze vergadering. Blijdschap hierover was groot. 

Tevens werd door Frans van Keulen van het Havenbedrijf Rotterdam 

een boeiende lezing gehouden over het ontstaan en de ontwikkeling 

van het Botlek- en Europoortgebied. Afscheid als bestuurslid nam Ro-

nald den Hartog. Als nieuw bestuurslid werd Betty van Viegen be-

groet. Ronald de Ridder was aftredend en herkiesbaar. Hij blijft secre-

taris. 

 

Tijdens de ledenvergadering hebben we toestemming gekregen om de 

contributie voor het lidmaatschap met € 5,-- te verhogen, zodat wij 

meer kunnen doen om de historie onder de aandacht te brengen. We 

zijn daar inmiddels volop mee aan de slag gegaan. 

 

Zo hebben wij met positief resultaat een advertentie gezet bij het Cen-

trum Vrijwilligerswerk Brielle en Westvoorne. Ook hebben we onszelf 

gepresenteerd tijdens Bruisend Brielle. Veel bezoekers hebben kennis 

gemaakt met onze vereniging. We hopen uiteraard dat extra bekend-

heid uiteindelijk leidt tot meer leden. 

 

Op 30 november zal een excursie naar Middelburg en Veere worden 

gehouden. We doen ons best om deze excursie net zo’n succes te ma-

ken als de afgelopen jaren naar Gorinchem en Dordrecht.  Tevens be-

reiden we momenteel de najaarslezing voor. U wordt hierover in een 

aparte brief geïnformeerd. 

 

We bereiden op dit moment een speciale uitgave voor over het ont-

staan van het polderlandschap op de eilanden Voorne en Putten. Het is 

de bedoeling dat we hiermee een start maken met een nieuwe reeks 

van uitgaven. We hebben hiervoor een nieuwe omslag laten ontwerpen 

die we voortaan voor speciale uitgaven zullen gebruiken. De omslag is 
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gratis ontworpen door Jan Engelblik. Hij is onder andere bekend van de 

fotografie van het onlangs verschenen boek ‘Van achter naar  

Voorne’. 

 

Namens het bestuur, 

Bert van Ravenhorst, voorzitter. 

 

 

Wie kan helpen? 

 

Op de oude algemene begraafplaats aan de G.J. van den Boogerdweg in 

Brielle staat een zwarte gedenksteen. Het monument is in 2004 ge-

plaatst ter nagedachtenis aan drie Brielse militairen die in het buiten-

land sneuvelden. De slachtoffers zijn H.I. Troost (09-04-1928 – 23-08-

1948), W. Mol (27-06-1926 – 12-02-1951) en J.J. Zwart (24-05-1929 – 

15-02-1951). Troost kwam om in Indonesië en ligt begraven op het ere-

veld Menteng Pulo in Djakarta. Mol en Zwart sneuvelden in Korea en 

liggen begraven op het ereveld Tanggok in Pusan. 

 

Wie waren deze mannen, hoe raakten ze in een strijd zo ver van huis 

verwikkeld en wat waren hun belevenissen? Dit waren vragen die bij 

ons opkwamen tijdens een bezoek aan de begraafplaats. We besloten op 

onderzoek uit te gaan. In het Streekarchief vonden we correspondentie 

en foto’s van Mol, die een goed beeld geven van zijn belevenissen in 

Korea. Speurwerk via internet bracht ons bij zijn zuster, die ons nog 

veel kon vertellen over haar broer. We kwamen ook in contact met een 

broer van Zwart. Alleen van Hermanus Izaak Troost, geboren in Den 

Helder, hebben wij tot nu toe geen familieleden kunnen vinden. Zijn er 

lezers die ons daarbij kunnen helpen of wellicht zelf Troost of de twee 

andere slachtoffers nog gekend hebben? Wie een bijdrage wil leveren 

om het verhaal van het monument compleet te maken kan contact opne-

men met: 

 

Gerda Arkenbout, tel. 06 22600823;   gerda.j.arkenbout@gmail.com  

Meta Snijders, tel. 0181 400 300;    metasnijdershvbm@outlook.com 
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Boek over de Rotterdamse haven cadeau! 

Tijdens de Algemene ledenvergadering van 19 april heeft Frans van 

Keulen een lezing gehouden over het ontstaan van het Botlek- en Euro-

poortgebied. Hij heeft ons meegenomen in de ontwikkeling van het 

havengebied in de loop der jaren en ook heeft hij laten zien wat de hui-

dige positie is van het havengebied in de wereld. Duidelijk werd dat de 

haven constant in verandering is en dat dit ook zo zal blijven. Het ha-

vengebied is en blijft een fascinerend deel van onze geschiedenis. 

Aan het einde van zijn lezing stelde hij twee exemplaren van het boek 

‘De haven van Rotterdam; Wereld tussen stad en zee’ ter beschikking 

van de vereniging. Dit 270 pagina’s dikke boek geeft in vogelvlucht de 

geschiedenis en het belang van de haven voor Rotterdam en omgeving 

weer. Het boek is rijk geïllustreerd met veel prachtige luchtfoto’s. 

We hebben twee exemplaren beschikbaar voor onze leden. 

Wilt u een exemplaar ontvangen stuur dan voor 1 december 2017 een 

E-mail naar: info@debrielsemaasmond.nl 

Zijn er meerdere belangstellenden dan zullen we loten wie een exem-

plaar krijgt. 
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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 
 

 




