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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            

 VIP op Voorne-Putten Pas, volwassenen  € 3,- p.p.      

 VIP op Voorne-Putten, kinderen   € 1,- p.p.  

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

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

 1 April, Nationaal Museumweekend,    gratis 

 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 

www.historischmuseumdenbriel.nl 

e-mail: info@historischmuseumdenbriel.nl 

Facebook: https://www.facebook.com/pages/De-Tachtigjarige-Oorlog-

Historisch-Museum-Den-Briel/118270701695580 

Instagram: @museumdenbriel 

Twitter: @MuseumDenBriel                                    
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Van de redactie 

De omslag van deze Mare wordt gesierd door een afbeelding van de Sint-

Martinuskerk te Zwartewaal. Deze eeuwenoude dorpskerk heeft een zeer 

interessante bouwgeschiedenis die door Fré Eggens op boeiende wijze en 

met veel aandacht voor details wordt beschreven. Zo wist u vast niet dat de 

Zwartewaalse kerkgangers gedurende een bepaalde periode op comfortabe-

le wijze de preek konden beluisteren op stoelen uit het Utrechtse Tivoli 

concertgebouw. 

In de Mare van oktober 2016 beschreef Nol Freijsen de geschiedenis van de 

vuurbakens van de Brielse Maasmond van 1280 tot 1630. In deze Mare ver-

volgt hij zijn verhaal met de periode van 1758 tot 1891 en besteedt daarbij 

bijzondere aandacht aan de Brielse Sint-Catharijnetoren in de functie van 

vuurtoren. 

Meta Snijders en Gerda Arkenbout laten ons zien wat er allemaal vooraf 

kan gaan aan het publiceren van een historisch artikel. Zij beschrijven het 

verloop van hun historisch onderzoek naar in Korea en Indonesië gesneu-

velde Briellenaren, die vermeld worden op een gedenkteken op de oude 

begraafplaats van Brielle. 

Marijke Holtrop meldt diverse activiteiten, presentaties en publicaties van 

het Historisch Museum Den Briel. Zij vraagt onze bijzondere aandacht voor 

het thema ‘De Vrouwen van Willem van Oranje’, dat uitgewerkt zal wor-

den in een tentoonstelling, een publicatie, een toneelvoorstelling en een 

symposium. 

Bert van Ravenhorst recenseert weer een tweetal boeken: ‘De Water-

geuzen’ en ‘Vierpolders’. Twee heel verschillende publicaties, maar beide 

zeer de moeite waard. ‘Een vergeten geschiedenis’ luidt de subtitel van De 

Watergeuzen en daar blijkt al duidelijk uit dat het boek vooral niet alleen 

over 1 april 1572 gaat. Misschien wel een ‘eyeopener’ voor Briellenaren. 

Tot slot moeten wij u helaas meedelen dat de redactie helaas afscheid heeft 

moeten nemen van Felix Keller, die vanwege gezondheidsproblemen is te-

ruggetreden. Felix heeft zich in de vele jaren van zijn redacteurschap volle-

dig ingezet voor de Brielse Mare, waarvoor we hem niet dankbaar genoeg 

kunnen zijn. 

 

Willem Delwel 
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De Sint-Martinuskerk in Zwartewaal 

Fré Eggens 

 

Zwartewaal kennen we allemaal, maar wat weten we van en over de 

dorpskerk of de Sint-Martinuskerk?  

In de meeste dorpen bevindt zich de dorpskerk min of meer in het mid-

den van het oude dorp, veelal omringd door een grachtje en/of liggend 

aan een fraai dorpsplein. De dorpskerk van Zwartewaal daarentegen 

staat geheel buiten het oude gedeelte van het dorp, dat zich uitstrekt 

van de Groene Kruisweg tot rond de vissershaven. De kerk staat daar 

min of meer eenzaam en alleen op een kleiheuvel binnendijks de Oude 

Zwartewaalse Polder.  

 

In 1336 wordt voor het eerst melding gemaakt van een kerk in Zwarte-

waal. We mogen echter veilig aannemen dat er al een kerk was kort 

nadat de nederzetting werd gesticht. We weten niet precies wanneer dat 

is geweest, waarschijnlijk omstreeks 1200. Nadat er problemen waren 

gekomen door wateroverlast heeft de bevolking zich beschermd door 

dijken en ontstond er een polder, die nog steeds als zodanig op de kaart 

is te herkennen. De Zwartewaalse kerk is gewijd aan Sint Maarten. De-

ze heilige, we kennen hem ook met zijn Latijnse naam Martinus (316-

397), werd geboren in Hongarije en diende in het Romeinse leger. Hij 

werd monnik en stichtte in Frankrijk verscheidene kloosters. In 372 

werd hij gekozen tot bisschop van Tours. In 397 stierf Maarten aan 

koortsen en werd op 11 november begraven in de basiliek van Tours. 

Martinus werd om zijn liefdadigheid al spoedig vereerd. Het leven van 

Martinus werd door zijn tijdgenoot Sulpicius Severus in een boek be-

schreven. Daarin wordt verteld hoe Martinus als Romeins soldaat voor 

de poorten van Amiens een bedelaar tegenkwam, die het koud had. 

Martinus trok zijn zwaard, sneed zijn rode mantel in tweeën en schonk 

een helft aan de bedelaar. Martinus werd onder andere patroon van de 

armen en de kinderen. Op de feestdag van deze heilige werd het ge-

bruikelijk om hen iets te geven. De verering van Martinus bleef niet 

beperkt tot Frankrijk, waar enkele duizenden kerken aan hem gewijd 
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zijn, maar verspreidde zich over heel Europa. In Nederland zijn er en-

kele tientallen Sint-Maartenskerken. 

Het jaartal 1336 danken we aan een akte van Gerard, heer van Voorne, 

die de hofstede van Zwartewaal in leen geeft aan zijn neef Gerard 

Claaszn. van Voorschoten, ook wel ‘de Bastaard van Zwartewaal’ ge-

heten. De hofstede wordt hierbij aangeduid als "die hofstede dien ghe-

legen is in den Zwartewael after die kercke''. In die tijd stonden er 

meerdere ‘boerderijen’ ten westen van de kerk, aan de Maas, die nog in 



 11 

open verbinding met de zee stond, alleen gescheiden door de Maasdijk. 

Bij ‘boerderijen’ moet men niet denken aan die we nu kennen. Toen 

woonden er vooral kleine boeren die eerder in woningen van hout en 

onder een dak van riet hebben gewoond. Door de vele dijkdoorbraken 

concentreerde de bewoning zich later op een veiliger plek, langs de oe-

vers van de ‘Holle Mare’, een kreek die in de huidige haven uitmondt. 
 

In de 14e en 15e eeuw werd de hele, toen nog houten, kapel 'versteend’ 

en ontstond het huidige schip. Rond 1540 werd een laat-gotisch koor 

aan het reeds bestaande schip gebouwd, dat ongeveer anderhalve meter 

hoger is dan het schip. Tussen het schip en het koor bevindt zich de tri-

omfboog (zie foto pag. 12) die vroeger de afsluiting van het schip was 

en waartegen zich het altaar heeft bevonden (een katholieke kerk had 

immers altijd een naar het oosten gericht altaar). De toren werd enige 

jaren later, aan de binnenzijde van de westgevel, gebouwd, waarbij de-

ze toren een eigen ingang kreeg. De toren is grotendeels ingebouwd in 

de eerste schiptravee (een travee is een deel van een gebouw, dat wordt 

bepaald door twee opvolgende steunpunten in de lengterichting van het 

gebouw). Boven het schipdak zijn alleen de klokkenverdieping en de 

achtkantige spits zichtbaar. De kerk is uitwendig sober uitgevoerd, met 

vrijwel volledig uit baksteen opgetrokken gevels. Het is duidelijk waar-

neembaar dat op tal van plaatsen herstellingen en restauraties hebben 

plaatsgevonden, deze zijn vooral goed zichtbaar onder de vensters en 

rond de ingangen. 
 

 

Voorgangers 

Oorspronkelijk was het een kerk bestemd voor de katholieke eredienst. 

Er is bijzonder weinig bekend over de geestelijken die vóór de Refor-

matie in de 16e eeuw in de Parochie Zwartewaal hebben gediend. In het 

tijdsbestek 1419-1556 werden de volgende pastoors vermeld: Wilhelmi 

Petri, Jacobi Simonis, Johannus Crate, Jan Jongersz., Jacob Corneli, 

Adra Pufali, Johannes Vos, Jehona de Vos en Cornelis Muizevanger. 

Na 1572 kregen de Rooms-Katholieken het moeilijk en werden hun 

kerken overgenomen door de Gereformeerden (Protestanten). 

In de loop der jaren hebben vele predikanten de kerkelijke gemeente 
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gediend. Als eerste predikant van de Hervormde Kerk te Zwartewaal 

wordt genoemd Florentius Gerardus (Floris Gerritsz), afkomstig uit 

Leeuwarden, die op 8 oktober 1576 werd ontslagen en daarna als amb-

teloos burger in Brielle woonde. Gedurende de jaren 1644 tot 1657 

diende de Zwartewaalse dominee Johannes Pythius ook de kleine ker-

kelijke gemeente aan de overkant van de Maas, Blankenburgh, Rosen-

burgh en Ruygeplaat. Hij stak per boot de Maas over en hield de dien-

sten vermoedelijk in de boerderij die later de naam ‘Oud Rozenburg’ 

zou krijgen. Deze boerderij stond op en tegen de dijk, recht tegenover 

Zwartewaal.  
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Restauraties 

In de loop der jaren werd de kerk meerdere malen gerestaureerd en aan-

gepast aan de eisen van de tijd. 

De belangrijkste data zijn:  

1851 Vernieuwing van het dak. In het westelijk deel (schip) werd meer 

ruimte geschapen voor algemeen kerkelijk gebruik zoals de consistorie. 

Subsidies werden hoofdzakelijk verstrekt door provinciale fondsen. 

Kleinere bijdragen werden aangedragen door particulieren door middel 

van allerlei acties binnen de eigen dorpsgemeente. 

1926/1927 Bij een aanzienlijk aantal oude kerken in Nederland zijn het 

eigendom van kerkgebouw en kerktoren gesplitst. De burgerlijke ge-

meente heeft het eigendom van de kerktoren, de kerkelijke gemeen-

schap het eigendom van het kerkgebouw. De kerktoren is qua eigen-

dom ‘ontkoppeld’ van het kerkgebouw. De opdracht tot restauratie van 

de toren werd dan ook namens de burgerlijke gemeente verstrekt en 

werd uitgevoerd door aannemer G. Kranenburg uit Zuidland.  

