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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     € 2,50 p.p. 

 Volwassenen vanaf 18 jaar    € 6,-   p.p. 

 65+        € 3,75 p.p. 

 Gezinskaart (2 volw. + 4 kinderen)   € 12,50 

 Schoolgroepen,                             € 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  € 5,-   p.p. 

 Groepen kinderen t/m 17 jaar, vanaf 10 pers.  € 1,25 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,- 

Gratis toegang elke woensdagmiddag vanaf 13.30uur. 

Elke eerste woensdagmiddag van de maand is er om 13.30 uur een gratis 

rondleiding van een uur. Hiervoor dient gereserveerd te worden via 0181-

475475. De gratis toegang op de woensdagmiddag geldt niet in combinatie 

met een workshop of kinderfeestje. 

 

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 

Deze nieuwe Mare staat in het teken van 75 jaar Bevrijding. Een gebeurte-

nis waarbij in de komende maanden op velerlei  manieren wordt stilge-

staan. Musea richten speciale exposities in, er verschijnen tal van boeken 

over de bevrijding van Nederland in 1945 en er worden bijeenkomsten van 

uiteenlopende aard georganiseerd. Goed om juist nu nog hierbij stil te 

staan, want degenen die de bevrijding bewust hebben meegemaakt, zijn al 

boven de 80. 

 

Bestuurslid Ynze Kuiper van de Historische Vereniging De Brielse Maas-

mond schreef op ons verzoek een artikel over de oorlog en de bevrijding, 

uiteraard besteedt hij daarin aandacht aan het bombardement op het cen-

trum van Brielle in maart 1943. 

 

Redactielid Fré Eggens schreef een artikel over het Simon Jan Mol-laantje. 

Ook die naamgeving heeft met de Tweede Wereldoorlog te maken. 

 

Bouwen Torreman (83) en Piet Eland (82) zullen ook dit jaar in de meida-

gen – wellicht voor de laatste keer - weer een ‘oorlogswandeling’ door 

Brielle verzorgen en daarbij met de medewandelaars een aantal plaatsen 

aandoen waar zich tijdens de Tweede Wereldoorlog bijzondere gebeurte-

nissen voordeden. Ze vertellen er ook nu weer over op een aantal basis-

scholen in de gemeente Brielle. Het leverde genoeg gespreksstof voor een 

boeiend interview. 

 

Museumdirecteur Marijke Holtrop houdt de lezer zoals gebruikelijk op de 

hoogte van het museumnieuws, natuurlijk wordt in het Historisch Museum 

Den Briel in de komende tijd ook aandacht besteed aan oorlog en bevrij-

ding. 

 

Dat het stadhuistorentje langdurig in de steigers heeft gestaan, zal zeker 

niemand ontgaan zijn. Peter Moree en Rob van Breda van het Briels Klok-

kenluiders Gilde schreven een artikel over het stadhuisklokje dat in de oor-

log ondanks uitdrukkelijk verzoek van de NSB-burgemeester toch op 

transport moest en nu binnenkort weer in een mooi gerestaureerd torentje 

van zich laat horen. 

 

Klaas Schipper. 
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Bommen op Brielle. 

Ynze Kuiper 

Herinneringen aan Brielle in oorlogstijd 

We kunnen er niet omheen. Dit jaar herdenkt Nederland dat het 75 ge-

leden werd bevrijd en de Duitse bezetting voorbij was. Een oorlog en 

bezetting die voor veel Nederlanders een traumatische ervaring met 

zich mee bracht. 

 

Als we ons iets proberen te herinneren, geven we het vaak een plaats in 

de tijd. We meten het af naar een punt waarvan we nooit vergeten wat 

er toen gebeurde. Een zodanig referentiepunt kan van alles zijn. Denk 

aan huwelijk, geboorte of sterfdag. De gebeurtenis waaraan we denken 

ligt er zoveel tijd vóór of na. Voor veel oudere mensen is de oorlog 40-

45 zo’n ontzettend belangrijke periode in hun leven (geweest) dat, pra-

tend over het verleden, die oorlog er bij vermeld wordt. Iets was van 

vóór of na de oorlog. Ons geheugen speelt soms een bijzondere rol. 

