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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 

In deze najaarseditie van de Brielse Mare ontbreekt het bepaald niet aan 

interessante verhalen. Helaas moeten we ook een In Memoriam opne-

men omdat onze oud-hoofdredacteur ir. Felix Keller overleden is.  Hij 

heeft heel veel voor de vereniging en in het bijzonder voor De Brielse 

Mare betekend. Zijn opvolger Willem Delwel schetst de mens Felix 

Keller en zijn veelzijdigheid op treffende wijze.  Mijn oprechte dank 

daarvoor. 

Over de bijzondere expositie over de Gebroeders De Witt in het Histo-

risch Museum Den Briel is heel veel geschreven. Nooit tevoren trok 

een tentoonstelling zoveel belangstelling.  De parallelexpositie van de 

Stichting Oud-Geervliet  in het oude stadhuis van Geervliet werd door 

de combinatie eveneens goed bezocht, waaruit maar blijkt dat samen-

werking loont. 

Dat een afnemend respect voor de geestelijkheid niet alleen een feno-

meen van deze tijd is maar ook in de 16e eeuw al het geval was, maakt 

redactielid Leo Arkenbout duidelijk in een artikel. Tevens schreef hij 

een recensie over het boek De Erfenis van de Grote Geus van Jaap van 

der Wal. 

Redactielid Fré Eggens is in de geschiedenis van de zoutzieders gedo-

ken en gaat ook in op de relatie met de zoutkeet. 

In de voorjaarseditie schreef Arjo Zwart een artikel over milicien en 

mensenredder Jacobus Borstlap, in deze editie verrast hij de lezer met 

een bijdrage over de gasfabriek. 

Op 20 juni gingen we met een flink aantal leden van de Historische 

Vereniging De Brielse Maasmond op excursie naar Haarlem waar we 

o.a. het Teylers Museum bezochten.  Een kort verslag mag hier niet 

ontbreken. 

Gewoontegetrouw  brengt museumdirecteur Marijke Holtrop de lezers 

weer op de hoogte van tal van zaken die in en rond het museum spelen.  

Er is ten slotte ook nieuws over het Visserijmuseum Zwartewaal dat op 

11 oktober officieel wordt geopend. 

 

Klaas Schipper 
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IN MEMORIAM FELIX KELLER (1933 – 2019) 

 

Op 10 juli 2019 overleed Felix Keller, oud-voorzitter van onze vere-

niging en oud-redacteur van de Brielse Mare. Zijn leven stond in het 

teken van werken; ophouden met werken bij zijn pensioen was geen 

optie en pas in de laatste jaren was hij door gezondheidsproblemen 

gedwongen daadwerkelijk te stoppen. Ondanks zijn fysieke achter-

uitgang bleef zijn geest tot op het laatst ongebroken. 
 

Zijn levensloop 

 

Felix werd op 22 mei 1933 geboren in Zürich. Zijn vader was leraar aan 

de technische school in Ba-

den, zijn moeder was kunst-

schilder. 

 

Hij groeide op in Baden, waar 

hij de lagere school bezocht 

en begon aan de middelbare 

school, die werd vervolgd in 

Zürich, waar hij in 1953 eind-

examen deed. Na een jaar 

militaire dienst bij de verbin-

dingsdienst ging hij studeren 

aan de ETH Zürich, de tech-

nische universiteit, aan de 

afdeling Electrotechniek. Tij-

dens zijn studie werd hij in 

1955 bevorderd tot luitenant. 

Zijn diploma behaalde hij in 

1959. Na zijn studie ging hij 

werken bij Brown Boveri in 
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de productontwikkeling voor gelijkstroom-hoogspanningsschakelaars. 

 

Op 30 januari 1960 trouwde hij met Silvia Gloor en in december 1961 

werd hun eerste zoon geboren. In dat jaar werd Felix ook bevorderd tot 

eerste luitenant en vanaf 1962 was hij commandant van een compagnie 

van de verbindingsdienst. 

 

In 1963 maakte hij de overstap naar de Aluminium-Industrie-Aktien-

Gesellschaft, wat later Alusuisse-Lonza werd. In datzelfde jaar zette hij 

de volgende stap in zijn militaire carrière middels de bevordering tot 

‘Hauptmann’ (kapitein). 

 

In 1964 verhuisde het jonge gezin naar Spijkenisse. Felix ging toen aan 

de slag bij Aluchemie in het Rotterdamse havengebied, dat gebouwd 

werd door Alusuisse. In 1965 werd hun tweede zoon geboren. 

 

Na de eerste bouwfase van twee jaar van Aluchemie kwam er weer een 

nieuwe bouwfase, dus het verblijf van twee jaar werd verlengd. En dat 

gebeurde nog een paar keer, waarop Felix en Silvia besloten om defini-

tief in Nederland te blijven wonen. In 1972 verhuisden zij naar de Jan 

Matthijssenlaan in Brielle. Felix bleef werken bij Aluchemie, eerst als 

bedrijfsleider, toen als onderdirecteur en ten slotte als directeur. 

 

Hij heeft bij Aluchemie gewerkt tot 1990, toen maakte hij de overstap 

naar de firma R&D Carbon, een adviesbureau op het gebied van anode 

technologie. Het bedrijf was gevestigd in Zwitserland en dat beteken-

de: telewerken vanuit Brielle en heel veel reizen. Als er nog wat tijd 

overbleef, besteedde hij die aan zijn hobby’s: zeilen, fotograferen en 

lezen. 

 

Mei 1998 ging hij met pensioen. Maar dat betekende niet dat hij stopte 

met werken, hij bleef gewoon op opdrachtbasis voor R&D Carbon 

werken. 
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Zijn inzet voor historisch Brielle 

 

Op 21 november 1996 werd Felix door de ledenvergadering van de 

Vereniging Vrienden van het Historisch Museum Den Briel benoemd 

tot voorzitter. Bijna veertien jaar later op 21 april 2010 droeg hij de 

voorzittershamer over aan Willem Delwel. Diverse sprekers, onder wie 

wethouder Verbeek, prezen bij die gelegenheid zijn verdiensten voor 

zowel het Museum als de Vrienden. 

In de eerstvolgende bestuursvergadering werd besloten om Felix te be-

noemen tot erelid van de Vereniging. 

 

Vanaf april 2003 was Felix redacteur van de Brielse Mare. Vijftien jaar 

lang wss hij de dragende kracht in de redactie tot hij in april 2018 ge-

dwongen door gezondheidsproblemen moest terugtreden als redactielid. 

 

In 2008 verscheen het, door Felix geschreven, boekje ‘De geschiedenis 

van Brielle in kort bestek’. 

Op 26 maart van dat jaar bood hij burgemeester Betty van Viegen het 

eerste exemplaar aan. 

Nieuwe inwoners van Brielle ont-

vingen vanaf dan het boekje in het 

welkomstpakket van het gemeen-

tebestuur. Brielse scholen die de 

uitgave wilden gebruiken voor 

projecten van leerlingen, kunnen 

daarvoor gratis exemplaren krij-

gen. 

Het boekje trok veel belangstel-

ling en bleek een ‘bestseller’. Al 

spoedig blijkt er behoefte aan een 

vertaling voor verkoop aan bui-

tenlandse toeristen. In oktober 

2009 verscheen dan ook een ge-

combineerde Engels-/Duitstalige 

versie, waarvan het eerste  
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exemplaar wederom door Felix aan de burgemeester werd aangeboden. 

 

Felix verdiensten voor de samenleving waren in de loop der jaren niet 

onopgemerkt gebleven en dat mondde in 2007 uit in zijn benoeming tot 

Lid in de Orde van Oranje-Nassau.  

Voorafgaand aan zijn decoratie werden zijn vele vrijwilligersactivitei-

ten aangehaald en geconstateerd dat het Briels cultureel erfgoed daar 

zeer zeker centraal in stond.  

Burgemeester Betty van Viegen zei toen ook: “De heer Keller is in alle 

opzichten een gedreven mens”. 

 

En zo hebben wij Felix ook mogen kennen en zullen wij hem herinne-

ren, als een gedreven mens die zich jarenlang belangeloos volledig 

heeft ingezet voor het Historisch Museum Den Briel, onze Vereniging 

en de Brielse Mare. 
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Brielle in tijden van reformatie en dreiging 

Leo Arkenbout 

 

Inleiding 

Op 1 april 1572 komt het wereldgebeuren voor eventjes Den Briel bin-

nen en hoe.  

Hoe zat dat in de jaren en de decennia daarvóór? Was er toen ook een 

en ander te merken van de grote gebeurtenissen, die zich in de wereld 

buiten de muren van het stadje aan de Maas voltrokken? Hiermee be-

doelen we de reformatie en alle woelingen die daarmee gepaard gingen 

en de bijna permanente staat van oorlog, waarin de Habsburgse vorsten 

Karel V en Filips II hun territoria hadden gebracht. 

Het antwoord is ‘ja’ en onze bron is Tnyeuw kuerbouck der stede van 

Den Brielle van 1527 met de toevoegingen uit latere jaren. 

 

Tnyeuw Kuerbouck der stede van Den Brielle, begonnen 

bamisse XVc 
 zeven ende twintich 

Het Nieuwe Keurboek, waarbij we even stil moeten staan, telt in de uit-

gave van H. de Jager1) 210 bladzijden. (Het totale boek heeft 427  

pagina’s). We hebben het over een tamelijk uitgebreide bron. In de 276 

bepalingen, ordonnanties geheten, wordt het dagelijks leven in Den 

Briel tussen oktober 1527 (bamisse is 1 oktober) en november 1571 

zichtbaar. 

In het gros van de ordonnanties wijkt deze keur niet af van de keuren 

uit 1346, 1405 en 1445. Ze bevatten alle vier regels om het sociaal-

economische verkeer in goede banen te leiden. We komen bepalingen 

tegen over betaling (en ontduiking) van accijnzen, over de indeling van 
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de markt (wie verkoopt wat en waar), over (fraude met) geld en maten 

en gewichten, over het gebruik van de haven en de kades, over het af-

voeren van vuilnis, over vandalisme en over het tegengaan van brand-

gevaar. 