1939-1942; 1943-1946 Onder toezicht van Monumentenzorg werden 

de restauratiewerkzaamheden uitgevoerd door aannemer Izaäk Wou-

denberg waarbij, speciaal voor het timmerwerk, de dorpstimmerman 

Kievit werd ingeschakeld.  De eerste restauratie werd begeleid door 

architect Van Holten uit Brielle. Door allerlei conflicten en de oorlogs-

situatie werd de tweede restauratie begeleid door de rijksambtenaar  



14  

H. Onnes. Bij deze restauratie werden een behoorlijk aantal herstellin-

gen van 1939-1942 verbeterd en/of aangepast. 

1975-1976 De restauratie werd begeleid door Architectenbureau Jan 

Walraad te Brielle samen met de Architectenassociatie uit Den Haag.  

Het werk werd gefinancierd door: Provincie Zuid-Holland, Rijksdienst 

voor Monumentenzorg, Gemeente Brielle, Rommelmarktcommissie 

die zelfs fl. 19.000 bij elkaar wist te rommelen, Fonds Zomerpostze-

gels, Prins Bernhardfonds,  Hofkesstichting, Stichting Insinger Fonds, 

Stichting Zonneweelde, Stichting Fonds Voorne-Putten en Rozenburg 

en Generale Financiële Raad Nederlands Hervormde Kerk. 

1992/1993 Deze restauratie werd uitgevoerd door de Verenigde Aan-

nemers- en Steenhouwersbedrijven  Van der Sluijs & van Dijk N.V. uit 

Hardinxveld-Giessendam onder begeleiding van Walraad & van der 
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Stoep Architecten uit Brielle. Een Rijkssubsidie van maximaal 80% van 

de begroting van fl. 2.037.360 werd toegezegd. Op de elfde december 

1992 werd het hoogste punt van de restauratie bereikt. Om dit te marke-

ren werd een windvaan op het al bestaande smeedijzeren kruis, voor-

zien van drie lelies, geplaatst. De kerkenraad koos voor een windvaan 

uitbeeldende ‘Het Godslam dragende de kruisbanier’, symboliserend de 

weg te volgen met  Christus aan het hoofd. Daaropvolgend werden de 

glazen geheven.  

 

Exterieur 

Komend vanuit Brielle over de Maasdijk is duidelijk waar te nemen dat 

de kerk eigenlijk uit twee delen bestaat, de toren met een laag schipdak  

met daarachter een hoger dak (het koor). Er is een hoogteverschil van 

ongeveer anderhalve meter. Bij vele kerken in Nederland zijn de daken 
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belegd met leien, zo ook bij deze kerk. Echter, er is een opvallend de-

tail waar te nemen. De toren heeft een geheel andere wijze van beleg-

gen dan de daken van het schip en het koor. De kerkdaken zijn belegd 

in de ‘Maasdekking’, alle leien zijn rechthoekig en even groot, terwijl 

de toren is belegd in de ‘Rijndekking’ of ‘Schubbendekking’. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interieur 

Het voormalige koor, nu de zogenaamde preekkerk, bevat aan de oost-

zijde de preekstoel en een drietal nissen. De grootste nis, aan de zuid-

oost muur,  bestaat uit twee boognissen en vormt de zogenaamde pisci-

na. Volgens kerkelijk voorschrift was in iedere kerk een wasbekken 

aanwezig voor de handwassing van de priester vóór de mis en voor de 

reiniging van zijn vingers en van het gewijde vaatwerk na de commu-

nie. Vaak zijn er twee afvoeren, één voor het heilige water dat afvoert 
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naar direct onder de kerk (ook heilig) en een tweede afvoer direct naar 

buiten voor het gewone waswater. Deze piscina heeft slechts één enkele 

afvoer.  
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De preekkerk heeft een fraai lichtblauw geverfd tongewelf met geprofi-

leerde ribben en gotische roosjes op de randen.  

 

De preekstoel dateert vermoedelijk uit het tweede kwart van de 17e 

eeuw en heeft een zeszijdige kuip met een koperen kansellezenaar met 

een veel voorkomende zeventiende-eeuwse versiering van krullende 

bladeren en druiventrosjes. Oorspronkelijk bevond de preekstoel zich 

aan de zuidmuur van de kerk. Achtereenvolgende predikanten beweer-

den dat het spreken in de kerk door de ‘slegte situatie’ van de preek-

stoel ‘ongemakkelijk’ was en verzochten de preekstoel ‘regt uit te 

plaatsen’. Na zorgvuldig onderzoek van ds. Van Beveren van Esveldt 

werd de preekstoel in 1785, na advies van de ‘stadsfabriek’ (directeur 

gemeentewerken Brielle) David van Westenhout, naar de achterzijde 

verplaatst. 
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Tegenover de preekstoel bevonden zich in het midden altijd de stoelen 

of banken voor de gewone gemeenteleden, terwijl de herenbanken 

daaromheen bestemd waren voor hoogwaardigheidsbekleders zoals de 

ambachtsheer met zijn familie en de dorps- en polderbestuurders. Het 

was vroeger de gewoonte om de kerkleden te laten betalen voor het 

‘zitgenot’. Uit b.v. de jaarrekeningen van de kerkvoogdij uit 1851 blijkt 

dat de banken ook per plaats werden verhuurd. Bank nummer negen 

bracht toen voor drie zitplaatsen in totaal fl. 17,25 per jaar op.  

In de latere jaren werden de bankplaatsen en stoelen verhuurd voor: 

damesbank fl. 10, domineesbank fl. 10, eerste vijf rijen stoelen fl. 5 en 
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alle andere stoelen voor fl. 4.  

Men ging ervan uit dat, na de restauratie van 1946, banken terugge-

plaatst zouden worden. Dat bleek te duur en men slaagde erin stoelen 

van het concertgebouw Tivoli uit Utrecht over te nemen. De herenban-

ken en de houten koorafsluiting waren nog wel aanwezig.  

 

In de kerkenraad van januari 1968 werd besproken dat de stoelen ei-

genlijk aan vervanging toe waren maar ook dat er verwarming bij de 

zitplaatsen moest komen. Men besloot alleen de verwarming te laten 

installeren. Enkele jaren later, in 1972, waren de stoelen zo slecht dat 

vervanging beslist nodig was. Gelukkig kon men de hand leggen op 

stoelen uit de gesloopte Koninginnekerk te Rotterdam. 
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De huidige stoelen wer-

den in 1980 aangeschaft 

ondermeer door de 

opbrengsten van rommel-

markten. Vanaf 1975 tot 

en met 1992 werden er 

rommelmarkten gehouden 

waarbij de netto inkom-

sten jaarlijks varieerden 

van 11.000 tot 20.000 gul-

den.  

 
Oorspronkelijk werd de 

kerk ‘verlicht’ door drie 

koperen kroonluchters, 

alle voorzien van echte 

kaarsen. Als er een stevi-

ge wind stond bewogen de 

kroonluchters met als ge-

volg het lekken van de 

kaarsen. Soms werden de 

kroonluchters dan ook 

met draden verankerd. 

Helaas werden de drie 

antieke kroonluchters in 

het begin van deze eeuw 

gestolen en naderhand vervangen door nieuwere, minder fraaie exem-

plaren maar nu wel uitgerust met elektrische kaarsen. 

 

Onder het orgel bevinden zich de consistoriekamer, een keuken en di-

verse ruimten die in gebruik zijn voor allerlei kerkelijke activiteiten. In 

een van de ruimten boven de consistorie staat een oude houten kist met 

de tekst ‘Kerkeraadskist van Zwartewaal’. Deze kist bevatte voorheen 

de archieven van de kerk, waarin alle documenten, verslagen en notu-

len zorgvuldig werden opgeslagen en bewaard voor de toekomst.  
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Bij de laatste restauratie werd het interieur grondig aangepakt, waarbij 

het tongewelf lichtblauw werd geverfd. Een aantal details werd in ere 

hersteld zoals de verticale houten muurstijlen met de schuine houten 

delen, korbeel genoemd. De muurankers met spieverbinding werden 

prachtig zichtbaar gemaakt. Langs de onderzijde van het tongewelf 

werden roosjes als versiering aangebracht.  (zie foto pagina 18 ) 
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In de kerk, bij de opgang naar het orgel hangt een schilderij dat in 

vroeger jaren is gemaakt en geschonken door de heer Starrenburg, in 

die tijd woonachtig aan de Gootsehoek. Ondanks vele naspeuringen 

kon niet worden achterhaald waarom dit schilderij werd geschonken.  
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Begraven in en rond de kerk 

Eeuwenlang werden de armere mensen op het kerkhof rond de kerk 

begraven. De rijke mensen vonden vaak een rustplaats in de kerk. Dit 

was weliswaar duurder, maar zij konden dat betalen en lagen zo dicht 

mogelijk bij het altaar. Deze gewoonte had wel minder leuke gevolgen 

voor de kerkgangers. De graven in de kerk waren nooit echt luchtdicht 

afgesloten. Zo kwam de stank van de ontbindende lijken soms door de 

vloer de kerk binnen. Het begraven in de kerk gebeurde ook niet altijd 

zorgvuldig. Door het herhaald oplichten van de stenen verzakte de 

vloer en sloten niet alle grafstenen even goed meer aan. Toen er tegen 

het einde van de achttiende eeuw meer inzicht kwam in het belang van 

hygiëne en het gevaar van besmetting gingen er steeds meer stemmen 

op het begraven in de kerk te verbieden en de begraafplaatsen naar een 

plek buiten stad of dorp te verplaatsen.  

 

In Frankrijk werd op 12 juni 1804 bij Keizerlijk Besluit het verbod op 

het begraven in de kerken ingevoerd met daarbij het verbod op het be-

graven binnen de bebouwde kom. Omdat Nederland bezet was door de 

Fransen, werd het al snel duidelijk dat ook hier een strengere regelge-

ving zou komen. Toen ons land dan ook op 11 januari 1811 bij Frank-

rijk werd ingelijfd, werden dezelfde verboden ingevoerd, al was een 

datum waarop deze van kracht zouden worden nog niet vastgesteld. In 

1812 werd uiteindelijk besloten om het verbod op 1 januari 1813 te 

laten ingaan. Het verbod werd in Nederland op grote schaal, een bevel 

immers van de bezetter, geschonden. Op vele plaatsen had men nog 

geen begraafplaats buiten de bebouwde kom aangelegd, en de aanleg 

ervan kostte natuurlijk geld. Het verbod is overigens niet lang van 

kracht gebleven, want in november 1813 kwam er een einde aan de 

Franse overheersing, en Willem I stelde op 22 december 1813 het Kei-

zerlijk Decreet voorlopig buiten werking. Alles bleef dus bij het oude.  