Veel mensen hebben de neiging om de goede dingen uit het verleden te 

onthouden en, misschien wel uit zelfbehoud, de slechte zaken zo snel 

mogelijk te vergeten of diep weg te stoppen. Hierdoor worden die her-

inneringen uit het verleden vaak wat rooskleuriger voorgesteld dan ze 

in werkelijk waren. We kennen de opmerkingen wel over vooroorlogse 

kwaliteit. “Vóór de oorlog, toen wisten ze nog hoe het moest, kom daar 

nou eens om!” Of het nu ging om zaken, personen of zelfs het weer. 

Vroeger was synoniem voor beter. Dat dat niet helemaal klopt, is wel 

duidelijk als we even nuchter nadenken. 

 

Om toch een beeld te krijgen hoe het vroeger was, kun je archieven 

napluizen en/of over de geschiedenis te lezen die door historici voor 

ons is beschreven. Maar de meest interessante en leukste manier is 

toch om met mensen te praten die zelf die tijd bewust hebben meege-

maakt. Als we het dus hebben over de Tweede Wereldoorlog en over 

dat bewust meegemaakt hebben, moeten we een klein rekensommetje 

maken. Er schijnt een soort kantelpunt te zijn in het geheugen rond het 
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zevende jaar. Vanaf die leeftijd worden 

de herinneringen zó opgeslagen in onze 

hersenen dat we daar de rest van ons 

leven over kunnen beschikken. Dit na-

tuurlijk als we niet lijden aan enge her-

senaandoeningen. Uitgaand van die ze-

ven jaar en 1940 moet je dus van 1933 

zijn om er echt bij geweest te zijn. Dat 

betekent dat ze dit jaar 87 zijn of  

worden.  

Er zijn     natuurlijk grote verschillen  

tussen de mensen met ‘een geheugen 

als een pot’ en die met een geheugen als 

een ‘vergiet’. 

 

Om een verhaal uit de eerste hand te 

kunnen doorgeven zal er dus geput 

moeten worden uit een snel kleiner wor-

dende groep 87 plussers die beschikt 

over een goed geheugen én als kind in 

Brielle woonde. Gelukkig zijn ze er 

nog.  

 

 

Achtergrond 

Om voor de naoorlogse generatie en de import Briellenaren een beeld 

te schetsen en om de situatie echt tot je door te laten dringen en de ver-

halen uit die tijd een ‘achtergrond’ te geven, moet je terug in de tijd. 

Een tijd zonder televisie, mobieltjes en alle mogelijke moderne gad-

gets. Auto’s waren er nauwelijks. Alleen de echt welgestelden konden 

zich een privé auto veroorloven. Veel verkeer in Brielle ging per fiets, 

handkar of paard en wagen. Kortom een tijd waar op straat gehoepeld 

en getold werd en moeders op maandag de was nog “op de hand” deed. 
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Hoe zag Brielle er in de oorlogsjaren uit? Onder wat voor omstandighe-

den leefde men toen? Ging veel als voorheen of werden de mensen 

steeds met hun neus op alle mogelijke beperkingen gedrukt. Hoe be-

leefden de kinderen van toen, de 85 plusser van nu, die tijd? 

 Brielle was weliswaar de belangrijkste stad op Voorne-Putten, met 

middelbaar onderwijs en een eigen rechtbank, maar was niet groot. Het 

aantal inwoners lag rond de 3500. Ook het bebouwde oppervlak is niet 

te vergelijken met wat het nu is.  