Overheerst dus de continuïteit, de discontinuïteit kan ons ook  niet ont-

gaan. We zullen er in het vervolg van dit artikel mee kennismaken. 

Samenvattend kan gesteld worden dat de verschillen zijn te herleiden 

tot twee hoofdgroepen: 

1) de nadrukkelijke bemoeienis van de overheid met het religieuze le-

ven en 

2) oproepen tot waakzaamheid en waarschuwingen voor rampspoed. 

 

Dit artikel beschrijft en becommentarieert alleen de bemoeienissen van 

de autoriteiten met het religieuze leven. In een volgende ‘Brielse Mare’ 

komen de oproepen tot waakzaamheid en waarschuwingen voor ramp-

spoed aan bod. 

 

Aansporingen van overheidswege om het religieuze le-

ven te onderhouden 

Er valt nog wel wat af te dingen op het religieuze gehalte van het dage-

lijks leven van de Briellenaren en ook de geestelijkheid zelf gaat niet 

vrijuit. Het is een beetje een rommeltje binnen de stadsmuren van Den 

Briel. Waarschijnlijk is het stadje niet uniek in deze. We houden ons 

echter alleen bezig met de toestanden hier ter plaatse. 

 

Gedrag in en buiten de kerk 

Het blijkt dat de kinderen tijdens de mis door de kerk lopen, spelletjes 

doen en roepen. Daar komt een boete op van drie stuivers (€15 ?) die 

de ouders moeten betalen aan de koster, of de stadsbode, de grafmaker 

of de dienaren van de baljuw. Niet betalen is geen optie: “by gebreecke 

van den boeten sal men de kinderen, die men alzoe in der kercken 



 15 

vinden zal spelende ende doende (…) bringhen binnen der schole, om 

aldaer gegheeselt te worden tot exemple van anderen.” 2) 
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Geen wonder dat de kinderen zich slecht gedragen in de kerk, de ouders 

geven het verkeerde voorbeeld. Ze zitten te kletsen tijdens de kerk-

dienst. Voortaan wordt bepaald dat “nyemant hem en vervordere (…) te 

gaan clappen binnen der kercken onder de hoochmisse ofte onder de 

vespere (…)”. Ook drie stuivers boete. 3) Dit is in 1527. (Voor de waar-

de van het geld, zie bijlage achter dit artikel.) 

Het helpt allemaal niet en het wordt van kwaad tot erger. Het is 11 de-

cember 1568. Kennelijk gaf het innen van de boete problemen, want nu 

zijn de kinderen die betrapt worden op wangedrag hun jas kwijt (“upte 

verbeurte van tupperste cleet”) en mogen de ouders die komen ophalen 

tegen een bedrag van 12 Vlaamse groten. Als de ongeregeldheden bui-

ten de kerk plaatsvinden, is de boete de helft. En omdat het hartje win-

ter is, wil je die jas graag terug. 4) 

Wat doen die kinderen dan allemaal, de meisjes net zo goed als de jon-

gens? Ze spelen met botjes (“koeten”) en met notendoppen. Die gebrui-

ken ze waarschijnlijk als pionnen op een soort ganzenbord. Ze trekken 

aan de touwen om de klokken te laten klinken (“met de clockreepen te 

schongelen”) en ze rennen en schreeuwen. De hondenmepper van de 

kerk wordt ingeschakeld om de boosdoeners te pakken te krijgen. 

Amper een maand later moet er wederom ingegrepen worden. De kin-

deren gooien met sneeuwballen. Dat is niets bijzonders, toch. Maar het 

wordt te bar als ze “met sneeballen werpen nair geestelijcke persoenen, 

die up strate zouden moghen coemen”.  De arme geestelijken worden 

daarbij ook nog eens uitgescholden. De boete is opnieuw “verbeurte 

van topperste cleet ende arbitrale correctie naer gelegentheyt van der 

saecke”. Dat laatste kan natuurlijk van alles zijn.5) 

Het houden van processies 6) 

De processie die in het keurboek telkens terugkomt, is een sacraments-

processie. Met het sacrament wordt hier de heilige (dus door de priester 

gezegende) hostie bedoeld. Door de aanhangers van de reformatie 

wordt de hostie belachelijk gemaakt. Het is dus noodzaak om aan alle 

gelovigen duidelijk te maken dat de hostie onverminderd een van de 
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belangrijkste elementen is uit de rooms-katholieke eredienst. Waardig-

heid, eerbied en ontzag voor de sacramentsprocessie dus. 

Uit de teksten van de telkens opnieuw afgelezen keuren met betrekking 

tot de sacramentsprocessie is op te maken dat het met eerbied en ontzag 

niet goed zat. Dit gold zowel de deelnemers als de omstanders. De punt-

jes moeten weer op de i. 

Boete op overtreding van de regels is twee pond Hollands (€200 ?). Dat 

is een fiks bedrag en het gilde van de rederijkers is belast met het toe-

zicht. Dat levert hun de helft van het bedrag aan boetes op. Slim beke-

ken, die gaan echt wel opletten. 
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Het bijwonen van de processie wordt dusdanig belangrijk gevonden dat 

personen, die gezocht worden voor een misdrijf vrijuit gaan in de week 

waarin de processie gehouden wordt. Dit geldt niet als het misdrijf te-

gen de Heer van Voorne is begaan. In deze periode is dat keizer Karel 

V en na 1555 koning Filips II. Er zijn grenzen natuurlijk. 

Geschiedvorsers smullen van deze keuren vanwege de vele details, zo-

als de namen van de gildes en hun volgorde van belangrijkheid. 

Het klokken luiden 7)  

Met het klokken luiden is het goed mis “binnen Sinte Katherynenkerkc-

ken binnen derselver stede van Den Brielle”. Eerst maar eens vastleg-

gen welke personen dit nou moeten doen. Men neemt hiervoor arbei-

ders die een eed hebben moeten afleggen voor hun werk (in verband 

met fraude met maten en gewichten), de zes nachtwakers en de koster, 

die de leiding krijgt. Een hele opsomming volgt van gelegenheden 

waarbij de klokken moeten worden geluid. Steeds vallen de woorden 

“nae ouder gewoente”. De goede oude gebruiken moeten dus weer in 

ere hersteld worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
.
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De getijden moeten worden geluid en verder op kerstavond, Eerste en 

Tweede Kerstdag, Oudejaarsavond, Driekoningen, enzovoort, enzo-

voort. We tellen zo al dertig gelegenheden over het jaar genomen. 

“Ende alle die geheele octave” slaat natuurlijk op de toonhoogtes van 

de klokken. Hoe lager de toon, hoe zwaarder de klok, hoe harder je 

moet trekken. 

Er wordt bepaald dat iemand een vervanger moet sturen als hij zelf niet 

kan. Een boete van drie stuivers voor degene die het laat afweten. Die 

boete gaat niet naar de overheid, maar naar de klokkenluiders die wél 

hun plicht deden. Die willen wel goed opletten wie er ontbreekt. 

Verdachte activiteiten van de geestelijken 

Ordonnantie LXV is enigszins raadselachtig, maar gaat in elk geval 

niet over zuivere koffie. In Den Briel en op het hele eiland Voorne zijn 

personen “die dagelicx haer sondich leven soe houden, dat alle men-

schen openbaer is”. Het valt iedereen op dus. Daaronder bevinden zich 

ook priesters, die “eenighe suspecte joncwiven hebben of vrouwen, 

daer sy dagelicx mede converseren (…)”. Maar daarbij blijft het na-

tuurlijk niet. 

Het gedonder moet in elk geval afgelopen zijn, anders worden de gees-

telijken, die zich hieraan schuldig maken, geschorst voor een half jaar. 

Hun toelage wordt verdeeld onder de armen.9) 

 

Het Sint Catharinaklooster 

In de middeleeuwen bestond het begrip “godsvrede”, dat inhield dat je 

onder andere geen kerken en kloosters binnenviel om iemand te arres-

teren of om te stelen. 

Op 17 juli 1548 is het foute boel “int convent van sinte Katrynen”. Er 

is flink huis gehouden door ontevreden stadsgenoten. Laat het duidelijk 

zijn dat niemand het klooster en de kloosterlingen geweld mag aan-

doen. Ook uitschelden valt daaronder: “te misdoen in woerden ende in 

wercken”. 
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Verder mag “nyemant op tselve convent en smacken ofte smyten”. Ver-

boden de boel kort en klein te slaan dus. “Ende soe wie men bevinden 

sal contrarie van desen gedaen te hebben, sal wesen optie verbuernisse 

van lijf ende goedt”. Dat betekent toch: doodstraf en inbeslagname van 

alle goederen? 10) 
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Bidden voor de eenheid van de kerk en voor de vrede 

Als het Concilie van Trente (1545-1563) in de eindfase verkeert en er 

belangrijke besluiten moeten worden genomen, wordt er van pauswege 

opgeroepen tot vasten, bidden, aalmoezen geven en biechten op drie 

achtereenvolgende dagen. Verder worden de gelovigen vermaand op 

zondag naar de kerk te gaan “omme God te bidden […] dat het selve 

concilium generael tot eenen goeden eynde en effecte gebrocht 

[worde]”.  

Er wordt nog even uitgelegd wat dat betekent: de ketterij uitgeroeid 

(“alle heresye gextirpeert”), eenheid in de heilige kerk en “pays en 

vreede tusschen allen christenprinchen ende fursten”.11) 

Vorming van de jeugd 

Op 20 juli 1565 is in Den Briel een wijbisschop gearriveerd. Dat is een 

hulpbisschop, die ook wijdingen (tot priester bijvoorbeeld) mag doen. 

Hij komt het sacrament van het vormsel toedienen. Natuurlijk gaat hij 

ook en allereerst na “offer yemandt van quade ende heretycque (= ket-

terse, L.A.) opinie zy jeghens hetselffde sacrament”.  

De baljuw met zijn dienaars verplichten dat “een yegelijck van den 

burgers deeser stede sullen huer kinderen ende familie doen bevestig-

hen met het voornoemde sacrament, die hetselffe alsnoch nyet ontfan-

gen en hebben”. 