Pas in 1829 vaardigde koning Willem I opnieuw een verbod uit: “het 

begraven van lijken, in kerken, kapellen, bedeplaatsen, het zij publiek, 

het zij aan gestichten of particulieren toebehoorende, zal verboden 

blijven, en zulks zonder eenige uitzondering, zoo wel ten platten lande, 

als in de steden, behoudens alleen het begraven op kerkhoven in de 
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gemeenten, welke niet meer dan duizend zielen bevatten. In de steden, 

dorpen en vlekken van eene bevolking van meer dan 1000 zielen op 

kerkhoven of begraafplaatsen in de bebouwde kom der gemeente gele-

gen, te doen ophouden, en bij gevolg te bevelen, dat aldaar, vóór het 

gemelde tijdstip zullen worden aangelegd, eene of meer begraafplaat-

sen, zulks ten minste 35 of 40 ellen afgelegen van de bebouwde kom 

der gemeenten, met uitzondering alleen, van die weinige steden, dor-

pen en vlekken, alwaar het voorloopig behouden der thans bestaande 

begraafplaatsen, buiten de kerken, om zeer dringende redenen en ge-

heel buitengewone omstandigheden, als noodzakelijk, of zeer raad-

zaam mogt voorkomen “. 

In 1920 werd een nieuwe begraafplaats ingericht aan de Wouddijk, 

waarna begraven bij de kerk tot een einde kwam. Bij de kerk, aan de 

zuid/oost kant is nog een aantal grafstenen aanwezig waaronder van de 

dames Hofkes. 
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Bij de restauratie 1939-1943 werden de grafzerken van hun oorspron-

kelijke plaats genomen en gebruikt voor de bevloering van het midden-

pad in het oostelijk deel (koor) van de kerk. Lopend over de graven zijn 

enkele nog duidelijke namen te lezen, waaronder die van de Zwarte-

waalse stuurman Cornelis Leendert Boete van Swartewael.  
Ook van twee predikanten is nog een redelijk gave grafsteen te zien: 

Colaus Canzius (in andere geschriften veelal Nicolaas Cantius ge-

noemd), predikant van 1674 tot 1680 en Petrus Bormans, predikant van 

1703 tot 1744. 
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Wapenbord 

In februari 1926 schonk Henry de Sauvage Nolting, consul van Frank-

rijk en wonende in Dordrecht en daarnaast ambachtsheer van Zwarte-

waal, namens zijn familie hun wapenbord. Het wapen op het bord 

toont onder meer vier wildemannen die op hun beurt terzijde worden 

gestaan door nog twee wildemannen, allen voorzien van een stevige 

knuppel, knots of piek. In heraldische beschrijvingen wordt een wilde-

man ook wel Hercules genoemd.   
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Wildemannen komen veel in wapens voor zoals bijvoorbeeld in het 

stadswapen van ’s-Hertogenbosch. De wildemannen op dit wapenbord 

dragen op het hoofd en over de heupen en dijen een krans van groene 

bladeren. Wildemannen komen ook voor in sprookjes zoals de 

´IJzeren Hans´ van de gebroeders Grimm. Aan de onderzijde staat de 

wapenspreuk: ‘TOUT A L’ AIDE DE DIEU’, ‘alles met de hulp van 

God’. Naast het wapenbord schonk de familie ook fl. 100,-. Helaas 

verzuimde de kerkenraad de familie in te lichten over de ontvangst 

van de gelden en het plaatsen van het wapenbord in de kerk.  

 

Na enige tijd 

stuurde de 

heer Henry 

de Sauvage 

Nolting, via 

zijn contact-

man de heer 

A. de Meer 

uit  

Dordrecht, 

een brief om 

aan de weet 

te komen of 

het bord in-

middels aan 

de kerkmuur 

hing.  
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Mud tarwe  

De ambachtsheer van Zwartewaal was doorgaans een vooraanstaand 

persoon.  

Tot het overlijden van Vrouwe Machteld van Voorne in 1372 waren de 

heren van Voorne de ambachtsheer (m.u.v. een korte leenperiode toen 

de heren Naaldwijk en Voorschoten de ambachtsheer waren). Daarna 

vervalt Voorne en dus ook Zwartewaal aan Holland en zijn de graven 

van Holland de ambachtsheer, na 1572 de Staten van Holland.  

 

In de jaren 1724 tot 1838 was de gemeente Brielle de ambachtsheer. In 

die tijd werd vastgesteld dat de Hervormde kerk van Zwartewaal ieder 

jaar een mud, een oude volumemaat variërend van 100 tot 111 liter, 

tarwe in natura aan de gemeente moest geven, dit ter ondersteuning 

van de Brielse armen. Een mud tarwe werd later omgezet in een dona-

tie van 1 gulden en nog later 1,20 gulden. Dit minieme bedrag kwam 
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jaarlijks terug op de gemeentelijke begroting, zelfs nog in de tachtiger 

jaren van de vorige eeuw.  

 

 

Het orgel 

Het orgel, geschonken door de ambachtsvrouwen Maria Aurelia en Jo-

hanna Jacoba Hofkes, werd op de 1e juni 1902 ingewijd.  

De dames Hofkes waren kleindochters van de Zwartewaalse reder 

Kwak, burgemeester van Zwartewaal en ambachtsheer. De dames Hof-

kes droegen via vererving dezelfde titels maar dan in vrouwelijke vorm. 

Het orgel werd gebouwd door Orgelmakerij Bakker & Timmenga te 

Leeuwarden.  

Er werd een uitvoerig bestek opgesteld waarin onder meer stond: “het 

werk zal bevatten twee handklavieren loopende van groot C tot f’’’, 

zijnde 4 ½ Octaaf in omvang, en een gedeelte vrij pedaal van groot C 

tot d’ zijnde 2 ¼  Octaven in omvang, en vijftien sprekende stemmen, 

welke op drie afzonderlijke windladen worden verdeeld, manuaal bo-

venwerk en pedaal, die men echter door koppelingen kan combineren 

of afsluiten.”  

Bovendien werd zeker gesteld dat de bouwer, gedurende een periode 

van tien jaar, het orgel jaarlijks kwam stemmen voor de somma van  25 

gulden. 
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De kleur was gehout donker eiken (een oude verftechniek waarmee 

met bruine verf een hout imitatie wordt opgebracht). Het geheel werd 

overdadig versierd met gouden biezen en arabesken. Tijdens de 

kerkrestauratie van omstreeks 1943 werd het orgel naar achteren ver-

plaatst. Sporen daarvan zijn nog te zien op de orgelgalerij. Bovendien 

werd de orgelkas toen ook overgeschilderd in een “lichtere, meer at-

mospherische kleur” (vaal grijsgroen). In 1977 was een nieuwe verf-

beurt nodig. Het schilderwerk werd uitgevoerd door de heer Lindhout 

die ontdekte dat de oorspronkelijke kleur ‘gehout eiken’ was. Aanslui-

tend werd het orgel in de authentieke kleur terug gebracht, inclusief de 

gouden biezen en arabesken. Om de verfbeurt te kunnen betalen wer-

den ten bate van het orgelfonds verschillende concerten gehouden. 
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Ook ontving het fonds financiële bijdragen van derden waaronder de 

Hofkesstichting. Op de later geplaatste windmotor na is er niets aan het 

orgel gewijzigd. In 1985/1986 heeft het orgel nog een ingrijpende res-

tauratie ondergaan. Door de fraaie akoestiek klinkt het orgel fris met 

een knipoog naar de 18e eeuw.  

 

Torenklok 

Op de torenverdieping staat een vermoedelijk midden-18de-eeuws me-

chanisch uurwerk met secondeslinger; het heeft een smeedijzeren fra-

me, koperen tandwielen en koperen sierknoppen. Het uurwerk is niet 

verbonden met wijzerplaten, ze kan alleen de luidklok laten horen op de 

hele en halve uren. De houten stoel waar dit uurwerk op staat, is aan-

zienlijk ouder. Een deel van het muurwerk is ter plaatse weggekapt 

waardoor aangenomen mag worden dat op deze stoel oorspronkelijk 

een groter uurwerk heeft gestaan.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De luidklok kan handmatig 

en door middel van een 

elektromotor in werking 

worden gesteld. De luidklok 

in de toren is in 1770 gego-

ten door de geelgieter Pieter 

Bakker uit Rotterdam. De 

luidklok heeft een doorsnee 

van 72 cm, een hoogte van 
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60 cm en weegt 278 kg.  Op de klok staan de namen: Pieter Bakker 

1770, M. Sandifort (Schout), P. Kruyf (Burgermeester), I.D. Pruit en I. 

de Vos (Kerkmeesters), Mr. A. v.d. Sluis, Dr. C. v. Dam van Aerden, 

Mr. C. Hoyer en Dr. A. de Mirel (Commissarissen van Swartewaal).  

De klok is in 1943 door de Duitse bezetters uit de toren gehaald en on-

dermeer samen met de klokken uit de Brielse Sint-Catharijne afgevoerd 

naar Leerdam. In november 1944 werd het binnenvaart klipperschip 

‘Hoop op Zegen’ gevorderd voor een reis met klokken van Leerdam 

via Amsterdam en Lemmer naar Duitsland. De eigenaar-schipper, J. 

van Dijk, van de ‘Hoop op Zegen’ weigerde de klokken te vervoeren. 

De onervaren schipper, Marten Homma, nam echter zijn plaats in. Op 

de 6e januari 1945 vertrok vanuit Amsterdam een konvooi schepen, 
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getrokken door de Duitse sleepboot ‘BS 14’, waaronder de ‘Hoop op 

Zegen’. Traag ploegde de sleep zich tijdens die late zaterdagavond een 

weg door het IJsselmeer. De vuurtorens langs de kust waren gedoofd of 

afgeschermd, het was aardedonker. Ter hoogte van Urk brak de sleep-

tros van de schepen.  

Als schipper Homma merkt dat zijn schip is losgeraakt van de sleep, 

stuurt hij op Urk aan, waar het schip op de 'Vormt' strandt en lek slaat. 

De ‘Hoop op Zegen’ bleef muurvast zitten op enkele honderden meters 

van Urk verwijderd. Somber klotsten de golven van het IJsselmeer 

rond en boven de tot zwijgen gebrachte klokken. Na de oorlog werden 

alle klokken geborgen, in Urk aan land gezet en naderhand aan de 

rechtmatige eigenaren teruggegeven. De Zwartewaalse klok werd in 

1946 onbeschadigd terug gehangen in de toren.  
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Naschrift 

De Sint-Martinuskerk is in gebruik bij de Protestantse Gemeente 

‘Tweestromenland’. Een kerkelijke gemeente ontstaan op 1 januari 

2013, na een fusie tussen de kerkelijke gemeenten Heenvliet, Geervliet, 

Abbenbroek en Zwartewaal. 

 

Over de auteur: Fré Eggens, redacteur van de ‘Brielse Mare’. 
 