 

Buiten de vesting was er weinig. Meeuwenoord bestond niet. Als je van 

het Maarland Noordzijde naar de havenmonding en de veerboot naar 

Rozenburg wilde, kwam je daar over een dijkje met knotwilgen. Niet 

onderbroken door haventjes of huizen. Je had vrij uitzicht over de wei-

landen. Je kon over de rivier en de polders van Rozenburg de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

schepen op de Waterweg zien varen. Rozenburg was een eiland en de 

Europoort bestond nog niet. De vele bomen van nu stonden er niet. Het 

water van de Maas was zout. Het water van de Oude Maas stroomde 

onder de Spijkenisserbrug ( de Botlekbrug was er nog niet) en draaide 

met een scherpe bocht naar het zuidwesten. Dit stuk is nu de Botlek. 
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Vervolgens stroomde ze langs Brielle naar zee als Nieuwe Maas. 

 

Aan de noordwest kant van Brielle waren wel volkstuintjes net als aan 

de Rik waar ze nu ook nog zijn. Waar nu de wijk Rugge ligt, was het 

alleen maar weiland, net als woonwijk Zuurland, die ook pas ver na de 

oorlog, in de zestiger jaren, uit de grond werd gestampt. Alleen aan de 

zuidkant was toen al het wijkje de Plantage met de Rijks Hogere Bur-

ger School en ‘oude veste’ aanwezig. Achter de oude begraafplaats 

landerijen. Rechts naar Tinte de Rik op en linksaf de Rijksstraatweg 

naar Hellevoetsluis, maar ook daar nagenoeg geen bebouwing. 

 
Binnen de vesting zag het er ook wel wat anders uit als nu. Waar nu bij 

voorbeeld de Burg. van Sleenstraat ligt, lagen weilandjes en tuinderijen 

met kassen tot aan de wallen. Aan het eind van de Dijkstraat (toen Slop) 

lag het Gemeente-erf. Aan de Lijnbaan en Slag(t)veld lagen pakhuizen. 

Hier werden beurtvaarders gelost en geladen en bij de kalkfabriek de uit 

zee opgeviste schelpen aan wal gebracht.  

 

Verbindingen 

De verbinding met de grote buitenwereld was, na de aanleg van de 

Groene Kruisweg (1930-1934), een stuk sneller en korter voor het 

wegverkeer. Het openbaar vervoer werd onderhouden door de bus-

dienst van Vermaat. Die ging van Hellevoetsluis via Oostvoorne, 

Brielle, veer naar Rozenburg en Blankenburg uiteindelijk met de pont 

naar Maassluis, waar deze bij het treinstation zijn eindpunt had. Een 

andere verbinding was de Vlaardingse boot, die onderhield een veer-

dienst tussen Brielle en Vlaardingen zodat passagiers vandaar per 

spoor verder konden reizen richting Rotterdam. En dan natuurlijk de 

tram van de RTM die tussen Rotterdam en Oostvoorne reed en ook 

Brielle op de route had liggen. Het treintje werd wel ‘Het 

Moordenaartje’ genoemd, omdat het nogal wat slachtoffers maakte op 

onbewaakte overwegen. Het station in Brielle lag op de plaats waar nu 

Chinees restaurant Lotus zit. Het enkelspoor had bij Spijkenisse een 

splitsing naar naar de Tramhaven in Hellevoetsluis. Van daar konden 

reizigers met de veerboot naar Middelharnis. Dat trammetje heeft een 
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belangrijke rol gespeeld in de levens van veel Briellenaren. Ook voor 

het vervoer van goederen was het spoor in de oorlog van grote beteke-

nis. De binnenvaart deed Brielle aan en was zeker niet onbelangrijk in 

de tijd dat stukgoed veel over water werd vervoerd. Diverse beurt-

schippers brachten hun lading van en naar Brielle. Langs het Slagveld 

en de Lijnbaan waren toen nog mogelijkheden om schepen te laden en 

te lossen. De Maas was nog open naar de Noordzee en het getij liep 

twee keer per dag de haven in en uit. Tussen hoog en laag water zat 

gemiddeld anderhalve meter verschil. Als je het Brielse Meer nu ziet, 

is het moeilijk voor te stellen dat het hier behoorlijk kon spoken. Met 

springtij en met een stevige noordwester stond het water in Brielle op 

de kade. De bewoners trachtten dan met behulp van vloedplanken, 

zandzakken en klei de kieren dicht te smeren, om zo in huis droge 

voeten te houden. Voorne-Putten was een echt eiland! 