Uit de gekozen bewoordingen klinkt een klacht door over onwil, boos-

heid en zelfs onbeschaamdheid onder het lekenvolk der gelovigen: 

“sonder eenige insolencie ende petulancie te bedryven”. De oude ge-

bruiken en riten van de kerk moeten weer in ere hersteld worden: “(…) 

als men naer de geestelijcke ende kerckelijcke constitutie daerinne be-

hoort te procederen”.12) 
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Van de wieg tot het graf 

Vanaf de geboorte tot aan de dood komt de kerk op het levenspad van 

de parochianen in Brielle. Dat begint met de doop, direct na de geboor-

te. Het was de autoriteiten ter ore gekomen dat “eenyge vrouwen, naer-

dat zyluyden gelegen (= bevallen, L.A.) zijn, heure kinderen nyet en 

doen doopen nae de ordonnantie van onse moeder die heylighe kercke, 

wesende een saecke van groote consequentie ende dangereux voor de 

voorseyde kinderen”. Stel je voor dat het kind al overlijdt voordat het 

gedoopt is. Het kan dan nooit meer in de hemel komen, in het beste 

geval in het voorgeborchte. 

 

Om een sluitend systeem te vinden waarmee het niet-laten-dopen be-

kend wordt bij de kerkelijke autoriteiten worden de vroedvrouwen in-

geschakeld als verklikkers. Om van hun goede trouw verzekerd te zijn, 

moeten alle vroedvrouwen “geëxamineert zijn”. Dat betekent hier: on-

derzocht worden “off zyluyden zijn catholyck ende van goede naeme 

ende faeme”. Doen zij niet wat van hun gevraagd wordt dan riskeren ze 

een pak slaag (“gecastijt te werden”) en ontzetting uit hun functie. 

Aan het andere uiteinde van het leven is er het sacrament van “den 

heyligen olye”. Dat is het sacrament van de zalving met olie van de 

stervenden. 

Als de pastoor het huis van de stervende opzoekt en binnengaat om zijn 

plicht te doen neemt kennelijk niet iedereen zijn pet af, blijft stil staan 

en zwijgt. 

We dagtekenen 24 juni 1569. De beeldenstorm is al geweest en de 

geest wil maar niet terug in de fles. Het respect voor de gebruiken van 

de katholieke kerk is flink afgenomen. De overledenen die niet het laat-

ste sacrament, dat van de heilige zalving, hebben ontvangen kunnen 

niet in gewijde aarde worden begraven. De autoriteiten roepen de men-

sen op om te beseffen wat dat betekent: “men zal dezelve (= de gestor-

vene, L.A.) doen brengen ter publycke plaetse, gedestineert voor de 

justicie”. Tussen het geboefte word je dan begraven.13) 
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Slotbeschouwing en conclusies 

Terugkomend op het begin van het artikel stellen we onszelf de vraag: 

is er reden om aan te nemen dat het met het religieuze leven van de 

Briellenaren bergafwaarts is gegaan? Zo ja, wat kan daarvan de oor-

zaak zijn? 

Als we de ordonnanties uit de keur van 1527, inclusief de latere aan-

vullingen, vergelijken met de items van de keuren uit 1346, 1405 en 

1445 dan is er inderdaad sprake van een breuk met het verleden. Klach-

ten over het gedrag van de geestelijkheid en de gelovigen zijn nieuw. 

De enige klachten over de geestelijken in het verleden waren dat zij de 

accijns op bier en wijn met slimmigheidjes ontdoken. Hun vroomheid 

en levenswandel stonden niet ter discussie. 

Hetzelfde gold voor de parochianen van beide kerken, de Sint-

Catharijne- en de Sint-Pieterskerk. 

Toch mogen we uit bovenstaande niet zonder meer afleiden dat het 

geestelijke leven in Brielle in de 16e eeuw is verwaterd. Het kan heel 

goed zijn dat de eisen waren verzwaard en het toezicht verscherpt. Het 

bovenvermelde Concilie van Trente had nog eens goed vastgelegd hoe 

het er in de Kerk en onder de gelovigen toe moest gaan. De Inquisitie 

speurde naar ketters. 

 

In 1445 was Frank van Borselen de hoogste gezagsdrager als Heer van 

Voorne. In 1527 was dat keizer Karel V en na 1555 koning Filips II. 

Deze Habsburgse vorsten bestuurden een groot rijk en wierpen zich op 

als dé beschermheren van de Kerk van Rome. Zij hadden het aller-

grootste belang bij de eenheid van en de eerbied voor de rooms-

katholieke kerk. Op de achtergrond van de vele ordonnanties op gods-

dienstig gebied speelden de belangen van Karel V, respectievelijk Fi-

lips II mee. Die ordonnanties golden vast en zeker niet alleen voor 

Brielle en omstreken. 
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Al kunnen we dus op grond van “Tnyeuw Kuerbouck der stede van 

Den Brielle, begonnen bamisse XVc  zeven ende twintich” niet met ze-

kerheid concluderen dat het religieuze leven in Brielle sinds 1445 aan 

het verwateren was, we mogen onze ogen ook niet sluiten voor diverse 

aanwijzingen die laten zien dat in de periode 1527 tot 1571 sprake was 

van toenemende vrijzinnigheid en hardnekkige onverschilligheid. Het 

respect voor de Kerk, haar rituelen en haar dienaren nam zienderogen 

af. Er was dus wel degelijk een en ander loos ten gevolge van de refor-

matie en de daarmee gepaard gaande onzekerheid en onrust. 

Na de beeldenstorm in augustus 1566 die ook in Den Briel heeft ge-

woed, neemt de repressie van de Spaanse overheersing toe. De Brielle-

naren lijken niet onder de indruk en reageren met lijdelijk verzet. 

 

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

 

1 De heer H. de Jager (1834-1903) is dertig jaar predikant te Brielle ge-

weest en werd secretaris van de Hoofdcommissie die het feest van 1 

april 1872 ging voorbereiden. De indrukwekkende wijze waarop hij 

deze taak vervulde, leidde ertoe dat hij werd gevraagd om archivaris van 

Den Briel te worden. Deze functie heeft hij tot 1892 gecombineerd met 

zijn ambt als predikant. In 1894 verhuisde hij naar Den Haag, maar pu-

bliceerde daarna nog enkele belangrijke werken, waaronder dus de 

“Middeleeuwsche keuren…”.  

2 Ordonnantie LIV blz. 259/260 

3 Ordonnantie LXVI blz. 276/278 

4 Ordonnantie CCL blz. 408 

5 Ordonnantie CCLI blz. 408 

6 Ordonnanties IX, CXVII, CXXXVII, CXXXVIII, CCXXVIII, op  

 respectievelijk de bladzijden 224/225, 323/324, 338, 338/339, 393 

 

7 Ordonnantie XCII blz. 299 t/m 301 

8 Met een beetje goede wil is het op 26 juni 1999 officieel geïnstalleerde Brielse 

klokkenluidersgilde te beschouwen als de verre nazaat van de op 24 november 

1536 door “den bailliu, burgmeesters ende alingen gerechte der stede van den 

Brielle” aangestelde groep, die belast werd met het luiden van de klokken “nae 

ouder gewoente”. 

  9 Ordonnantie LXV blz. 276 t/m 278 

10 Ordonnantie CXLVII blz. 342 

11 Ordonnantie CCV blz. 377/378 

12 Ordonnantie CCXXIV blz. 389 

13 Ordonnantie CCLIV blz. 410 t/m 412 
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Bijlage behorende bij ‘Brielle in tijden van reformatie 

en dreiging’. 

Aanvullende informatie over het geldwezen, lonen en prijzen in de 

periode 1527 – 1571 in Den Briel. 

Een artikel waarin geldbedragen een rol spelen verliest sterk aan be-

tekenis als er geen referentiemateriaal is waaraan je de waarde van 

het geld kunt afmeten. 

Om “Brielle in tijden van reformatie en dreiging” niet nodeloos te be-

lasten met details is er voor gekozen om de relevante informatie op het 

gebied van geld, lonen en prijzen in deze bijlage te presenteren. 

 

Inleiding 

Waarschijnlijk is het overbodig om te zeggen dat vergelijkingen op het 

gebied van munten, lonen en prijzen tussen de 16e eeuw en nu com-

plexe aangelegenheden zijn. Er bestaat gelukkig een hulpwetenschap, 

de numismatiek, die al heel lang studie maakt van muntsoorten en hun 

onderlinge verhoudingen. Zij doet echter geen uitspraken over lonen 

en prijzen. Daarvoor hebben we de economische geschiedenis. Omdat 

echter de situatie van plaats tot plaats kon verschillen en lonen en prij-

zen door de tijd heen aan sterke schommelingen onderhevig waren, 

zijn algemene overzichten niet altijd even goed bruikbaar. 

Het is dus belangrijk om zo dicht mogelijk bij de bron te blijven en 

heel goed verschil te maken tussen de jaren waaruit de gegevens ko-

men. 

 

Juist omdat de prijzen van essentiële voedingsmiddelen, zoals brood en 

bier, sterk konden fluctueren, en lonen niet waren vastgelegd, greep de 

overheid ook toen al in het economische leven in, teneinde sociale on-

rust te voorkomen. Van tijd tot tijd werden er maximumprijzen en mi-

nimumlonen vastgesteld. Het mag vanzelf spreken dat van deze gege-

vens ook hier zeer dankbaar gebruik is gemaakt. 

 

De bron is, zoals al vermeld, Tnyeuw kuerbouck der stede van den 

Brielle begonnen Bamisse XVc  zeven ende twintich, aangevuld met de 
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ordonnanties van de jaren tot en met 1571. Diverse internetsites geven 

informatie over munten en hun verhoudingen. 

 

Prijzen 

In het artikel Brielle in tijden van reformatie en dreiging valt te lezen 

dat ouders, waarvan de kinderen zich misdroegen in de kerk, in 1527 

een boete kregen van drie stuivers. Maar wat zegt dat? 

Gelukkig leren we dat in hetzelfde jaar de maximumprijs voor een 

stoop bier een halve braspenning was. Na enig speuren op internet en 

rekenen kunnen we vaststellen dat je voor 1 stuiver 3,84 liter inheems 

gebrouwen bier kon kopen. Voor drie stuivers had je dus minimaal elf 

en een halve liter bier. 