Bronnen: 
Streekarchief Voorne-Putten 

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 

Voorlichtingsblad gemeente Brielle 

Historische Werkgroep Zwartewaal 

“Bonus”, Welzijn Ouderen Brielle 

“Register op de Parochiën”, P.M. Grijpink 

“Gods klokken”, Werkgroep Koedijker Verleden 

“De Nederlandsche Stad- en Dorpbeschrijver”, Deel VI, Lieve van Ollefen  

“Voorne-Putten”, Peter Don (1992) 
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“Geschiedenis van Voorne-Putten en Rozenburg”, W. Plokker 

 “De Hervormde kerk van Zwartewaal”, Publicatiereeks nr.11, Peter Don  

Briels Klokkenluiders Gilde 

Meertens Instituut 

Diverse websites   

 

 

Steekhengst komt naar Brielle 

Vanuit een aantal plaatsen langs de benedenloop van de grote rivieren 
werd eeuwenlang de zalmvisserij met behulp van zalmsteken beoefend. 
De zalmschuren aan de Veerweg in Brielle zijn uniek, in alle andere 
plaatsen zijn deze verdwenen. Ook bijzonder is, dat deze vorm van vis-
serij in Brielle tot 1940 heeft bestaan, veel langer dan elders. Voor het 
vissen gebruikte men houten zalm-
schouwen en steekhengsten. Omdat 
steekhengsten op het laatst overal ver-
dwenen waren stond het type ook wel 
bekend als Brielse hengst. 
De enig overgebleven steekhengst is 
omgebouwd tot jacht en heeft zijn be-
staan weten te rekken tot de tachtiger 
jaren van de vorige eeuw. Toen is het 
scheepje opgegeven en vervolgens ge-
zonken in een achterafsloot. Twintig 
jaar later is het weer naar boven gehaald 
en door de Stichting Behoud Hoogaars 
nauwkeurig opgemeten en nagebouwd 
op de oude scheepswerf in Arnemuiden. 
Deze steekhengst zal Brielle bezoeken 
op 22 en 23 mei 2018 en naar verwachting afmeren op de oude plek bij 
de grote zalmschuur aan de Veerweg.  
  
Voor het maken van een kort zeiltochtje en een wandeling zie de plaat-
selijke kranten en website www.gidsengroepbrielle.nl  
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Vuurtorenlichten in het Voornse Duin en op de  

Sint-Catharijnekerk in Brielle, in de periode 1758-1891 

 

Nol Freijsen 

In de Middeleeuwen was Brielle een drukke havenstad die vuurtorens 

bouwde aan de Maasmonding voor de scheepvaart. Het was het onder-

werp van een eerder artikel in de Brielse Mare. Ook in latere eeuwen 

bleef de behoefte bestaan aan goede kustverlichting aan de Voornse 

kust. De gemeente Brielle plaatste toen op meer moderne wijze vuur en 

lampen in het duingebied en op de toren van de Sint-Catharijnekerk. En 

dat gaat u lezen in dit tweede artikel over de verlichting bij de Brielse 

Maasmond. 

 

Een nieuwe aanpak in de kustverlichting van de Brielse Maas-

mond 

Het jaar 1758 bracht grote veranderingen voor de scheepvaart in de 

Brielse Maasmond. Al lange tijd fungeerden de Stenen Baak op de 

Heindijk samen met een zogenaamd buitenbaken, een houten stellage 

bij het Kruiningergors, als richtingwijzers voor de schepen. Op beide 

konden ’s nachts vuren branden om hen dan zichtbaar te maken. Zag 

men ze in één lijn met zijn eigen schip dan voer men in de veilige vaar-

geul. Maar dat ging veranderen in het midden van de 18e eeuw.  

 Het bestuur van de havenstad Brielle trok geld uit voor drie ver-

anderingen in de kustverlichting en dat deed men na het raadplegen van 

loodsen en stuurlieden. Het belangrijkste was de bouw van een nieuwe 

vuurtoren in plaats van de Stenen Baak, vervolgens het aanbrengen van 

een lichtkoepel op de Sint-Catharijnekerk in Brielle en ten slotte het 

bouwen van een nieuw vuurbaken in de duinen van Oostvoorne. Dat 

was heel wat en misschien dan ook niet verwonderlijk, dat het bouwen 

van een vervanging voor de Stenen Baak niet doorging. Hij bleef staan 
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– en staat er nog steeds – en een nieuwe vuurtoren in zijn plaats is 

nooit gerealiseerd. De andere twee zaken kwamen er wel. Een jaar la-

ter, in 1759, ging op de toren van de Sint-Catharijnekerk een lichtkoe-

pel functioneren, waarin ’s nachts een kolenvuur brandde. Het was sa-

men met het vuurbaken in het duin een belangrijk oriëntatie punt, dag 

en nacht, voor de scheepvaart in de Brielse Maasmond. 

 Het vuurbaken in de duinen moet men zich voorstellen als een 

betrekkelijk kleine constructie, waar bovenop een vuur gestookt kon 

worden. Het Stadsarchief Brielle, thans opgenomen in het Streekar-

chief Voorne-Putten, vermeldt aardige bijzonderheden over dit baken. 
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Naast het baken stond een klein huisje, waar de twee nachtelijke sto-

kers konden verblijven in bedsteeën, en er was tevens een kolenhok. 

Er was een geregelde aanvoer van kolen vanaf Brielle en op de kolen-

wagen werd bovendien ook het beddengoed voor de stokers vervoerd. 

Hopelijk kwam het niet zwart aan in het duin. De plaats van vestiging 

van dit vuurbaken leren we pas later kennen. 

 Toch was men blijkbaar nog niet tevreden over dit vuurbaken. 

Wederom het Stadsarchief vertelt ons dat in 1773 de gemeente Brielle 

opdracht gaf om aan de buitenkant van de duinen een zandberg op te 

werpen. Hoogte en opbouw hiervan werden gedetailleerd aangegeven, 

maar merkwaardig genoeg niet het waarom van deze zandberg in een 

duinlandschap. De enige reden die men hiervoor kan bedenken, is dat 

plaats en/of hoogte van het aanvankelijke duinbaken niet voldeed en 

men besloten heeft een stevig, kunstmatig duin als fundament voor het 

baken aan te leggen. 

 Zo was de kustverlichting van Voorne in de tweede  helft van de 

18e eeuw opgebouwd. Twee nieuwe oriëntatiepunten naast het oude 

tweetal Stenen Baak met zijn buitenbaken. Sint-Catharijnekerk en 

duinbaken samen verschaften aanvullende informatie aan de schippers 

bij het binnenvaren van de Maasmonding. Dit gaat dan zo door tot in 

het eerste kwartaal van de 19e eeuw de bakens weer verzet worden. 

 

In het duin van Rockanje 

In het jaar 1800 werd het vuur op de Stenen Baak definitief gedoofd. 

Hij verloor hiermee zijn functie als vuurtoren. Hij werd echter niet 

afgebroken, maar bleef staan als baken voor overdag. De Stenen Baak 

en zijn buitenbaken verdwenen dus als oude richtingwijzers van de 

kustverlichting rond de Maasmond bij het begin van de nieuwe eeuw. 

In de duinen van Rockanje gebeurde het tegendeel, daar kwam een 

nieuw baken.  

 In 1816 werd er een lichtbaken aangelegd in de buitenduinen 

van Rockanje. Ondanks deze ligging behoorde het vuurtorentje tot het 

bezit van de stad Brielle, zoals blijkt uit de boekhouding  in het stads-

archief. Hierin worden de bedragen voor de aanleg genoemd. Het ging 

om een klein gebouwtje met een licht er bovenop. Naast deze lichtop-
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stand stond een paalconstructie als baken voor de scheepvaart overdag. 

Op de lichtopstand werd geen kolenvuur gestookt, zoals op de voor-

gaande bakens aan de Brielse Maasmond. Het licht kwam van een olie-

lamp die gevoed werd met ‘patent-olij’. Deze methode was een nieuwe 

vinding die vanuit Frankrijk kwam. Het had natuurlijk het voordeel dat 

er minder gesjouw was met de zware steenkolen.  

We weten dus tamelijk veel over dit nieuwe baken. Daar komt 

bij dat we ook goed geïnformeerd zijn over de plaats waar het stond. 

Die plaats wordt onder andere aangegeven op een kaart van ca. 1850 

(Afb.1). Het was aan de buitenkant van de duinen en iets verder weste-

lijk dan het quarantainehuis, later pesthuis geheten. Kijken we naar een 

hedendaagse topografische kaart, dan stond het niet ver van waar het 

Kreekpad toegang geeft tot het duin  van Natuurmonumenten bij het 

Breede Water.  

Het lichtbaken in het duin van Rockanje zal gediend hebben 

om de kustlijn te markeren bij de punt van het eiland of om aan te ge-

ven, dat men niet langer vrijuit moest varen, maar juist de kustlijn in 

een vaargeul volgen. 

 

Mildenburg 

 

Na een korte tijd was er blijkbaar weer behoefte bij de 
scheepvaart in de Maasmond aan een verbetering of uitbreiding van de 

kustverlichting. Het stadsbestuur van Brielle besloot om nog een licht-

opstand te plaatsen bij Oostvoorne. Dat gebeurde in het jaar 1825. De 

techniek van vuurtorenverlichting had zich verder ontwikkeld en op 

deze  nieuwe lichtopstand werd een zogenaamd ‘Engelsch Lamplicht’ 

geplaatst. Het was  een olielamp met aan de achterzijde van de vlam 

een reflector die zorgde voor een bundeling van de lichtstralen. Het 

bijzondere van dit nieuwe lichtbaken was, dat voor de plaatsing een 

duintop werd gehuurd bij de eigenaar van het landgoed Mildenburg in 

het dorp Oostvoorne. De huurprijs was 10 gulden per jaar. En wie was 

die eigenaar? Zijn naam was N.J.C. Lette; hij was een prominente in-

woner van Brielle. In 1815 was hij ambachtsheer van Oostvoorne ge-

worden en eigenaar van het landgoed. De transactie doet denken aan 
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vermenging van publieke en particuliere belangen, zoals dat tegen-

woordig in de politiek ook wel eens voorkomt.  
Het is interessant om te speculeren op welke plek het lichtba-

ken verrees. Het was dus op een duintop; die bevinden zich tegen-

woordig aan de kustzijde van het Mildenburgbos, in de zogenaamde 

manteling. Ik kies als mogelijke plek de duintop aan het eind van de 

laan in het Mildenburgbos. Daar stond vroeger een uitkijktoren en dat 

lijkt de opvolger te kunnen zijn van dat Engelsch Lamplicht. Brielle 

betaalde aan Lette de jaarlijkse huur tot 1830 voor zover bekend.  