 

Zo ongeveer lag Brielle er bij in die oorlogsjaren. 

 



14  

Grimmiger 

De oorlog heeft zeker ook Brielle niet ongemoeid gelaten. Hoewel 

klein en economisch en strategisch niet van belang voor de oorlogs-

voering, heeft het wel degelijk de laars van de bezetter gevoeld. 

 

Wat begon met een charme offensief veranderde al snel in een wat 

grimmiger houding. Veel zaken gingen op de bon, het persoonsbewijs 

werd ingevoerd, vrij reizen werd beperkt. Veel erger was de afschuwe-

lijke behandeling van de Joodse medeburger die het leven onmogelijk 

werd gemaakt. Ook de Brielse Joden bleef niets bespaard. Tussen  

augustus en oktober 1942 werden ze onder mensonterende omstandig-

heden afgevoerd naar de Spoorweghaven in Rotterdam Zuid om via  

Westerbork naar hun eindbestemming Auschwitz versleept te worden. 

Niet één van hen heeft het overleefd. 

  

Nadat de Duitsers het idee hadden laten 

varen om Engeland met een invasievloot 

vanuit Nederland en België aan te vallen, 

zijn ze zich gaan ingraven langs de kusten 

van de door hen bezette landen. Ze gin-

gen zich voorbereiden op een invasie 

vanuit Engeland. Ook de Nederlandse 

kust moest er aan geloven en de Atlantik-

wall was geboren. De monding van de 

Nieuwe Waterweg (Festung Hoek van 

Holland) werd een enorme vesting met 

bunkers aan de Hoek en op De Beer. 

Voorne werd dus ook onderdeel van deze 

vele honderden kilometers lange verdedi-

gingslinie. De duinen werden tot verbo-

den gebied voor de inwoners en heel wat 

mensen moesten hun woning verlaten.  

Mijnenvelden werden aangelegd. Door de 

Organisation Todt werd met behulp van 

Nederlandse aannemers, ingehuurde  
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arbeiders en dwangarbeiders begonnen met de aanleg van uitgebreide 

bunkercomplexen in de duinen van Voorne. Naast een geschutsopstel-

ling in Rockanje was de Biberbunker met radar, peilzenders en ontvan-

gers een ongelooflijk groot ding. Het bestond uit 97 bunkers. Ook vlak 

bij de Stenen Baak stond een radio-ontvanger, op de toren van de Sint-

Catharijnekerk was een luisterpost en op de plaats waar nu Albert Heijn 

zit, stond een gecamoufleerde post. 

 

De Biberbunker met alle bijbehorende posten had tot doel het vroegtij-

dig ontdekken van de geallieerde luchtvloten van bommenwerpers, die 

zich groepeerden boven de Engelse kust om de Duitse oorlogsindustrie 

te bombarderen. De Duitsers wisten zo niet alleen dát ze kwamen maar 

ook waar en konden de Duitse jachtvliegtuigen er op af sturen, de 

luchtafweergeschutstellingen (Flak) waarschuwen, maar ook het achter-

land alarmeren dat ze een bombardement konden verwachten. 

 

Bombardementen 

Als gevolg hiervan zijn veel geallieerde vliegtuigen op de heen- en te-

rugweg van Duitsland neergeschoten. Hierdoor zijn veel bemanningen 

zijn omgekomen. In de eerste jaren van de oorlog zijn heel wat vliegtui-

gen op en rond Voorne-Putten gecrasht. De bemanning van zo’n aange-

schoten vliegtuig deed er alles aan om niet achter vijandelijke linies 

terecht te komen en als het enigszins mogelijk was nog hinkend thuis te 

komen. Op de heenweg waren ze vol beladen met bommen en op de 

terugweg hadden ze soms nog explosieve lading aan boord. Ze wilden 

die zo snel mogelijk kwijt. Het gaf ze aanzienlijk meer snelheid en met 

een lichter en sneller toestel konden ze misschien de overkant nog net 

halen of een noodlanding maken zonder te exploderen. Hierdoor zijn 

alleen al op Voorne-Putten meer dan duizend bommen gevallen. Helaas 

vielen niet al die bommen in sloten en weilanden. 