 

Het is denkbaar dat de ouders in kwestie ervoor kozen om hun stoute 

kinderen dan maar te laten afranselen en zelf het bier op te drinken. 

Misschien hadden ze dan gelijk hun lesje geleerd. Maar in de winter 

van 1568/69 werd de keur vernieuwd en aangescherpt. De deugnieten 

van toen waren inmiddels grootouders geworden en de klachten alleen 

maar toegenomen. 

 

Zoals vermeld wordt van de op wangedrag betrapte kinderen de jas in-

genomen en die kunnen de ouders dan voor twaalf Vlaamse groten ko-

men ophalen. De toevoeging “Vlaamse” zorgt voor verwarring, omdat 

een Vlaams pond de waarde had van zes Hollandse ponden. Dat maakt 

dus wel degelijk een verschil. 

In het algemeen had een “grote” de waarde van een halve stuiver. 

Twaalf groten is dus zes stuivers. 

 

Vergeleken met de ordonnantie uit 1527 is dat een verdubbeling van de 

boete. Als we echter de prijsontwikkeling van het bier volgen, merken 

we dat in de periode 1527-1571 de prijs twee keer over de kop gaat. In 

1547 kan je voor 1 stuiver 2,4 liter bier kopen, een prijsstijging van 

68%. Wéér zo’n twintig jaar (1564) later kan je voor 1 stuiver nog 

slechts 1 liter moeselaer kopen. Dat is iets beter bier dan gewoon, maar 

nog steeds inheems gebrouwen bier. Als je daarnaar kijkt, is de boete 
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zelfs lager geworden. Als we echter de toevoeging “Vlaams” in “XII 

groten Vlaems” serieus nemen, en waarom zouden we dat niet doen, 

dan wordt het een ander verhaal. In dat geval is de boete verzesvou-

digd! 

 

In 1530 kostte twee pond roggebrood (het volksvoedsel bij uitstek) drie 

duiten, wat de waarde heeft van 0,375 stuiver. Een klein gezin eet dat in 

één dag wel op. Voor drie stuivers kan je dus heel wat brood kopen in 

1530. Drie stuivers lijkt dus geen gering bedrag voor een doorsnee ar-

beider. 

 

Lonen 

We kunnen pas écht iets zeggen over de waarde van het geld als we ook 

weten hoe hoog de lonen waren. Dat valt niet mee, want de meeste lo-

nen die je tegenkomt zijn stuklonen. Bierslepers, turfdragers, kuipers en 

keurmeesters worden niet per uur betaald, maar per klus. 

Als er in 1536 voor de zoveelste keer extra wacht moet worden gelopen 

en er dus vrijwilligers nodig zijn, wordt er een vergoeding gegeven van 

twee stuivers per wacht. 

 

In 1542 worden zowel burgers als niet-burgers van Brielle opgeroepen 

om met hun eigen spaden en schoppen zich om 5 uur ’s morgens zich te 

melden bij het stadhuis om te gaan werken aan dijkherstel en dergelijke 

zaken. Hun wordt een dagvergoeding in het vooruitzicht gesteld van 10 

groten. Er staat niet bij Vlaams of Hollands. Dan zal het wel Hollands 

zijn. Een dagloon voor een ongeschoolde arbeider zou dus vijf stuivers 

kunnen bedragen. 

 

In 1551 worden er soldaten ingekwartierd. Dit zijn niet de soldaten van 

Alva, die komen pas in 1567. De mensen die een soldaat in huis nemen, 

krijgen daarvoor een vergoeding van vijf groten per dag. Dat staat ge-

lijk aan 2,5 stuivers. In 1567 is die vergoeding nog slechts tien stuivers 

per week. Als we dan ook de geldontwaarding meenemen is het duide-

lijk dat de komst van Alva’s soldaten een straf was. Een roggebrood 

kostte toen 1 stuiver. 
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Nawoord 

Met deze gegevens zullen we het moeten doen. Geldwaarde, lonen en 

prijzen, het blijft een lastige en complexe materie. Er zijn echter genoeg 

aanwijzingen voor een sterke devaluatie gedurende de periode 1527 – 

1571. Het leven werd snel duurder, maar de lonen bleven laag. Een per-

fecte combinatie voor …….. sociale onrust. 
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ZOUTZIEDERSTRAAT, BRIELLE 

Fré Eggens 

 

Inleiding 

Een heel gewone straatnaam in Brielle is de Zoutziederstraat, maar 

waarom heet deze straat eigenlijk zo? Het heeft ongetwijfeld te ma-

ken met zout, dat is duidelijk. Een verdere verklaring is beslist no-

dig. 

 

Zoutwinning/darinkdelven/moernering 

'Gelukkig is het land waar 't kind zijn moer verbrandt'.  

 

Moer heeft in deze regels van Vondel betrekking op het veen, dat 

vroeger veel als brandstof werd gebruikt. Veen werd echter ook  be-

nut voor het maken van zout. Door de vele overstromingen in de 

vroege eeuwen bevond zich onder de buitendijkse zeeklei veelal een 

strook laagveen met een dikte van ongeveer anderhalve meter, 

‘derrie’ of ‘darink’. De darink, in de loop der jaren zouter en zouter 

geworden, was een waardevolle grondstof om zout te maken. 

 

Het met zeewater doordrenkte veen, dat vooral op de Zeeuwse en 

Zuid-Hollandse eilanden voorkwam, had twee doeleinden. Het ma-

ken van zout en het koken van het veen ter verkrijging van het zout.  

Uit dit veen, de ‘darink’ of ‘derrie’, werd ‘zelzout’, keukenzout ge-

wonnen. Deze 'moernering' was in de late middeleeuwen, vooral van 

de 11e tot de 15e eeuw, een lucratieve bezigheid, het was een be-

langrijke bron van inkomsten. 
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Darinkdelven was een eenvoudig maar gevaarlijk werk. Zonder ver-

dere voorzieningen stak men buitendijks bij laag water op een slik 

of schor/gors de klei weg om dan het er onderliggend veen weg te 

steken. Hiervoor gebruikte men platte ijzeren scheppen met een 

smal blad van ongeveer 10 cm breed en 30 cm lang. Er werden 

rechthoekige putten gegraven waartussen een strook veen bleef 

staan. Deze strook diende als waterkering voor de put ernaast en om 

de weg gegraven klei op te leggen. Nadat het veen was weggehaald 

bleef er een hobbe-

lig terrein achter 

dat nauwelijks nog 

bruikbaar was.  
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De natte veenkluiten (darink) werden in een platbodem (schuit) ge-

stapeld die op het gors lag. Bij opkomende vloed werd de darink met 

de schuit naar een hogere en veiliger plek vervoerd.  

De darink werd daarna in rijvormige hoopjes gelegd om te drogen. 

Nadat de darink voldoende gedroogd was, werden er tentvormige 

stapels gemaakt zodat de wind er beter doorheen kon blazen. Wan-

neer de darink genoeg gedroogd was en geschikt om te branden, 

werden de hopen in brand gestoken. Het restant, een zouthoudende 

as ‘zelas’ genoemd, werd verzameld en met schuiten naar een zout-

keet gebracht.  
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De zoute as werd daarna ‘gezied’ in de zoutkeet. Ook op Voorne 

werd op deze wijze zout gewonnen. Deze zoutwinning vond plaats 

langs de Maas en het riviertje de Goote en de vele kreken in hun 

stroomgebied.  

De naam Derryvliet of Derrievliet, een kreek in de gemeente Brielle 

ten westen van Zwartewaal, zal hieraan ook ten grondslag liggen. 

Het delven van de buitendijkse veenlagen tastte het landschap be-

hoorlijk aan en was funest voor de kustverdediging. De achteruit-

gang van het landschap begon ook voor de maatstaven van die tijd 

te ernstige vormen aan te nemen. Er wordt zelfs verondersteld dat 

de grote dijkdoorbraken tijdens de Sint-Elisabethsvloed in 1421 en 

het verdrinken van het Land van Reimerswaal tijdens de Sint-

Felixvloed in 1530 een gevolg geweest zouden zijn van het darink-

delven. 
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Als aanleiding hiervan gaf Maria van Bourgondië de Gewesten door 

middel van het Groot-Privilege in 1477 toestemming om het darink-

delven te verbieden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanvankelijk nam men deze verordening niet zo nauw. In 1495 

werd bij het moeren voor zoutwinning nog een boete opgelegd van 

het voor die tijd grote bedrag van 100 pond.  

Ten slotte verbood keizer Karel V in 1515 het darinkdelven defini-

tief. Dit betekende het einde van de bloeitijd van de “zelnering”.  

 

Het zou tot ver in de 17de eeuw duren voordat moernering vrijwel 

geheel was uitgebannen. En tijdens de Eerste Wereldoorlog kwam 

het afgraven van turf zelfs nog even terug, vanwege een gebrek aan 

brandstof. Ook in de Tweede Wereldoorlog was dat het geval. Onder 

leiding van de Duitsers werd bij Bath, gelegen aan de Westerschel-

de, nog veen gestoken. 
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Baaizout 

Na dit verbod ging men over tot 

aanvoer van zout uit het buitenland. 

Vooral rond de Golf van Biskaje, 

‘baaizout’. Grove stukken klipzout 

werd ook aangevoerd vanuit landen 

rondom de Middellandse Zee. De 

grove stukken zout werden veelal 

als scheepsballast vervoerd.  

Het meeste zout werd echter geïm-

porteerd uit Frankrijk. Dit zout was 

voornamelijk afkomstig uit de Baai 

van Bourgneuf, een baai in de buurt 

van Pornic (Loire-Atlantique, Pays 

de la Loire).  

 

Daar werd het zout door indamping van zeewater in bassins gewon-

nen. In het zo gewonnen zout bevonden zich echter nog veel veront-

reinigingen. Om het zout te reinigen en op die manier de kwaliteit te 

verbeteren werd de waarde aanzienlijk verhoogd.  
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Het reinigen, het zoutzieden, geschiedde in veel zoutketen langs de 

Nederlandse kust, en ook in Brielle.  Na het reinigen werd het zout 

voor een groot deel verscheept naar Scandinavische landen en voor 

een kleiner deel bleef het in Nederland waar het veel gebruikt bij de 

haringvangst. 