44  

Als mijn veronderstelling klopt, dan was de plaats van vestiging  

van het licht niet ver verwijderd van de plek waar de eerste vuurtoren 

van Brielle had gestaan. Dat was langs de tegenwoordige Zwartelaan. 

In 1280 bouwde Brielle daar op gezag van de Heer van Voorne een 

houten vuurbaken en dat werd later vervangen door een stenen vuurto-

ren. Het fundament daarvan vormt nu op die plaats een monument. Het 

Mildenburgbos met zijn directe omgeving vormt dus een gebied met 

een rijke historie in de kustverlichting.  

 

Het Kleine Vuur van de Maas 
 

In het duingebied van Oostvoorne zelf bevond zich in 1826 nog steeds 

het vuurbaken dat bij het begin van de vernieuwingen in 1758 was op-

gericht en in 1773 wellicht vernieuwd. Dat blijkt uit de gemeentelijke 

boekhouding van Brielle, waarin een post staat vermeld over het ver-

voer van roggestro daarheen. Men zou het vervoer van stro in verband 

kunnen brengen met het vuur dat op het baken gestookt werd. Dat 

wordt echter weersproken door de betiteling van het vuurbaken. Men 

sprak over een lamplicht, suggererend dat het baken toentertijd een 

olielamp had, zoals dat in het Mildenburgbos.  

 Documentatie uit de daarop volgende tijd geeft ons nu eindelijk 

informatie over de exacte plek van het vuurbaken in het duin van Oost-

voorne. Een navigatiekaart uit 1849 – al veel eerder samengesteld – 

vertelt ons dat er een ‘vuur’ was aan de rand van het Oostvoornse duin-

gebied (Afb. 2). Het vuurbaken draagt een naam en heet Het Kleine 

Vuur van de Maas. De plaats wordt nog duidelijker op een topografi-

sche kaart uit 1868 (Afb. 3). Deze maakt duidelijk dat het lamplicht 

gesitueerd was niet ver van het westelijke uiteinde van de toenmalige 

Zandweg. Tegenwoordig is dat het duinpad langs de Biberbunker.  

 Het beeld wordt complexer door een andere kaart uit ongeveer 

dezelfde tijd, namelijk 1867 (Afb. 4). Hierop staan twee bakens ver-

meld, beide getekend met een stip. Bovenvermeld baken aan de rand 

van het duin wordt nu vergezeld van de aanduiding ‘Gorisde Man’. De 

persoonsnaam Goris of Gorus de Man vinden we terug in talrijke nota-

riële akten uit de periode 1820-1850,  waarin deze persoon wordt ge-
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kwalificeerd als ‘bakenstoker’. Hij was dus blijkbaar de vuurwachter 

van het baken. Het feit dat hij in zoveel akten figureert, geeft de indruk 

dat het hier om een welgesteld, prominent persoon ging. Waarschijn-

lijk werd het kustlicht naar hem vernoemd, nadat hij daar vele jaren 

dienst had gedaan. Dit kan verklaren dat zijn naam werd vermeld op de 

kaart. Het tweede baken op deze kaart treffen we aan in het binnen-

duin. En dit wordt vergezeld door de woorden Lichten van de Maas.  

Het is onduidelijk hoe dit meervoud aan vuurbakens te rijmen is met 

het beeld van andere topografische kaarten waarop slechts sprake is 

van één licht. 
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 Hierboven gaf ik de plaats aan van Het Kleine Vuur van de 

Maas. Zoals bij het lamplicht van het Mildenburgbos kan men ook in 

dit geval de situering van dit baken in het tegenwoordige landschap 

onderbrengen. Zou het niet gesitueerd zijn geweest op de plaats waar 

tegenwoordig het Bakenpad loopt in het duingebied van het Zuid-

Hollands Landschap? Waar zou anders die naam vandaan zijn geko-

men?  
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Vuurtorens gedoofd 

In 1850 werd de Sint-Catharijnekerk ontheven van zijn functie als vuur-

toren (Afb. 5). Deze had een kleine eeuw als zodanig dienst gedaan ter 

oriëntatie voor de scheepvaart in de Maasmond. Aanvankelijk werd een 

kolenvuur boven op de kerktoren gestookt en in een latere fase kreeg de 

toren een petroleumlamp met paraboolspiegels. Aan het eind van de 

eeuw werd het lichthuisje boven op de toren afgebroken, toen een res-

tauratie van de kerk werd uitgevoerd. 
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Volgens de kadastrale legger van Rockanje werd het lichttorentje in 

zijn duinen in 1891 gesloopt. Hoe liep het af met de lichtbakens in het 

Mildenburgbos en in het duin van Oostvoorne? Op kaarten van het 

laatste decennium van de 19e eeuw vinden we  geen vuren of lichten 

meer in het duin van Oostvoorne. Blijkbaar is deze kustverlichting 

evenals in het duin van Rockanje tegen die tijd opgeruimd.   

 In 1830 kwam een bepaalde planologische ontwikkeling op 

gang in Nederland. Het beheer van vuurtorens en bakens werd door het 

Rijk overgenomen van de vele gemeenten. Het loodswezen werd de 

beheers instantie. Ook in Brielle gebeurde dit. In 1853 werd het recht 

voor het innen van bakengeld door het Rijk voor 50.000 gulden van 

Brielle afgekocht. Dit houdt in dat de bakens in het duin niet meer on-

der de gemeente Brielle hoorden. In het Stadsarchief vinden we daar-

door geen mededelingen meer over de kustverlichting. De afloop van 

de kustverlichting bij de Brielse Maasmond is daardoor grotendeels 

onbekend.  

 Men kan het verdwijnen van de Brielse vuurtorens niet los zien 

van de geografische veranderingen in de Maasmond. De Maas nabij 

Voorne-Putten was al langere tijd aan het verzanden met het ontstaan 

van Rozenburg als gevolg. De scheepvaart, met name naar de zich ont-

wikkelende havenstad Rotterdam, ging een andere route zoeken. Eerst 

groef men het Kanaal door Voorne (1830) als toegangsroute en toen dit 

niet voldeed, de Nieuwe Waterweg (1872). Zo kwam er dus een einde 

aan de oude havenstad Brielle met haar behoefte aan bebakening. Het 

isolement van Brielle ten opzichte van de zee kwam in een latere fase 

op een zichtbare wijze verder tot stand door de aanleg van de Brielse 

Maasdam in 1951. En moeten we ook nog melding maken van de aan-

leg van de Maasvlaktes voor de kust? 

 

Dankwoord 

Zonder de beschikbaarheid van het archiefmateriaal van het Streekar-

chief Voorne-Putten  zou ik dit artikel niet hebben kunnen schrijven. Ik 

dank de staf van het Archief voor het beschikbaar stellen van de infor-

matie. Bijzondere dank gaat uit naar Peter Kouwenhoven, redacteur 
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van het tijdschrift De Vuurboet, die mij voorzag van relevante informa-

tie en die verbeteringen aanbracht in mijn manuscript. 

 

 

Over de auteur: Dr. Nol Freijsen was als ecoloog werkzaam in Oost-

voorne en houdt zich nu in Brielle als liefhebber bezig met de histori-

sche geografie van Voorne-Putten. 
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Historisch onderzoek; een kijkje achter de schermen 

Gerda Arkenbout en Meta Snijders 

Jaarlijks worden allerlei bijdragen geschreven voor heemkundige, genea-

logische en historische (regionale) tijdschriften en familiebladen. De 

Brielse Mare is zo’n tijdschrift. Sinds 1991 heeft u in dit blad vele artike-

len kunnen lezen over de geschiedenis van Brielle en omstreken. De on-

derwerpen variëren van monumentale panden, bekende personen, roerige 

periodes en belangrijke gebeurtenissen tot voorvallen uit het dagelijks 

leven. Hoe komen de auteurs van die artikelen aan hun onderwerp, wat 

weten ze ervan en hoe maken ze een samenhangend verhaal van hun be-

vindingen? Uiteraard zijn er vele wegen die naar Rome leiden; er bestaat 

geen kant-en-klaar recept voor het schrijven van een historische publica-

tie. Maar wellicht vindt u het leuk om eens een voorbeeld te zien van hoe 

zoiets in zijn werk kan gaan. Hoe er stuk voor stuk puzzelstukjes opduiken 

van een verhaal waarbij er vaak een aantal stukjes ontbreken of niet lij-

ken te passen.  

 

De ‘trigger’ 

Het is alweer enkele jaren geleden dat we een lezing bijwoonden van 

Leen Hordijk, de toenmalige archivaris van het Streekarchief Voorne-

Putten. Hij vertelt over de functie van het archief en wat er allemaal 

bewaard wordt. Dat gaat niet op de geijkte manier, met een praatje bij 

een (PowerPoint) plaatje. Praten doet Hordijk volop, maar hij illu-

streert dat met voorwerpen, foto’s en documenten die hij bij zich 

heeft. Vol vuur en met de allure van een geroutineerd acteur laat hij 

zien dat een archief geen bewaarplaats is van dode feiten, maar van 

het leven zelf. Op een gegeven moment maakt hij een doos open met 

daarin een verzameling brieven, geschreven door een Briellenaar tij-

dens zijn militaire uitzending naar Korea in de jaren vijftig. Deze cor-

respondentie geeft volgens de archivaris een goed beeld van de dage-

lijkse gang van zaken in die oorlog. Maar het bijzondere van deze ver-

zameling is dat er een brief in zit die nog ongeopend is. Om niets te 

missen zitten we al op het puntje van onze stoel maar nu veren we op 

van nieuwsgierigheid. Wat? Waarom heeft de ontvanger de brief niet 
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geopend? En nog vreemder: waarom is hij niet geopend voordat hij 

gearchiveerd werd? Hordijk loopt met de bewuste envelop tussen duim 

en wijsvinger langs de aanwezigen. Bij onze rij aangekomen wappert 

hij er tergend mee heen en weer en houdt het als een worst voor onze 

neus. 

 

Archief familie Mol 

Toch reizen we de volgende dag niet spoorslags af naar het archief. We 

zitten in de redactie van Struinen, het tijdschrift van de Historische 

Vereniging Westelijk Voorne, en hebben geen tijd om een uitstapje te 

maken naar een Briels onderwerp. In 2017 stoppen we met het redac-

tiewerk. Wat gaan we nu eens doen? Dan herinneren we ons de ge-

heimzinnige brief. Erop af! 
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In het Streekarchief aangekomen weten we ons niet meer te herinneren 

dan dat het gaat om ‘iemand die naar Korea is geweest’ en brieven 

naar huis heeft geschreven. Gelukkig zijn de medewerkers zo klant-

vriendelijk dat ze zelfs met zo’n vage aanduiding met je meedenken. 