 

Op 4 maart 1943 steeg een groep geallieerde B-17 bommenwerpers, de 

zogenaamde ‘Vliegende forten’, op van het Britse vliegveld Thurleigh. 

De piloten waren gebriefd om het grote rangeerterrein bij Hamm in het 

Ruhrgebied te bombarderen. Door de weersomstandigheden werd het 
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doel niet bereikt en een gedeelte van het eskader is onverrichter zake 

teruggekeerd naar de thuisbasis. Een ander deel van de bommenwer-

pers had de opdracht om als vervangend doel de dokken van de 

scheepswerf Wilton - Feijenoord in Schiedam te bombarderen. De 

werf was van groot strategisch belang voor de Duitsers. Ze hebben ge-

probeerd de dokken te raken maar hebben geen serieuze schade weten 

toe te brengen. Bij deze aanval is de groep bommenwerpers aangeval-

len door twee Duitse Focke- Wulffs jachtvliegtuigen. Die hebben kans 

gezien ten minste één B 17 zodanig te raken dat een motor uitviel. Wat 

de situatie en schade aan boord van het aangeschoten vliegtuig zijn 

geweest, zullen we wel nooit te weten komen. Misschien was een deel 

van de bemanning of gewond of al om het leven gekomen. 
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Het aangeschoten vliegtuig begon hoogte en snelheid te verliezen en 

raakte achter op de rest van de groep. Ze vlogen op een westelijke koers 

en naderden Brielle. Om ongeveer 10.20 uur vielen uit het  

geopende bomluik van de aangeschoten B-17 nog vijf bommen. Ze 

suisden naar beneden richting het centrum van het vestingstadje Brielle.  

Het vliegtuig is in de Noordzee gestort en van de negenkoppige beman-

ning is slechts één lichaam geborgen. De anderen zijn nooit gevonden. 

 

De bommen 

Die bommen vielen nagenoeg gelijk en raakten ook nagenoeg gelijk de 

grond. De eerste bom viel in het talud van het Slagveld en explodeerde 

daar met een geweldige klap. Het deed een zuil van modder, water en 

stenen de lucht in vliegen. Recht er tegenover aan de Lijnbaan werd een 

binnenschip gelost. Het cement (waarschijnlijk voor de bunkerbouw) 

lag aan de wal en het scheepje was bijna leeg toen de bom viel. Het 

ruim was in één keer weer half gevuld met aarde, modder en stenen. 

Het schip bleef drijven maar een man die in het ruim bezig was heeft 

nog jaren gekampt met letsel aan zijn rug dat hij toen heeft opgelopen. 

Basaltblokken uit het talud zijn teruggevonden op de zolder van een 

huis aan de Voorstraat. De ruiten van alle huizen in de verre omtrek 

waren kapot. 
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De tweede bom raakte verbazingwekkend ver uit zijn koers. De vlieg-

tuigen vlogen op ongeveer 4000 meter hoogte maar bom twee viel on-

geveer 400 meter noordelijk van de denkbeeldige lijn waarop de ande-

re bommen zijn gevallen. De bom sloeg in een schuur van het  

gemeente-erf en verwoestte vier andere huizen. Er vielen vier zwaar 

gewonden, van wie er later één overleed. 

 

De derde bom viel midden in de Langestraat ter hoogte van het bad-

huis dat op de hoek lag van de Langestraat en het Oude Varkens slop 

(later Commandeurstraat geheten). Een man die in zijn tuintje stond, 

zag de bommen vallen en bedacht zich geen moment. Hij sprong door 

het raam zijn huis in redde zo zijn zoontje en neefje door ze de gang in 

te sleuren. De ravage was enorm. Hele gevels waren weggeslagen. 
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De vierde bom sloeg in door het dak van de ‘Vakschool voor Meisjes’ 

en explodeerde op de eerste verdieping. Het gebouw veranderde in één 

klap in een puinhoop. 