 

Zoutzieden/zoutkeet 

 

Oorspronkelijk vond het zoutzieden plaats in zoutketen. Dat waren 

simpele en veelal uiterst brandbare gebouwtjes. De productie van 

zout was een gevaarlijk werkje, waarbij de houten gebouwtjes ge-

makkelijk in brand konden vliegen. Ook kwamen rook, stank en gif-

tige dampen vrij. Daarom stonden de meeste zoutketen vlak buiten 

de stadsmuren. 
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In de zoutketen stonden op een bakstenen gewelf grote platte ijzeren 

zoutpannen. Sommige zoutpannen waren soms wel tien meter breed 

en twintig meter lang, maar de meeste zoutpannen hadden kleinere 

afmetingen.  

 

Een zoutpan had een opstaande rand van ruwweg een halve meter 

hoog. Tot aan de 19e eeuw werden de zoutpannen gemaakt van 

lood, daarna steeds meer van gietijzer. 

 

De ovens werden oorspronkelijk met hetzelfde gedroogde veen ge-

stookt, later gebruikte men ook kolen. De overgebleven zoutbevat-

tende as werd met zeewater vermengd en in grote pannen inge-

kookt. Om fijn zout te winnen verwarmde men het water tot  

100 oC., waarna het indampen ongeveer zes uur in beslag nam. 

Even voor het kookpunt werd bereikt, kwamen de onzuivere be-

standdelen bovendrijven die men zo gemakkelijk kon verwijderen. 
 

Om grof zout te verkrijgen werd de emulsie bij een lagere tempera-

tuur van 40 tot 70 oC. verdampt. Dit proces duurde enkele dagen. 

Het natte zout schepte men in tenen manden die boven de pannen 

hingen, zodat het vocht dat uit de manden lekte weer terug in de 

pannen viel. Bij de zoutkeet waren diverse opslagplaatsen, ‘denne’ 

genoemd, een schuin aflopende vloer of zolder. In zo’n denne werd 

niet alleen het zout verder gedroogd, maar vond ook opslag plaats 

van diverse benodigde zaken zoals kolen.  

 

Vanzelfsprekend bleven er na een aantal kooktrajecten restanten in 

de zoutpan achter, dat men moederloog noemde. In dit restant zaten 

nog jodium, broom- en magnesiumzouten. De zoutzieder verkocht 

deze moederloog aan apothekers en ‘chemische fabrieken’, die het 

gebruikten voor diverse geneesmiddelen en basisproducten. Bij het 

zieden zette zich na verloop van tijd een harde laag op de bodem 

van een zoutpan af, keetspek genoemd. Omdat keetspek een slechte 

warmtegeleider was moest het zoutziedersbedrijf regelmatig worden  
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stilgelegd. Het keetspek werd dan met grof geweld, onder andere 

met koevoeten en zware hamers, verwijderd. 

 

Baaizout zieden 

In de loop der jaren wordt de term zoutkeet echter misleidend. Het 

ging van lieverle over tot een industrieel complex van gebouwen en 

ruimten. Het bestond uit een opslag voor het ongezuiverde zout - 

een kuiphuis waar het ruwe zout met zeewater werd vermengd - een 

stookhuis waar het eigenlijke zieden plaatsvond – een turf- en ko-

lenschuur - een zoutden, waar het zout werd gedroogd – een opslag-

plaats voor het geraffineerde zout. Daarbij kwamen nog kamers of 

huizen waar de keetvrouwen en -mannen konden verblijven en 

soms nog de woning van de eigenaar. 

 

Het geïmporteerde ruwe zout werd eerst opgelost in zeewater. Het 

zeewater en het ruwe zout moesten goed geroerd worden, daarna 

stond de pekel vijf dagen stil. Het zoutgehalte kon op verschillende 

manieren gecontroleerd worden. Soms gebeurde het met een barn-

stenen kraal aan een koordje. Bleef de kraal drijven dan was de pe-

kel verzadigd. De pekel werd daarna overgebracht in grote ijzeren 

ziedpannen. Het formaat van deze ziedpannen verschilde van plaats 

tot plaats en van tijd tot tijd. In de loop der eeuwen werden de pan-

nen groter. Grote ijzeren platen konden nog niet uit een stuk ge-

maakt worden. Daarom bestond de pan uit kleinere stukken ijzer die 

aan elkaar geklonken waren. 

 

De pannen werden regelmatig gecontroleerd op lekkage. Per pan 

werkten er twee mannen of vrouwen. Er brandde een turf- of kolen-

vuur onder de pannen en het mengsel moest continu geroerd worden 

met grote houten lepels. Het roeren door het keetpersoneel ging dag 

en nacht door. ‘s Nachts werd gewerkt bij het licht van een olie-

lamp, een zogenoemde snotneus of snuiter. 
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Als er werd gesjoemeld door bijvoorbeeld maar drie dagen te sto-

ken, werd het zout te slap en te licht. De kwaliteit van het zout hing 

af van veel factoren en er werd dan ook streng gecontroleerd. De 

temperatuur werd zoveel mogelijk heel gelijkmatig gehouden. Hoe 

gelijkmatiger, hoe regelmatiger de zoutkorrels. Een hogere tempera-

tuur gaf fijner zout.  

 

Na een langdurige opwarming en koken begon het zout in de pan te 

kristalliseren. Hoe langer de pekel werd verwarmd des te fijner van 

structuur het zout werd. Het grove zout werd verkregen door de pe-

kel gedurende 2 a 3 dagen op ongeveer 70 graden Celsius te verwar-

men. Voor het verkrijgen van fijnkorrelig keukenzout moest de pe-

kel ongeveer 6 uur lang op 100 oC. worden gekookt. Als het meeste 

vocht was verdampt en het zout nagenoeg was uitgekristalliseerd,  

werd het nog kleffe zout uit de pan in de zoutmanden geschept om 

te drogen. Nadat het in de manden was uitgelekt, werd het naar de 

‘den’ gebracht om daar verder te drogen. 
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De keetbaas 

De eigenaar van de zoutkeet had als hoofd van de zoutkeet een keet-

baas in dienst. 

De keetbaas had door zijn jarenlange ervaring een grote kennis van 

het zoutziedersbedrijf. Technische hulpmiddelen of kennis van de 

chemie waren er niet. De keetbaas had voor het werk in de keet de 

beschikking over een aantal arbeiders, keetmeiden en keetknechten. 

Deze voerden het dagelijkse werk in de keet uit. Ze hielden het vuur 

gaande, roerden de inhoud van de zoutpan, schepten de manden vol 

en sjouwden deze naar de den, kortom ze voerden alle voorkomen-

de werkzaamheden in de zoutkeet uit. Voor het werk dat minder 

kennis vereiste werden losse krachten ingehuurd. 

 

De Pannenboeter 

Een van de belangrijkste medewerkers was de pannenboeter. Nu 

zouden we hem de smid noemen. Hij was verantwoordelijk voor het 

werkend houden en controle op de zoutpannen. Een dergelijk groot 

stuk ijzer moest in delen aan elkaar worden gemaakt door 

‘krammen’en ander hulpstukken, lekkage moest dan ook zoveel 

mogelijk worden voorkomen. Daarnaast was hij verantwoordelijk  

voor het bijhouden van de hoeveelheden turf en de controle op de te 

verschepen hoeveelheden zout. 

 

Einde zoutziederijen in Nederland 

In het begin van de 20ste eeuw werd in de bodem van Overijssel bij 

Boekelo zout aangeboord. Het oprichten van de zoutfabriek AKZO 

luidde het einde in van de grote hoeveelheid zoutziederijen in ons 

land. De Brielse zoutkeet was al aan het eind van de 19e eeuw met 

de productie gestopt. 
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Brielse zoutkeet 

Op de 1e oktober van 1576 richtte Lauris Verbeeck, koopman te 

Haarlem, zich tot de Stedelijke Regeering te Brielle met het verzoek 

tot het uitoefenen van een zoutziederij. De zoutziederij zou plaats 

vinden in de ‘Nieuwe Stad’ ook wel ‘Zevenhuizen’ geheten, bij de 

pandjes achter het huidige pand Slagveld 42.  

 

Uit de Verpondingsboeken - verponding was een vorm van grond-

belasting - tussen de jaren 1577 en 1787 blijkt dat de zoutziederij en 

de bijbehorende opstallen regelmatig van eigenaar veranderden.  

Johannes van der Minne kocht in april 1787 drie kleine huisjes met 

de erachter liggende zoutkeet. De zoutkeet omvatte ondermeer een 

aantal dennen (bergzolders/schuurtjes) en een rietbroekje (een moe-

rasachtig stukje land). Johannes van der Minne, burgemeester van 

Brielle 1814-1849, liet al spoedig de kleine huisjes slopen en er ver-

rees op die plek een imposant woonhuis.  

 

Johannes van 

der Minne 

overleed in 

1858, zijn 

zoon Clarus 

was toen al 

jaren bedrijfs-

leider van de 

zoutkeet. Na 

het overlijden 

van Johannes 

van der Minne 

werd de zout-

keet geveild. 

In de aankondiging van de veiling stond onder meer: “een in wer-

king zijnde sedert onheugelijke jaren met het beste succes geëxer-
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ceerde zoutkeet, bevattende twee pannen, vier dennen, groote turf-

schuur en verder toebehooren, met een aanzienlijke dubbele Heeren-

huizing in zich bevattende een aantal meest behangen kamers, ruim 

koetshuis, paardestal en bergschuren”  

 

Op deze plaats van de paardenstal en koetshuis bevinden zich nu een 

aantal kleine woningen. Clarus werd de koper voor een bedrag van fl. 

7650,-. 

 

Veroorzaakt door extreem hoog water van de Brielse Maas, dat in 

open verbinding stond met de Noordzee, liep de Brielse zoutkeet in 

1895 gedeeltelijk onder water.   
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De Brielsche Courant van de 6e januari 1895 berichtte als volgt; 

“De waterschade was het aanmerkelijkst op het Slagveld. Tuinhuis-

jes en heiningen waren door de stroom meegesleurd. Dog de groot-

ste ramp deezen overval van waeter troff de zoutkeet. Niettegen-

staande de bewoners alle mogelijke voorzorgen genpmen hadden, 

werd het waeter hen toch de baas, waardoor omtrent 1500 zakken 

geraffineert zout geheel zijn versmolten, off door de vermenging 

vanhet ebbeslyk bedorven”.  