Hordijk is inmiddels met pensioen; er wordt een medewerker geraad-

pleegd die al snel weet waar we het zoeken moeten: in het archief van 

de familie Mol. Dat blijkt enkele dozen te omvatten met documenten 

van en over de brievenschrijver, Wim Mol, en zijn familie. Wim ver-

stuurde niet alleen brieven uit Korea, maar ook uit Indonesië. Boven-

dien maakte hij vele foto’s. Het archief bevat zelfs een aantal voorwer-

pen: uniformversierselen, onderscheidingen en enkele souvenirs. 

 

Historische sensatie 
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Een fascinerend aspect van historisch onderzoek is het inzien van per-

soonlijke documenten. Het lezen van dagboeken of brieven – notities 

die niet voor jouw ogen bestemd zijn – geeft je het gevoel direct con-

tact te hebben met het verleden. De beroemde historicus Huizinga 

noemde dat ‘de historische sensatie’. Die ondervinden wij ook wan-

neer we de brieven van Wim uit de enveloppen halen, openvouwen en 

zijn handschrift zien. Hij vraagt hoe het thuis in Brielle gaat en schrijft 

over zijn belevenissen, verwachtingen en hoop, over zaken waarvan 

wij inmiddels weten hoe ze verlopen zijn. Ook zijn foto’s geven een 

inkijkje in een andere tijd, een andere wereld. De brievenstroom stopt 

abrupt. Uit andere documenten uit het familiearchief blijkt dat Wim 

gesneuveld is. Dan menen we ons iets te herinneren over een gedenkte-

ken op de oude begraafplaats en meteen na ons archiefbezoek gaan we 

daar een kijkje nemen.  

 

Onderzoeksvragen 

Als we de oude begraafplaats aan de G.J. van den Boogerdweg in 

Brielle oplopen zien we meteen de gedenksteen. Daarop staat inder-

daad de naam van Wim Mol vermeld, maar ook nog die van twee an-

deren: J.J. Zwart, eveneens gesneuveld in Korea, en H.I. Troost, ge-

sneuveld in Indonesië. 

We lezen hun namen, geboorte- en sterfdata, en er komen allerlei vra-

gen bij ons op: wie waren die mannen en wat bracht hen ertoe deel te 

nemen aan een strijd zo ver van huis? Hoe zijn ze gestorven? Dat wor-

den de hoofdvragen van ons onderzoek. Waarop meteen de volgende 

vraag rijst: hoe gaan we dit aanpakken?  

 

Speuren 

Zouden we van Zwart en Troost ook gegevens op kunnen sporen? Veel 

is te vinden op het internet. We zoeken op de website van het Streekar-

chief in de genealogische akten en op de site wiewaswie.nl. Daar vin-

den we iets over hun families en komen ook hun volledige namen te 

weten: Johannes Josephus Zwart en Hermanus Izaak Troost. Nu we die 

weten beginnen we de Nieuwe Brielsche Courant – via de site van het 

Streekarchief – door te spitten, de periode vanaf hun jeugdjaren tot hun  
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overlijden.  

De uitdaging is om daarbij zoveel mogelijk zoekwoorden te gebruiken 

die een treffer kunnen opleveren: (vertrek naar) Indonesië, Korea, oor-

logsvrijwilliger, gesneuveld, slachtoffer, gedemobiliseerd, en ga zo 
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maar door. Daarbij stuiten we uiteraard op allerlei krantenberichten die 

niet speciaal over ‘onze’ mannen gaan maar wel laten zien hoe de gro-

te wereldgebeurtenissen het stadje Brielle bereiken. Gelukkig hebben 

we ook vondsten die wel direct betrekking hebben op de gezochte per-

sonen: diploma-uitreiking van school, terugkomst uit Indonesië, de 

burgemeester die de droeve plicht heeft families op de hoogte te stellen 

van de dood van militairen. Ook vinden we aanknopingspunten voor 

een verdere speurtocht. 

 

Henny Troost 

Zo vinden we in de Nieuwe Brielsche Courant de overlijdensadverten-

tie van H.I. Troost. Ondertekend door zijn ouders, een zus die in Vlaar-

dingen woont, een zus in Pernis, een nog thuiswonende zus en zijn ver-

loofde, van wie geen woonplaats genoemd wordt. Wie van hen zou 

nog in leven zijn en hoe vinden we ze of misschien hun kinderen? De 

zus in Vlaardingen heet na haar huwelijk Van Vliet. Die naam levert 

vijfentachtig treffers op in het telefoonboek. Daar beginnen we niet 

aan. De zus in Pernis draagt de naam Keemink. Daarvan staan er vier 

in het telefoonboek. Proberen maar. De eerste weet van niets. De twee-

de denkt te weten dat de gezochte persoon inderdaad nog in Pernis 

woont, maar kent geen details. De derde zegt: ‘Je moet mijn oom bel-

len, die weet alles’. De oom is actief in de Oudheidkamer Pernis en 

belooft daar navraag te doen. Al snel belt hij terug: hij heeft via via het 

telefoonnummer van een nichtje in Vlaardingen gekregen. Ze neemt 

niet op. Haar adres staat niet in het telefoonboek. We bellen de oom 

weer. Die vraagt het adres aan zijn contactpersoon. Wij schrijven een 

brief aan het nichtje met de vraag contact met ons op te nemen. Dat 

doet ze en ze heeft goed nieuws. Haar tante, Greetje Stijnman, is de 

zus die op het moment van overlijden van Henny – zoals Hermanus 

genoemd wordt – nog thuis woonde. Ze woont in Roermond, is nog 

gezond en wel en we mogen haar bellen voor een interview. Zij vertelt 

ons over het gezin Troost, wie Henny was, waarom hij naar Indonesië 

vertrok en hoe zij en haar ouders het nieuws van zijn overlijden te ho-

ren kregen. Bovendien stuurt ze ons een foto van Henny. 
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Wim Mol 

De index van het archief van de familie Mol bevat een stamboom, 

waardoor we te weten komen wie de broers en zussen van Wim Mol 

zijn. We speuren het internet af naar hun namen en vinden de overlij-

denskaart van een broer. Er staat een correspondentie-adres op vermeld. 

We zoeken in het telefoonboek naar de eerste ondertekenaar en die 

blijkt nog steeds op dit adres te wonen. Vervolgens schrijven we een 

brief waarin we vertellen over onze zoektocht. Binnen een week ont-

vangen we een positieve reactie. Ook van Wim blijkt er een zus te zijn 

met wie we contact mogen opnemen. Al snel zitten we aan tafel met 

Catharina van Rij die nog steeds in Brielle woont. Ze heeft een foto van 

haar broer en haalt herinneringen op over het gezin van vroeger alsof 

het de dag van gisteren was. Ze vertelt over zijn tijd in Indonesië, zijn 

thuiskomst en hoe hij naar Korea vertrok. Net als Greetje Stijnman 

weet ze zich allerlei details te herinneren. 

 

Joop Zwart 

De zoektocht naar Joop Zwart verloopt aanmerkelijk sneller. We begin-

nen op de ouderwetse manier met het telefoonboek van Brielle. Daarin 

staat één Zwart vermeld. Zou het familie zijn? We hebben geluk. Het is 

een neef die veel van de geschiedenis van Brielle weet. Hij kent de na-

men en het lot van de drie mannen en geeft ons het telefoonnummer 

van zijn oom Bram, de broer van Joop. Als we hem bellen vertelt Bram 

dat hij zelf al in Indonesië was toen zijn jongere broer er als dienst-

plichtige naar toe gestuurd werd. Joop was er nog maar kort toen de 

Nederlandse troepen weer naar huis mochten. Hij tekende meteen als 

vrijwilliger voor Korea. Toen Joop sneuvelde woonde Bram niet meer 

thuis, waardoor hij zich niet precies kan herinneren hoe de familie het 

bericht kreeg. Later heeft hij wel vernomen wat de toedracht was van 

de dood van zijn broer en Wim Mol. Helaas heeft hij geen foto’s of 

brieven van Joop. 

 

Puzzelen 

Inmiddels hebben we zoveel interessante gegevens verzameld dat we 

gaan denken aan publicatie van ons verhaal. Daarbij willen we niet al-



58  

leen de lotgevallen van de drie mannen beschrijven, we willen ze ook 

‘een gezicht geven’. Dan is een foto eigenlijk onontbeerlijk. Hoe vin-

den we nog een foto van Joop Zwart? Misschien staat hij op een klas-

senfoto uit zijn schooltijd in Brielle? We zoeken in de beeldbank van 

het Streekarchief en vinden een foto van een voetbalclub waarop een 

Joop Zwart staat. Hij lijkt een jongeman van rond de twintig jaar oud en 

in dat geval kan het niet ‘onze’ Joop zijn. De foto is van 1943 en Joop 

is geboren in 1929. We turen naar zijn gezicht en vragen ons nog eens 

af of dit een jongen van veertien kan zijn. Nee, onmogelijk. Voor de 

zoveelste keer het internet weer op. We vinden de website van Rens 

van Adrighem. Hij is een oud-inwoner van Brielle en liefhebber van de 

historie van de stad. Zijn site staat vol feiten en weetjes 

(rens.vanadrighem.com). Wij zien een pagina over de geschiedenis van 

voetbalvereniging Wit-Rood-Wit. Ook daar een teamfoto met een Joop 

Zwart, ditmaal gedateerd 1953. Iemand levert commentaar op die date-

ring: ‘Deze foto kan niet van 1953 zijn, want Joop Zwart sneuvelde in 

1951 in Korea’. Het bericht is ondertekend door Huib Zwart. Familie? 

We sturen een mail naar het bijbehorende e-mailadres. Die wordt 

meteen beantwoord door zijn weduwe, Elly van der Reiden. Huib is een 

jaar geleden overleden en was een neef van Joop. Hij had een map vol 

documentatie over Joops strijd in Korea. Elly mailt ons een prachtige 

portretfoto en we maken een afspraak voor een gesprek. Haar man had 

in zijn jeugd een nauwe band met Joop en zo horen we weer wat nieu-

we informatie. Bovendien geeft Elly ons zijn documentatiemap mee, 

waar weer enkele feiten in staan die voor ons nieuw zijn. 

 

Warboel 

Bovenstaande beschrijving wekt misschien de indruk dat alles zich net-

jes in logische volgorde afspeelde. Dat was natuurlijk niet zo. Vaak 

volgden we ieder ons eigen spoor en we boorden zoveel mogelijk bron-

nen tegelijk aan. We deden navraag bij de gemeente over de realisatie 

van het monument, informeerden bij het 4-mei comité, zochten contact 

met de Vereniging Oud Militairen Indië en de Vereniging Oud Korea 

Strijders. We raadpleegden in het Nationaal Archief  het Archief van 

het Ministerie van Defensie en vonden een rapport over de omstandig-
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heden rond de dood van Henny Troost. Naast de Nieuwe Brielsche Cou-

rant pluisden we ook landelijke kranten uit. Dan waren er nog de talloze 

websites van veteranen of hun kinderen, soms compleet met foto-

albums. Zo vinden we zelfs foto’s van de begrafenissen van de drie ge-

sneuvelden. Behalve alle genoemde bronnen was er nog de enorme berg 

literatuur die verschenen is over het conflict in Indonesië. Over de Ne-

derlandse deelname in Korea is minder geschreven, maar alles bij elkaar 

was het een flinke hoeveelheid leeswerk. 