Een deel van die school was gevorderd door de Organisation Todt 

( o.a. bunkerbouw). Vier personen in het gebouw waren op slag dood 

en later is nog een van de drie zwaargewonden in het ziekenhuis over-

leden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De vijfde bom maakte de meeste slachtoffers. Hij kwam op een vleu-

gel van de Ambachtsschool terecht. Hemelsbreed maar enkele tiental-

len meters van de meisjesvakschool. In de ambachtsschool waren op 

dat moment ook de Vakschool voor Meisjes en de Christelijke lagere 

school gehuisvest. De uitwerking van de explosie was verschrikkelijk. 

Kinderen werden met muur en al weggeblazen en anderen vonden de 

dood onder het neerstortend puin. 

Jongens in de andere vleugel waren net door de leraar bij het raam 

weggeroepen en weer op weg naar hun werkbank toen de bom deto-

neerde. Glas, hout en puin vlogen naar binnen. “Naar buiten allemaal”, 
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werd er geroepen, maar een enkeling pakte nog even zijn privéspullen 

in voor hij de ruïne verliet. 

 

Toen de stofwolken optrokken,  hoorden omstanders het gekerm van de 

gewonden. Het sneed hen door hart en ziel en is ze altijd bijgebleven. 

De reddingsactie voor de gewonden en het bergen van de doden ver-

dienden niet echt een schoonheidsprijs, blijkt uit de analen. De lijkjes 

en lijken werden in een gymnastieklokaal bij elkaar gelegd en er was 

lange tijd onzekerheid over het juiste aantal slachtoffers. De dag erna, 

op 5 maart, is nóg een lichaampje gevonden onder het puin. Het totale 

aantal slachtoffers kwam daarbij op 22 mensen. De verslagenheid onder 

de Briellenaren was groot en het duurde een behoorlijke tijd voordat de 

Duitsers de lichamen vrijgaven aan de familie, om te begraven. Dit 

werd ook niet in één grote ceremonie gedaan, maar ieder apart.  

De leerlingen kwamen ook niet allemaal uit Brielle. 

 

Deze inktzwarte dag voor Brielle was koren op de molen van de Duitse 

propagandamachine. De pers, die naar de pijpen van de bezetter moest 

dansen, en ook het bioscoopjournaal veroordeelden de vijandelijke aan-

vallen op onschuldige burgers met de tekst:  

“De jonge doden van Brielle zijn een bijzonder afschrikwekkend voor-

beeld van de brutale terreuraanvallen waarmee de Engelschen stelsel-

matig ook de vredelievende bevolking van Nederland treffen”. 

 

Nepnieuws 

In het Nieuw Tilburgs Dagblad verscheen op 7 april 1943 het volgende 

stukje over Brielle. Tegenwoordig krijgt dit de kwalificatie nepnieuws: 

“Daags na het bombardement van de school te Brielle hebben Britsche 

vliegers boven het smartelijk getroffen plaatsje dik-verpakte V’s van 

chocolade naar beneden geworpen met het opschrift; “Een groet van 

de Indische kinderen aan de Nederlandsche kinderen”, een daad die in 

de pers het epitheton “cynisch” gekregen heeft. ’t Verwondert niet, dat 

bij den aanval op Rotterdam hieraan nog eens herinnerd is omdat de-

zen daad een zelfde kwalificatie verdient”, einde citaat. 

Dat er niet méér kinderen zijn omgekomen, komt, doordat een paar 
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klassen van de lagere school geen les had. Hun onderwijzer kon niet 

van Rozenburg naar Brielle komen, omdat de veerpont niet kon varen 

door de lage waterstand! 

Voor Brielle was deze dag de donkerste en meest tragische in deze oor-

log. Het zou nog ruim twee jaar duren voordat er weer in vrijheid ge-

leefd kon worden. 