 

Dit betekende het einde van de zoutziederij in Brielle. 

 

Woonhuis eigenaar van de Brielse Zoutkeet 

Aan de linkerzijde van het grote huis waren de paardenstal en het 

koetshuis. Nu zijn dit woonhuizen. Direct naast het huis aan de 

rechterzijde was een uitbouw waarachter zich de zogenaamde opka-

mer bevond. In de verte zien we nog de schoorstenen van de kalkfa-

briek. 

Aan het einde van de 18e eeuw werden opkamers meestal rijk voor-

zien van fraaie betimmeringen en de muren behangen met goudleer. 
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Van deze kamer is slechts bekend dat er goudleer behang aanwezig 

zou zijn, maar een bewijs hiervoor kan niet gevonden worden. Op de 

plattegrond is goed zichtbaar dat de opkamer met dubbele deuren in 

verbinding stond met de vestibule. 

 

Helaas is in 1937 de opkamer verbouwd tot opslagruimte. Deze op-

slagruimte is nog jaren lang gebruikt door: Tapijthandel J. Visser, 

‘Antiekdiscount Brielle’ en Drankenhandel ‘De Kampioen’ dat 

begin jaren zestig naar een nieuw pand verhuisde aan de overkant 

waar nu huizen staan aan het Werfje. 

Nu bevindt zich in de voormalige opkamer een administratiekantoor. 

 

Zoutkeet Delfshaven 

 

Links van het midden het alledaagse werk in een zoutkeet en rechts 

een scene met twee vrouwen en twee mannen.  
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In 1793 beschrijft Lieve van Ollefen de zoutketen van Zwijndrecht 

als zijnde een toeristische attractie. Het ging de bezoekers niet zo 

zeer om het raffinageproces als wel om te zien hoe de keetmeiden 

gekleed waren. Door de hitte ging er nogal eens een kledingstuk uit. 

Blote enkels alleen al werden in die tijd als zeer erotisch ervaren. 
 
 

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

 

 

 

 

 

Geraadpleegde literatuur/bronnen: 

 

Streekarchief Voorne-Putten 

Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed 

www.zuiderzeehoorn.nl 

www.oud-harlingen.nl 

Voorne-Putten door Peter Don 

Lexicon Nederland en België 

Historische Vereniging Zwijndrecht 

www.brabantserfgoed.nl 

Historisch Museum en Briel 

Geschiedenis van Zeeland, deel 1: prehistorie 1550. 

De moernering op de Zeeuwse eilanden, C. Dekker 

Zoutzieden door de tijden, R.J. Forbes 

Zout uit verzilt veen, Koning de-Kastelijn en D. Wielinga 

Zeeuwse Ankers 
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Leo Arkenbout 

 

Toen er nieuwe huizen kwamen aan de Lijnbaan, de nummers 15a t/m 

15f, en ook aan de Rozemarijnstraat, de nummers 30a t/m 30g, wilde 

het stadsbestuur de herinnering vasthouden aan wat er op die plek had 

gestaan. Het gaf keramist Ruud Bergkotte uit Rockanje, naar eigen 

zeggen, de vrije hand om een gevelsteen te ontwerpen, waarmee dit 

doel kon worden bereikt. De kunstenaar, die geen onbekende was in 

Den Briel, hij had o.a. in ’t Kont van ’t Paard gewoond, koos er voor 

om de firma Van Dijk & Co N.V. in de gedachten van de Briellenaren 

te laten voortleven middels de verbeelding van drie cementzakken, een 

bakstenen muurtje en een kapconstructie. 

Het bedrijf in bouwmaterialen had vele tientallen jaren het aanzicht 

VERVAGENDE  HERINNERINGEN 
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van de Lijnbaan en de Rozemarijnstraat bepaald. Een hele generatie was 

er mee opgegroeid. 

Te oordelen naar de automodellen is de foto hierna in de jaren 70 van de 

vorige eeuw gemaakt. Van Dijk & Co zat toen al zo’n twintig jaar aan 

de Lijnbaan en zou er nog een kleine twintig jaar blijven1). Volkomen 

terecht dat in 1992 de herinnering aan deze groothandel in bouwmateri-

alen in steen voor het nageslacht werd bewaard. Waartoe diende anders 

dat stukje kade? 

Waren er destijds geen mensen die wisten met welk doel die magazijn-

loodsen oorsprónkelijk waren gebouwd? Of vond men dat een zaak van 

té lang geleden? We zullen het waarschijnlijk niet meer te weten komen. 

 

Vanaf 1877 stonden de drie grote loodsen aan de Lijnbaan. Ze waren 

bedoeld om de torpedo’s in op te slaan die door het Korps Torpedisten 

werden gebruikt om mee te oefenen en, zo nodig, het land ermee te ver-
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dedigen. De meeste lezers van de ‘Brielse Mare’ zullen dit wel weten. 

Maar hoe zit dat met onze nieuwe generaties bewoners en met onze 

bezoekers? Krijgen die nog iets mee van de decennialange aanwezig-

heid van honderden2) dienstplichtige militairen in Den Briel, de torpe-

disten? 

 

Als we gaan letten op herinneringen aan dit legeronderdeel dat inclu-

sief aanloopfase 55 jaar in Brielle gestationeerd is geweest, moeten we 

constateren dat ze er niet zijn. Het woord torpedisten wordt in elk ge-

val nergens gebruikt. Niet op de tijdlijn net buiten de coupure in de 

Kaaistraat, niet op de plaquette die is aangebracht bij de ingang van het 

appartementengebouw waar ze ooit gehuisvest waren en niet aan de 

muren van de sloepenloods waar ze in de winter hun schepen onder-

hielden. En dus ook niet op de plek waar al vanaf 1877 de magazijn-

loodsen stonden. 

 

Authentieke foto’s van de torpedisten zijn vooral te vinden op de 

beeldbank van het Streekarchief Voorne-Putten.  
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Archivaris Drs. Aart van der Houwen maakte in 

1993 een compact, doch zeer volledig en heel 

prettig te lezen boekje over het korps. Helaas is 

het nergens meer te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

Gelukkig heeft Rens van Adrighem op zijn website ruime aandacht be-

steed aan de aanwezigheid van het Korps Torpedisten, met veel foto’s 

en fraaie verhalen, zoals we dat van hem gewend zijn. 

 

Zou het niet een goed idee zijn om te brainstormen over manieren om 

de herinnering aan het Korps Torpedisten dat in 1922 vertrok, weer tot  

leven te brengen? Ten slotte kan je Brielle nooit helemaal begrijpen als 

je geen weet hebt van de plaatsen waar de torpedisten hun sporen heb-

ben achtergelaten. 

 

Wie durft er met ideeën te komen? Mail ze naar Leo Arkenbout, redac-

tie Brielse Mare. Adres is l.arkenbout@outlook.com 

 

Johan Been heeft in ten minste één boek zijn herinneringen aan de tor-

pedisten verwerkt. Maar wie leest hem nog? 

We leren uit dit boek o.a. dat de jonge rekruten door de Brielse straat-

jeugd voor “biggen” werden uitgemaakt en nageroepen. 

De hoofdpersoon, Maarten, kan opklimmen tot korporaal. 

 

Been onderhield een vriendschappelijke relatie met commandant  

Fabius. 
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Tot slot een citaat van Aart van der Houwen: “Het is te wensen dat de 

herinnering aan het Korps Torpedisten in Brielle blijft voortleven. 

Naast het geven van onderdak aan de watergeuzen in 1572 is het huis-

vesten van het Korps Torpedisten de grootste militaire bijdrage ge-

weest van Brielle aan ons land.”. (Uit: Het Korps Torpedisten. Brielle 

1881-1922) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto’s in kleur van L. Arkenbout, in zwart-wit  uit Streekarchief Voorne-Putten. 

 

Noten 

1. In de Nieuwe Brielsche Courant van 1958 komen we voor het eerst firma 

Van Dijk & Co tegen. Dat betekent nog niet dat het bedrijf zich er toen pas 

vestigde. In 1989 zijn de magazijnloodsen afgebroken. Van Dijk & Co 

was toen al verhuisd naar industrieterrein ’t Woud.  

2. Als het korps op volle sterkte was waren er meer dan duizend militairen in 

de stad. 

 

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

 

VERVAGENDE  HERINNERINGEN 
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De oorkonde van mijn vader 

Arjo Zwart 

 

In mijn geboor-

tejaar (1948) 

was mijn vader, 

Johannes  

Josephus 

(Hans) Zwart, 

25 jaar verbon-

den aan het Ge-

meentelijk Gas-

bedrijf in Briel-

le.  

Als herinnering 

daaraan ont-

ving hij een 

getekende oor-

konde, gemaakt 

door M.L. Middelhoek. Mijn vader staat er zelf op afgebeeld: achter de 

takelinstallatie voor de oven. De oorkonde heeft altijd in onze woonka-

mer gehangen, naast de schoorsteen. Aan de andere kant van de schoor-

steen stonden de prijzen die mijn vader had gewonnen met zijn konij-

nen. 