 

Op het moment dat we denken het totaalplaatje van de mannen op het 

monument compleet te hebben duikt er nog een verrassing op:  

Wie is Jansen? Die naam zijn we bij ons onderzoek nog nergens tegen-

gekomen. We zoeken nog eens in het Streekarchief en vinden een map 

met informatie over Korea-veteranen. Wat schetst onze verbazing als 
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we daar weer een nieuwe naam aantreffen: Timmermans. Hebben de 

oprichters van het monument gesneuvelde militairen over het hoofd 

gezien? Al snel zien we hoe het zit: Timmermans woonde toen hij naar 

Korea vertrok niet meer in Brielle, maar zijn moeder, mevrouw Jansen, 

wel. En uiteraard werd moeder in kennis gesteld van het overlijden van 

haar zoon door de burgemeester van Brielle. 

 

Speciale uitgave 

Daarna rest nog een flinke klus: de kluwen gegevens ontwarren, orde-

nen, de puzzelstukjes in elkaar passen en er een leesbaar verhaal van 

maken. Dat verhaal is te lang geworden voor de Mare; het verschijnt 

binnenkort in een speciale uitgave en vertelt niet alleen over de lotge-

vallen van de drie mannen, maar ook hoe de grote internationale con-

flicten hun stempel drukten op het leven in Brielle. Bovendien leest u 

hoe het ons verging met die geheimzinnige, ongeopende envelop die 

de aanleiding was voor het onderzoek.  

 
Volg de berichten over de verschijning van de special op FaceBook  

of www.debrielsemaasmond.nl 

 

Over de auteurs: 

Gerda Arkenbout (neerlandicus) en Meta Snijders (historicus) houden 

zich beiden bezig met streekhistorie. 
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Rectificatie 

In de vorige Brielse Mare, van oktober 2017, 

is per abuis de naam van de vinder en restaura-

tor van het 1922 raam weggevallen: Johan de 

Haan van het Haarlems Glas in Lood Huis te 

Haarlem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Activiteiten Historisch Museum Den Briel 

Vanaf 17 maart 2018: uitbreiding van de vaste presentatie archeologie 

in de Brielse Schatkamer:  Het Brielse Kloosterleven Opgegraven. 

Vanaf 17 maart 2018 te koop in de museumwinkel: Tessa Henkes,  

Het Brielse Kloosterleven Opgegraven, € 4,95. 

 

16 april 2018: lezing in de raadzaal door Anne Doedens over de water-

geuzen en het Waddengebied. Kaartverkoop bij Boekhandel Hoofdstuk 

Eén in Brielle. 

 

13 juni t/m 26 augustus 2018: tijdelijke tentoonstelling De Vrouwen 

van Willem van Oranje. Juni 2018: verschijning publicatie dr. Erik 

Swart over de vrouwen van Willem van Oranje. 

 

Oktober 2018: verschijning publicatie Roel Slachmuylders over de 

Brielse watergeus Jan Bloys van Treslong. 

 

Eind oktober 2018: symposium Feiten en Vooroordelen over de Tach-

tigjarige Oorlog. 
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Museumnieuws 

Marijke Holtrop 

De Vrouwen van Willem van Oranje komen naar Den Briel! 

 

Vanaf woensdag 13 juni 2018 is in het Historisch Museum Den Briel 

een heel bijzondere tentoonstelling te zien onder de titel:  

  De Vrouwen van Willem van Oranje. 

De tentoonstelling geeft met geschilderde en gedrukte portretten een 

mooi beeld van de belangrijkste vrouwen in het leven van Willem van 

Oranje.  

Dat zijn Willems echtgenotes: 

Anna van Egmont (1533-1558), Anna van Saksen (1544-1577),  

Charlotte de Bourbon (1546-1582)  en Louise de Coligny (1555-1620), 

zijn dochter Maria van Nassau (1556-1616)  en zijn zus Catharina van 

Nassau (1543-1623). 

Met Charlotte de Bourbon trouwde Willem op 12 juni 1575 in de 

Brielse Sint-Catharijnekerk. Vanwege de politieke spanningen vond 

het feest na de huwelijksvoltrekking niet in Brielle maar in Dordrecht 

plaats.  

In de tentoonstelling is er vooral veel aandacht voor de invloed die de 

hierboven genoemde vrouwen op Willem de Zwijger hebben gehad. 

Daarnaast wordt verhaald over de onderlinge relatie die hij met de 

vrouwen had.                                                                           

Een heel bijzonder onderdeel van de tentoonstelling wordt gevormd 

door een aantal geuren die kunst- en geurhistoricus Caro Verbeek bij 

Willem van Oranje en zijn vrouwen heeft ontwikkeld.  

De tentoonstelling is samengesteld op basis van de onderzoeksresulta-

ten van Femke Deen en Erik Swart. Bij de tentoonstelling verschijnt 

van de hand van Erik Swart een publiekspublicatie: een boekje met 

veel afbeeldingen in kleur en wetenswaardigheden over Willem de 

Zwijger en zijn zes vrouwen.  

In de Sint-Catharijnekerk wordt op dinsdagavond 12 juni 2018 de 

voorstelling “De Vier Vrouwen van Willem van Oranje” uitgevoerd 
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door toneelgezelschap Plankgas. 

Kaarten hiervoor zijn vanaf 1 mei 

2018 te koop bij het museum/VVV 

I punt. 

Tweede helft oktober 2018 organi-

seert het museum een symposium 

met het thema “Feiten en Vooroor-

delen over de Tachtigjarige Oor-

log”.  

In Nederland vinden in 2018 veel 

tentoonstellingen en manifestaties 

plaats omdat het dit jaar 450 jaar 

geleden is dat de Tachtigjarige Oor-

log (1568-1648) begon.  

 

 

 

 

Museumbeleidsplan 2017-2023 

Onder de titel De Poorten Open werd 4 juli 2017 het Museumbeleids-

plan 2017-2023 door de Brielse gemeenteraad vastgesteld. Het docu-

ment is te downloaden via de website van het museum.  

www.historischmuseumdenbriel.nl 

 

Visserijmuseum Zwartewaal 

Op 20 februari 2018 besloot de Brielse gemeenteraad in te stemmen 

met de inrichting van het voormalige Nettenpakhuis/zeilmakerij tot 

Visserijmuseum Zwartewaal. Dit museum wordt een dependance van 

Historisch Museum Den Briel. 

 

Over de auteur: Marijke Holtrop, directeur Historisch Museum Den 

Briel. 
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Boekrecensie: De Watergeuzen; Een vergeten geschiedenis,  

1568-1575 

 

De acties van de watergeuzen in het Waddengebied zijn economisch 

van groot belang geweest. Zij verhinderden daarmee namelijk het ver-

voer van graan uit de Oostzee naar het Spaansgezinde Amsterdam. Bij 

deze geuzenoperaties werd tevens geld buitgemaakt, waarmee de troe-

pen van Willem van Oranje werden betaald. Het belang hiervan in de 

geschiedschrijving is volgens de auteurs tot nu toe onderschat. Tevens 

is er weinig aandacht geweest voor de enorme verwoestingen die op de 

Waddeneilanden zijn aangericht. In hun boek ‘De Watergeuzen; Een 

vergeten geschiedenis, 

1568-1575’ corrigeren 

Anne Doedens, voor-

malig docent Nieuwe 

Geschiedenis, en Jan 

Houter, geschiedschrij-

ver en entertainer over 

en van Vlieland, dit 

beeld. 

 

Doedens en Houter 

stellen dat de inname 

van Den Briel in 1572 

weliswaar uit psycho-

logisch oogpunt be-

langrijk was, maar dat 

wie de graantoevoer 

over de Zuiderzee naar 

Holland en zijn steden 

verhinderde Amster-

dam economisch de 

strot kon dichtknijpen. 

En dat deden de water-

geuzen. Dit maakte 
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hun acties in de noordelijke zeegaten cruciaal voor het verloop van de 

Opstand. De grote aantallen gekaapte graanschepen en de opbrengsten 

van deze buit onderstrepen dit. Een deel van de buit was voor de finan-

ciering van de Opstand onder leiding van Willem van Oranje. 

 

De grote betekenis van het Marsdiep bij Texel en het Vlie tussen Ter-

schelling en Vlieland en van het eiland Vlieland zelf, werden door his-

torici vaak onvoldoende op waarde geschat. Ook door Alva werd het 

belang van de noordelijke zeegaten onderschat. De auteurs vinden de 

betekenis hiervan zeker zo belangrijk als de inname van Den Briel door 

de geuzen. 

 

Zij illustreren hun stellingname door te wijzen op de vele maatregelen 

die Alva nam om de acties van de geuzen in te dammen. Zo werd ver-

boden om losgeld te betalen aan de watergeuzen zonder de Spaanse 

overheerser daarvan in kennis te stellen en werden schepen verplicht 

zich goed te bewapenen. In het boek worden vele kapingen en verove-

ringen van koopvaardijschepen door de geuzen beschreven. Als de be-

dragen aan losgeld en buit die worden genoemd bij elkaar worden op-

geteld dan gaat het om tientallen miljoenen euro’s in moderne koop-

kracht. In beginsel was een derde van de buit voor de prins om de oor-

log te financieren. 

 

Overigens moeten we ons ook geen al te verheven voorstellingen ma-

ken van de edelmoedigheid van de watergeuzen en hun politieke motie-

ven. Als we kijken naar hun samenstelling dan zien we dat zij zowel 

kapers als vrijheidsstrijders waren. Geleidelijk evolueerden zij volgens 

de auteurs steeds meer tot steunpilaren van de Opstand, zeker na 1572. 

De afkomst van de watergeuzen was dan ook heel verschillend. Het 

ging om verarmde edellieden die hun bezittingen terug wilden, avontu-

riers, mensen die waren gevlucht vanwege het geloof, werkloze zeelie-

den en misdadigers. Oranje stelde alles in het werk om van de water-

geuzen een echte oorlogsvloot te maken. 

 

Als een keerpunt in de Opstand kan de Slag op de Zuiderzee van 1573 
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worden gezien. Deze slag was cruciaal in een lange strijd om de be-

heersing van de Zuiderzee en de toegang daartoe via de zeegaten Vlie 

en Marsdiep. De overwinning van de watergeuzen bevestigde hun 

heerschappij op de Zuiderzee, die de Amsterdamse kooplieden veel 

schade toebracht. Vanwege het strategisch belang van Vlieland en het 

Vlie werd daar dan ook in 1573 een scheepsmacht gestationeerd. 