 

Door mijn interesse in de geschiedenis van Brielle kwam ik recent 

(2019) op het internet een aquarel tegen van de Brielse gasfabriek uit 

1948, gemaakt door M.L. Middelhoek, dezelfde maker van de oorkon-

de van het 25-jarig jubileum van mijn vader. De aquarel is vrijwel ge-

lijk aan de afbeelding op de oorkonde, maar beter: mijn vader staat er 

frontaal op afgebeeld. U zult waarschijnlijk mijn euforie wel kunnen 

begrijpen met de vondst van deze aquarel. Omdat ik mijn vader helaas 

veel te kort heb meegemaakt – hij overleed toen ik elf jaar oud was – is 

deze aquarel voor mij zeer speciaal. 
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Door de vondst heb ik mij ook verdiept in het 25-jarig jubileum. In de 

Nieuwe Brielsche Courant van 16 november 1948 werd daar aandacht 

aan geschonken. Het artikel was voor mij de eerste keer dat ik iets over 

het jubileum las: 

 

“Voor de derde 

maal dit jaar was 

de vlag op de 

gasfabriek in top 

gehesen om een 

jubileum te her-

denken en dit-

maal van de heer 

J.J. Zwart die 

vrijdag j.l. het 

feit herdacht dat 

hij 25 jaren aan 

dit bedrijf als 

stoker verbon-

den was. Als eerste van de rij sprekers hield burgemeester Van Sleen 

een redevoering. Met deze 3e jubileumronde, aldus de burgemeester, 

sluiten we het jaar 1948 af en reeds in het begin van ’t nieuwe jaar 

doemt een nieuw jubileum voor ons op, waarna het herdenken van het 

40-jarig bestaan der gasfabriek een voorlopig einde aan het jubileren 

zal maken. In zijn redevoering trok de burgemeester een vergelijking 

tussen de oudere en jongere generatie. U behoort, aldus spreker tot de 

jubilaris, hoewel nog niet oud, tot de oudere generatie; de generatie die 

heeft gevochten voor zijn rechten, De jongere generatie opgegroeid in 

de laatste wereldoorlog vergeet wel eens dat er naast rechten zeer zeker 

in de eerste plaats plichten zijn. Behalve het werk van de jubilaris me-

moreerde spreker ook nog diens liefhebberij en wel de konijnenfokke-

rij. Naar vele tentoonstellingen zond de heer Zwart dieren in. Voor de 

oorlog maakte hij hiervoor zelfs een reis naar Engeland. Als bewijs 

van erkentelijkheid bood de burgemeester de heer Zwart namens het 

gemeentebestuur een enveloppe met inhoud aan vergezeld, van een 
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oorkonde vervaardigd door de heer M.L. Middelhoek. 

Namens de gascommissie sprak de heer Van der Zee enige woorden tot 

de jubilaris. Degene die Uw arbeid het best kan waarderen, aldus spre-

ker is de huisvrouw. 25 jaren lang heeft u gezorgd voor licht en warm-

te. De verzorging voor licht behoort vrijwel tot het verleden, voor ver-

warming echter nog lang niet, want steeds meer hoort men van toepas-

sing van gasverwarming voor huizen, scholen, kantoren, enz.  

 

Hierna voerde de directeur van de gasfabriek, de heer W. Mekenkamp, 

het woord. Na een algemene beschouwing van de burgemeester en een 

persoonlijk woord van de heer Van der Zee, schonk de heer Meken-

kamp speciaal aandacht aan de technische kant van dit jubileum. De 

directeur noemde de heer Zwart een goed stoker. Een goed stoker, al-

dus spreker, is een vakman en dit is zeer zeker het geval bij een gassto-

ker. Hopende nog jaren met elkaar te mogen werken in dezelfde goede 

verstandhouding, overhandigde de directeur de jubilaris namens het 

personeel een cadeau onder couvert. 

 

Na de traktatie van koffie, gebak en een dronk te hebben gewijd aan de 

jubilaris en zijn gezin, hield de fabrieksdirecteur de heer Bokma een 

toespraak op geestige wijze in getallen uitgedrukt aangevende hoeveel 

ton kolen enz. de afgelopen 25 jaar door de heer Zwart verwerkt waren. 

Ook deze spreker vergat de liefhebberijen van de heer Zwart niet en 

meende behalve konijnenfokken en vissen op de Maas zich nog te her-

inneren, dat de jubilaris zeer gesteld was op een goede hap. Uit naam 

van enige collega’s overhandigde de heer Bokma de heer Zwart dan 

ook een grote taart met toepasselijk opschrift. 

 

Na enige woorden van de heer Mol droeg de heer Kraaijeveld een toe-

passelijk gedicht voor. De heer Zwart dankte, ook namens zijn vrouw 

en dochters, op treffende en eenvoudige wijze voor de tot hem gespro-

ken woorden en voor de stoffelijke blijken van belangstelling.” 

 
Over de auteur: Arjo Zwart, gepensioneerd docent bouwtechniek, is sterk geïnte-

resseerd in geschiedenis en woont in Brielle. 
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Nieuws van Historisch Museum Den Briel.   

Marijke Holtrop 

De tentoonstelling “De Gebroeders De Witt. Iconen van de Gouden 

Eeuw” is bezocht door 4.095 bezoekers: voor Museum Den Briel en 

Brielle een ongekend groot succes. Dit betekent een stijging van 52 % 

ten opzichte van het bezoekersaantal aan de zomertentoonstelling in 

2018 die als thema “De Vrouwen van Willem van Oranje” had. Die 

tentoonstelling was ook heel mooi, maar veel kleiner. En had tot gevolg 

dat college en raad van Brielle besloten om de museaal verantwoorde 

tentoonstellingsruimte uit te breiden en de Cornelia van der Lindenzaal 

te transformeren tot een beveiligde en geklimatiseerde tentoonstellings-

zaal. De zaal heeft zich uitstekend van zijn taak gekweten, zelfs bij een 

buitentemperatuur van 40 graden. Het totaal aantal bezoekers aan sec 

het museum (zonder VVV I punt bezoekers) bedraagt tot en met 11 

september: 8.140. 
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Het succes van “De Gebroeders De Witt” is, behalve het landelijk aan-

sprekende thema, vooral te danken aan de prachtige schilderijen, pren-

ten, tekeningen en objecten, die werden uitgeleend door: 

 Rijksmuseum, Amsterdam 

 Amsterdam Museum, Amsterdam 

 Haags Historisch Museum, Den Haag 

 Museum De Gevangenpoort, Den Haag 

 Rotterdam Museum, Rotterdam. 

 Dordrechts Museum, Dordrecht. 

 Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

 Bureau Oudheidkundig Onderzoek, Rotterdam. 

 Streekarchief Voorne-Putten, Brielle. 

 Het Louvre, Parijs. 

 

Voor de gouden beker van Cornelis de Witt, in 1667 vervaardigd door 

Nicolaas Loockemans, was een inbraakbestendige klimaatvitrine no-

dig. Deze vitrine is speciaal op maat gemaakt en mede gefinancierd 

met een bijdrage van de Historische Vereniging De Brielse Maasmond. 

De vitrine is duurzaam en zal worden ingezet voor de komende ten-

toonstellingen waarvan de planning is als volgt: 

2020 Maarten Harpertszn Tromp en Witte Corneliszn De Witt 

2021 Philips van Almonde en Cornelis Tromp en hun praalgraven 

2022 Het Huis Oranje-Nassau in Brielle en op Voorne en Putten 

 

Mede vanwege de jarenlange bruikleenstop van een aantal Nederland-

se musea per 1 oktober a.s. is met de samenstelling van deze tentoon-

stellingen al enige tijd geleden begonnen. 

 

Het succes van de tentoonstelling De Witt is ook mede te danken aan 

de verdubbelde inzet van de vrijwillig medewerkers. 

 

Het Visserijmuseum Zwartewaal opent zijn deuren voor het publiek op 

11 oktober 2019. 

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

Op 6 september is de tentoonstelling over de gebroeders De Witt afge-

sloten. De kostbare bruikleenstukken zijn terug naar hun thuishavens. 

Als beste vriend van ons Brielse Historisch Museum zijn we erg blij 

met het succes van de expositie en trots op de hiermee geleverde top-

prestatie, waar we als “Brielse Maasmond” aan hebben kunnen bijdra-

gen.  Mede door de bijdrage van onze vereniging kon de noodzakelijke 

veilige vitrine worden aangeschaft. De te realiseren veilige plek heeft 

een belangrijke rol gespeeld  bij het voldoen aan de hoge eisen van 

conservator van het Louvre. Nog maar zelden zijn in Brielle zoveel 

topstukken uit diverse musea bij elkaar geweest. Het succes van de  

expositie spreekt niet alleen uit het grote aantal bezoekers (4095), maar 

ook uit de bijzondere opening op 15 juni 2019 met de “storytrail” door 

de binnenstad en de diverse lezingen over Johan de  en Cornelis de 

Witt en hun loopbaan als resp. Raadspensionaris van Holland en Ru-

waard van Putten. Zeer bezienswaardig was ook de paralleltentoonstel-

ling van de Stichting Oud-Geervliet over Cornelis de Witt, in het oude 

Stadhuis Geervliet. Diverse van onze  Maasmonders hebben ervan ge-

noten en de banden tussen beide historische kernen zijn aangehaald. 

 

We kijken met spanning uit naar de opening van het Visserijmuseum 

Zwartewaal. In het Historische pand aan de Havenkade wordt een lang 

verwachte presentatie ingericht over de visserij van Zwartewaal. Ook 

zal er plaats zijn voor depot en registratie. De opening zal plaatsvinden 

op 11 oktober 2019 on 15:00 uur. 

 

Bij Bruisend Brielle op 31 augustus was weer een gezamenlijke kraam 

ingericht en bemenst door Maasmondleden en de Gidsengroep. De 

plek halverwege de Voorstraat leek wat eenzaam en verloren, maar het 

werd, vooral door het enthousiasme van de bezetting (en het publiek) 

toch een succes. Meer dan tien personen konden worden toegevoegd 

aan ons vriendenbestand. Met dank! 

 

Dick Verbeek, voorzitter 
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Excursie naar Haarlem 

Op donderdag 20 juni vertrokken we voor de jaarlijkse excursie van de 

Historische Vereniging De Brielse Maasmond met een bijna volle bus 

van Mijnders rond de klok van negen naar Haarlem. 

Het beloofde een interessante dag te worden en de verwachtingen wa-

ren hooggespannen. Bij aankomst in het Teylers Museum aan het 

Spaarne werden we ontvangen met koffie met… appelgebak. Geen ge-

ringe porties en zeer smakelijk. 

Na de koffie werd het gezelschap in twee groepen gesplitst die elk on-

der leiding van een gids door het eerste en oudste museum van Neder-

land wandelden. Dat werd in 1778 gesticht als boek- en konstzael, een 

openbare gelegenheid voor kunst en natuur. 

De grote zaal die wereldberoemd is, werd tot in de details bekeken en 

de welbespraakte en goed geïnformeerde gidsen konden na hun gede-

gen uitleg toch nog de nodige vragen van de leden verwachten. In ande-

re zalen was nog veel meer te zien en de natuurkundige aspecten leid-

den soms tot  een boeiende discussie. 

Tevens konden drie tijdelijke exposities bekeken worden. De tentoon-

stelling ‘ Kunstvormen in de Natuur’ van Ernst Haeckel, ingericht ter 

gelegenheid van zijn 100ste sterfdag was zeker de moeite waard. Dat 

gold ook voor de expositie ‘Rembrandts Wereld’ in het prentenkabinet 

met etsen en tekeningen van landschappen en stadsgezichten.  Weer 

anderen namen ruim de tijd voor de tentoonstelling ’De Lorentz Formu-

le in het Lorenz Lab’, waardoor zij zich in konden leven hoe het er in 

1910 in het Teylers’ laboratorium aan toeging. 

Geluncht werd in een ruim restaurant in de directe omgeving van het 

Teylers Museum waarna eenieder naar believen de mooie plekjes in de 

Haarlemse binnenstad kon ontdekken. Dat een bezoek aan de Sint-Bavo 

voor menig lid van de vereniging de eerste keuze was, spreekt voor 

zich. Ook werd wel gekozen voor een  versnapering op een zonnig 

plekje uit de wind. 

Om 17.45 uur waren we weer terug in Brielle na een leuk en interessant 

dagje uit.  Plannen voor een excursie in het voorjaar van 2010 zitten al 

in de planning. 

 

Klaas Schipper 
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Boekrecensie 

Bespreking van het boek van Jaap van de Wal, De erfenis van de 

Grote Geus. 
 

De jaren tot 2022 staan onvermijdelijk meer dan ooit in het teken van 

de watergeuzen en de Nederlandse Opstand. Daarom een bespreking 

van een boek waarin watergeuzen de hoofdpersonen zijn. 

 

De erfenis van de Grote Geus is 

de tweede grote historische roman 

van Jaap van de Wal na zijn de-

buut in 2013 met In naam van 

Oranje. Het in november 2018 

uitgekomen boek telt maar liefst 

560 pagina’s en zijn eerste heeft er 

400. Je moet maar durven als be-

ginnend auteur. Beide boeken heb-

ben als hoofdpersoon de Rotter-

damse geuzenkapitein tegen wil en 

dank Jack van Rijn, voor zover ik 

kon nagaan, een verzonnen figuur. 

Gebeurtenissen uit het eerste boek 

komen terug in het tweede, maar 

beide romans kunnen los van el-

kaar gelezen worden. 

 

 

Het historische vertrekpunt 

De “Grote Geus” is natuurlijk Hendrik van Brederode, een watergeus 

van het eerste uur, vroeg gestorven in 1568. Als het boek begint is het 

april 1567 en is hij in Amsterdam. Het is het onzekere begin van de 

Nederlandse Opstand. Niemand kan voorspellen welke kant het zal 

uitgaan: de wettige heer (Filips II) trouw blijven of je tegen hem ver-
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zetten? Wie zullen de rebellie steunen? Oranje had geweigerd de op-

standelingen te hulp te komen bij Oosterweel. Hij had ook het Smeek-

schrift niet ondertekend, maar zijn broer Lodewijk weer wél. 

 

Verhaallijn 1 

We maken kennis met Lenaert de Graeff, een schatrijke ijzerhandelaar 

uit Amsterdam. Hij geniet het volste vertrouwen van Hendrik van Bre-

derode en wordt belast met het beheer en het veilig stellen van diens 

goudschatten. Als Brederode uit Amsterdam moet vluchten voor de 

Spaans gezinde autoriteiten is het ook voor De Graeff niet veilig meer.  

 

Hij vertrekt met een klein escorte en de kisten vol gouden munten en 

gaat op zoek naar een veilige plek. Zijn opdracht is het overdragen van 

de goudschat aan de leider van de Opstand. 

De tocht van De Graeff gaat over Wassenaar naar Antwerpen, van daar 

naar Brugge en vindt een voorlopig einde in Gent. Daar zal hij drie ja-

ren onderduiken en in die tijd laat hij drie schepen bouwen om die aan 

de vloot van de watergeuzen toe te voegen. Intussen heeft hij een ande-

re identiteit aangenomen en staat hij bekend als de Graaf van Brugge. 

De ijzerhandelaar neemt met zijn schepen deel aan de inname van Den 

Briel, nadat hij eerst nog een avontuurtje beleeft met de Duinkerker 

kapers. 

 

Daarna vinden we Lenaert in Dordrecht, waar hij de eerste vrije staten-

vergadering bijwoont in juli 1572. Hij ontmoet kopstukken van de Op-

stand, zoals Lumey en Filips van Marnix van Sint-Aldegonde. 

Samen met de geuzenkapitein Boisot  wordt De Graeff er op uit ge-

stuurd om in  Parijs aan de hugenotenleider De Coligny te vragen om 

troepen ter beschikking te stellen, waarmee de Opstand in de Nederlan-

den meer kans van slagen heeft. Het wordt een dramatisch bezoek, 

want ze belanden in de nasleep van de beruchte Bloedbruiloft van Pa-

rijs. Dank zij Hendrik van Navarra (de beoogde troonopvolger van 

Frankrijk en sympathisant van de Hugenoten) weten Boisot en De 

Graeff in de Zuid-Franse havenstad La Rochelle te komen, waar ze vei-

lig zijn. 
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Verhaallijn 2. 

Zeven jaren nadat Lenaert de Graeff met de noorderzon uit Amsterdam 

is vertrokken, krijgt de (fictieve) geuzenkapitein Jack van Rijn van 

geuzenleider Sonoy de opdracht om de van de aardbodem verdwenen 

ijzerhandelaar op te sporen en te brengen bij Willem van Oranje in 

Delft. Er is dringend behoefte aan geld voor troepen, want met de Op-

stand gaat het niet voor de wind. Als kapitein Van Rijn slaagt in zijn 

missie is de Opstand gered en wacht hem en zijn mannen een vette be-

loning. 
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Dan zien we de geuzenkapitein de vluchtroute van Lenaert de Graeff 

volgen, op een doodlopend spoor stuiten, weer nieuwe informatie krij-

gen, enzovoort. Het spannende is dat Van Rijn en zijn mannen niet de 

enigen blijken te zijn die op zoek zijn naar de schat van Brederode. 

Zowel “vriend”  (Lumey) als vijand (de Spaanse commandant Ro-

mero) azen op de erfenis van de Grote Geus en hun methoden zijn niet 

zachtzinnig. 

 

Structuur van het boek. 

De schrijver heeft de verhaallijn van Lenaert de Graeff en de verhaal-

lijn van Jack van Rijn in zo’n tien stukken geknipt en die stukken ver-

volgens om en om achter elkaar gezet. Dat betekent voor de lezer dat 

hij telkens zeven jaar vooruit en dan weer achteruit gaat. Dat stelt hoge 

eisen aan de kennis van de gebeurtenissen uit de Tachtigjarige Oorlog 

tussen 1567 en 1577. Telkens moet de lezer zich realiseren wat er zich 

heeft afgespeeld in de tussentijd van twee hoofdstukken. 

De moeite wordt beloond doordat de lezer over informatie beschikt, 

die de hoofdpersoon van verhaallijn 2 niet kent, maar heel erg begeert. 

De lezer weet hoe het zit en ziet zijn helden in het duister tasten. Je 

identificeert je als toeschouwer zo op een bijzondere wijze met de 

hoofdfiguren in het verhaal. 

De auteur zorgt er voor dat de spanning langzaam toeneemt. Hij neemt 

de lezer mee in gevechten alsof deze er tussenin staat. De mislukte en 

verwoede pogingen van de watergeuzen onder Boisot om Zierikzee te 

ontzetten (juni 1576) zijn werkelijk magistraal beschreven. 

 

Commentaar. 

In het boek wordt heel veel de flashback gebruikt en dat maakt het be-

grijpen ervan niet makkelijk. Je moet bereid zijn om je tanden in het 

boek te zetten, figuurlijk dan. 

Knap gedaan is het opvoeren van de twijfel over de goede bedoelingen 

van de kopstukken van de Opstand. Zijn ze bereid tot offers of zijn het 

eigenlijk opportunisten, alleen uit op persoonlijk gewin? 

Door middel van overpeinzingen van de personen in het verhaal wordt 

de lezer ook getroffen door de wreedheden en smerigheden, die een  
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gewapende strijd met zich meebrengt. De Opstand komt zodoende op 

indringende wijze binnen. 

 

Irritaties zijn er ook (bij de recensent) vanwege de (vele) grove spel-

lingfouten, het niet correct weergeven van namen en het lukraak ge-

bruik van persoonlijke voornaamwoorden, terwijl niet duidelijk is wie 

bedoeld wordt. Helemaal vervelend wordt het als de chronologie van de 

feiten uit de Opstand niet helemaal klopt. 

 

Opmerkelijk is dat de schrijver in alle gevallen wanneer hij het over 

katholieken heeft het hatelijke woord “papen” gebruikt, terwijl hij voor 

de andere partij neutrale termen hanteert als protestanten, calvinisten of 

hugenoten. 

Als de Briellenaren Van der Wal willen vergeven dat hij er lustig op los 

fantaseert wanneer hij de inname op 1 april beschrijft, dan wil deze  

recensent hem vergeven dat hij Romero op een feestmaal vlees met 

aardappelen laat eten.* 

 

* De aardappelplant in Europa was al een zeldzaamheid anno 1577, maar niemand was nog 

op het idee gekomen de aardappel ook te eten. Dat zou nog honderd jaar duren. 

 

Uitgever: Walburg Pers Zutphen 

ISBN 978-9462493322 

Prijs € 24,50 

Hardcover 

576 pagina’s. 

 

 

 

 

Leo Arkenbout, is redacteur van  de ‘Brielse Mare’. 
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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 Klaas Schipper, te 
bereiken onder: k.j.schipper@hetnet.nl of telefoon: (0181) 
413981. 
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. Open: 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 