 

Het verband tussen de economisch verwoestende invloed van het op-

treden van de watergeuzen wordt ook duidelijk uit de Sontpassages. 

Deze tonen de dramatische teruggang van de Oostzeevaart aan in de 

eerste jaren van de Opstand. De watergeuzen bewerkstelligden een 

verschuiving van de graanhandel weg van Amsterdam. Een groot deel 

van de handel werd overgenomen door de Westfriese steden en door de 

Waddeneilanden die in handen waren van de watergeuzen. 

 

Met behulp van veel niet eerder gebruikt archiefmateriaal – met name 

de collectie Vogels uit de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag en ma-

teriaal uit het Rijksarchief Brussel - schetsen Doedens en Houter een 

aanvullend beeld van het belang van de Wadden ten tijde van de Op-

stand.  Het beeld wordt hierdoor completer. Het boek is interessant en 

mooi geïllustreerd. Onvermijdelijk in een werk als dit, is dat er sprake 

is van een continue opeenvolging van zeeslagen. Desondanks blijft het 

goed leesbaar. Zeker de moeite waard om uw kennis over de Opstand 

aan te vullen! 

 

Bert van Ravenhorst, Historicus & voorzitter Historische Vereniging 

De Brielse Maasmond 

 

De Watergeuzen; Een vergeten geschiedenis, 1568-1575, Anne Doe-

dens & Jan Houter, WalburgPers, Zutphen 2018, 192 pagina’s, € 19,95 

 

Op 16 april houdt Anne Doedens een lezing in het oude stadhuis aan 

de Markt. De lezing wordt georganiseerd door Boekhandel Hoofdstuk 

Eén in samenwerking met het Historisch Museum Den Briel. 
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Boekrecensie: Vierpolders; Het dorp rond de jaren zestig 

In de jaren zestig van de vorige eeuw veranderde in korte tijd het aan-

zien van de Nederlandse samenleving. Dat had ingrijpende gevolgen 

voor een kleine dorpssamenleving als Vierpolders. Vierpolders was een 

gesloten samenleving, een grotendeels zelfvoorzienend boerendorp, 

waarin niet meer dan de noodzakelijke relaties met de omgeving be-

stonden. Het verenigingsleven was belangrijk, vrijwilligerswerk van-

zelfsprekend en er waren meer dan twintig middenstanders actief. Ko-

pen buiten het dorp deed je niet! 

Frans Lugtenburg, in-

woner van Vierpolders, 

gaat terug naar de sa-

menleving van de jaren 

zestig en beschrijft met 

liefde voor het dorp hoe 

de mensen toen leefden 

en wat in korte tijd ver-

anderde. Het idee kwam 

op toen hij een buur-

vrouw die van buiten 

Vierpolders in het dorp 

was komen wonen 

sprak en die verbaasd 

was over de veelzijdige 

middenstand die het 

dorp vroeger kende. Hij 

leidde haar rond door 

het dorp en vandaar 

ging het verder. 

 

Hij schetst een uniek 

tijdsbeeld door een be-

schrijving van het dorp in zijn vele facetten zoals onderwijs, vereni-

gingsleven, de sociale structuur, de middenstand en het openbaar be-



68  

 stuur. Hij putte vooral uit de verhalen van inwoners, maar haalde ook 

informatie uit het Streekarchief in Brielle. Zijn eigen jeugdherinnerin-

gen doen volop mee in het boek en kleuren de positieve sfeer. Vervol-

gens schetst hij de vele veranderingen die zich voltrokken. De bevol-

king verdubbelde, de zelfstandigheid verdween door een gemeentelijke 

herindeling, de glastuinbouw breidde uit en de concurrentie van buiten 

de dorpsgrenzen groeide. Vierpolders ging mee in de vaart der volke-

ren. 

 

In het grootste deel van het boek komen de inwoners aan het woord. 

Inwoners die jong waren in de jaren zestig vertellen hun levensverhaal 

en hoe zij Vierpolders beleefden. Frans Lugtenburg heeft markante 

inwoners geïnterviewd, maar ook veel middenstanders en vrijwilligers 

die actief waren bij de vele activiteiten die in het dorp werden georga-

niseerd. Zij brengen Vierpolders tot leven in hun verhalen. 

 

Het boek zit vol met verhalen en anekdotes. Zo is er bijna twintig jaar 

een flinke weerstand geweest tegen plannen om Vierpolders te laten 

samengaan met de gemeente Brielle. Dat werd gezien als annexatie. 

Een weerstand die zich uitte  in voetbalconfrontaties tussen teams van 

beide gemeenten. Tijdens een van de vele feestavonden werd de pet 

van de politieman van het dorp van zijn hoofd geplukt en belandde uit-

eindelijk over een heg in de tuin. De dokter uit Nieuwenhoorn die 

spreekuur hield in het café. Privacy was toen nog niet zo’n issue ken-

nelijk. Ook de tram die liep langs  café ‘De Tiende Penning’ was een 

begrip. Wellicht zouden velen willen dat die er nu nog was. 

 

In 1957 kwam koningin Juliana op bezoek. De ‘ouden van dagen’ kre-

gen een ereplaats voor het raadhuis. De koningin kreeg uitleg over de 

jeugdactiviteiten in het gebouw ‘De Instuif’. Men verdrong elkaar zo 

dat een fotograaf in de direct achter het gebouw gelegen sloot beland-

de. Het bezoek duurde slechts vijftien minuten maar maakte op velen 

een diepe indruk. 

 

Belangrijk in Vierpolders is nog steeds de Sportweek. Wat begon in 
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 1968 als een weekend met allerlei sportieve en gezellige activiteiten is 

in al die jaren uitgegroeid tot een evenement waar generaties zich van 

hun sportiefste kant hebben laten zien. 

 

Leuk is ten slotte ook het verhaal van het eerste kievitsei. Op 8 maart 

1967 werd dit gevonden in een weiland in Vierpolders. Het bleek ech-

ter dat het telefoontje van burgemeester Bosch ongeveer tegelijk kwam 

met een bericht uit de gemeente Tilburg. Uiteindelijk werden beide 

delegaties uitgenodigd op Soestdijk bij koningin Juliana. De eieren 

werden aangeboden in een prachtige door de Coöperatieve Veiling op-

gemaakte fruitmand. De koningin gaf geheel in stijl paaseieren als ca-

deau. 

 

De warme manier waarop Frans hun verhalen optekent, maakt dat het 

Vierpolders van toen gaat leven voor wie er wonen. Dat geldt voor de 

personages die aan het woord komen en voor het dorp als geheel. Met 

zijn boek bereikt Frans Lugtenburg echter meer. Ook voor wie Vier-

polders niet kent, is dit boek een unieke beschrijving van een dorp in 

de jaren zestig. Daarmee krijgt het een historische waarde die verder 

strekt. Het boek is vlot geschreven, de tijd en de personages gaan voor 

je leven als je het leest. De vele foto’s en citaten maken het een gevari-

eerd document. Daarmee is het een waardevol boek en niet alleen als je 

in Vierpolders woont! 

 

Bert van Ravenhorst, Historicus & voorzitter Historische Vereniging 

De Brielse Maasmond. 

 

 

Vierpolders; Het dorp rond de Jaren zestig, Frans Lugtenburg, 2018, 

283 pagina’s, € 16,-- 

 

Tijdens onze Algemene Ledenvergadering van 25 april zal Frans Lug-

tenburg een lezing houden over zijn boek. Desgewenst kunt u dan het 

boek aanschaffen en laten signeren door Frans. 
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Jaarverslag 2017 

Ook in het afgelopen jaar hebben we ons met elkaar ingespannen om de geschie-
denis van Brielle en omstreken actief onder de aandacht te brengen. Graag willen 
wij hier een kort overzicht van onze activiteiten geven. 
 

Voorafgaand aan onze Algemene Ledenvergadering op 19 april hield Frans van 

Keulen, communicatieadviseur van het Havenbedrijf Rotterdam een lezing over 

het ontstaan en de ontwikkeling van het Botlek- en Europoortgebied. 
In het najaar werd in samenwerking met de Stichting Streekhistorie Voorne-
Putten en Rozenburg een lezing verzorgd over de Martelaren van Gorcum. Dr. 
Jack Glas, pastoor van de Petruskerk in Roelofarendsveen en voorzitter van de 
Werkgroep Activiteiten Brielle, een werkgroep van de Bisschoppelijke Brielse 
Commissie, bezorgde ons een boeiende avond. 
 
Op 30 november vertrokken we met bijna 60 deelnemers naar Middelburg en 
Veere voor onze inmiddels jaarlijkse excursie. Het hoofddoel was een bezoek aan 
het Zeeuws Museum. Ondanks de regen was het een mooie en interessante dag. 
 
Ook in 2017 zijn er weer twee Brielse Mares verschenen. Tevens is op de valreep 
van 2017 een speciale uitgave van de Brielse Mare verschenen. De titel was ‘Van 
Pietersdijk tot Wolvenpolder; Ontstaan van het polderlandschap op de eilanden 
Voorne en Putten’. De auteur is dr. Nol Freijsen. Het eerste exemplaar werd uit-
gereikt aan burgemeester Rensen van Brielle. Inmiddels zijn er ruim driehonderd 
exemplaren van verkocht. 
 
Tijdens Bruisend Brielle hadden wij een kraam met  de Gidsengroep Brielle. De 
kraam werd druk bezocht. 
 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering is toegetreden tot het bestuur Betty van 
Viegen. Afgetreden is Ronald den Hartog. Aftredend en herkiesbaar was Ronald 
de Ridder. De bestuurssamenstelling vanaf de Algemene Ledenvergadering is: 
Mieke van Alphen, Ynze Kuiper, Bert van Ravenhorst (voorzitter), Ronald de 
Ridder (secretaris), Trudy Schipper, Gerard Snellens (penningmeester) en Betty 
van Viegen. Het bestuur is in het verslagjaar drie keer bij elkaar geweest. 
 
Per 31 december 2017 bedroeg het aantal leden 320. Jammer genoeg hebben wij 
per 1 januari drie leden moeten royeren.  

 

De cijfers voor 2017 geven een positief resultaat van ca. € 2.500,- hetgeen aan de 
reserve zal worden toegevoegd. 

 

Namens het bestuur, Bert van Ravenhorst, voorzitter.  
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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 
auteur, 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 VP: 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 VP:      www.streekarchiefvp.nl 
 

Historische Vereniging De Brielse Maasmond: 
www.debrielsemaasmond.nl 
 

 