 

Het Brielle van toen heeft plaats gemaakt voor een stad die met haar 

tijd meegaat. De kinderen van toen zijn nu hoogbejaarden die langzaam 

uit ons midden verdwijnen. Gelukkig hebben velen hun ervaringen 

doorgegeven aan de generaties die na hen kwamen. Het is goed te be-

seffen dat in vrede te mogen leven een heel groot goed is, dat niet van-

zelf sprekend is en soms grote offers vraagt. 

 

In de Burgemeester H. van Sleenstraat worden we hieraan herinnerd 

door een gedenksteen waarop de tekst staat: ‘Ter herinnering aan onze 

administratrice en leerlingen die in 1943 door de oorlog om het leven 

kwamen’. (zie achterzijde deze Mare). 

 

Jammer is dat een jaarlijks herdenkingsmoment op 4 maart voor de  

omgekomen 14 kinderen en onschuldige volwassenen, nog steeds niet 

plaatsvindt. 

 

André Avelino (91) en Jaap Stolk (87) bedank ik voor hun mooie  

verhalen en alle informatie over Brielle in oorlogstijd. Door het raad-

plegen van het archief VPR en het boek ‘Voorne-Putten in oorlogstijd 

1939 – 1945’  van de schrijvers Bob Benschop en Jeroen Rijpsma, kon 

ik putten uit een bron van kennis over het beschreven thema. 

 

 

 
Over de auteur: Y.G.Kuiper, bestuurslid Historische Vereniging De Brielse 

Maasmond. 

 
Foto's: Streekarchief Voorne—Putten, tenzij anders vermeld. 
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Op zee gebleven 

Fré Eggens 

In de dertiger jaren van de vorige eeuw studeert de Brielse jongeman 

Simon Jan Mol aan de zeevaartschool ‘De Ruyter’ in Vlissingen. Naast 

studeren ontmoet hij daar ook zijn geliefde. Na zijn studie komt Simon 

in vaste dienst als stuurman bij de N.V. Stoomvaart Maatschappij 

‘Oostzee’ te Amsterdam en vertrekt naar zee. Hij vaart een aantal jaren 

op diverse schepen en beziet de wereld met open ogen terwijl zijn hart 

naar Vlissingen trekt. 

 

Het is mei 1938 en over de Schelde waait een zachte bries uit het zui-

den. Het is vijftien graden, een prachtige dag. Op die mooie dag wordt 

in Vlissingen het huwelijk voltrokken tussen de Brielse Simon Jan Mol 

en de Vlissingse Josina Geerdina de Veij. Na hun huwelijk gaat het 

echtpaar in Brielle wonen, waar Simons vader drs. Jan Mol, docent aan 

de Rijks HBS, is. De dagelijkse gang wordt weer opgepakt en Simon 

vertrekt regelmatig naar zee, met korte verlofperioden ertussen in. Sa-

men een zonnige toekomst tegemoet! 

 
Tweede Wereld Oorlog 

Dan breekt op de 10e mei 1940 met de inval van de Duitsers de Twee-

de Wereldoorlog uit. Op dat moment bevindt het grootste deel van de  

Nederlandse koopvaardijvloot zich buitengaats terwijl de reders zich in 

het bezette Nederland bevinden. Om het varen logisch te organiseren 

richten een groot deel van de Nederlandse scheepvaartrederijen samen 

in Londen de Netherlands Shipping and Trading Committee (NSTC) 

op, kortweg de Shipping genoemd. Deze organisatie, die onder toe-

zicht stond van de Nederlandse regering in ballingschap, was verant-

woordelijk voor alle activiteiten van de Nederlandse koopvaardij  

buiten bezet gebied. Een van de eerste daden was de invoering van de 

Vaarplicht in juni 1940. Die bepaalde dat alle Nederlandse zeelieden 

bij wijze van dienstplicht moesten blijven varen of weer moesten gaan 

varen. Tot aan het einde van de Vaarplicht, in februari 1946, werden 
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deze schepen en hun bemanningen veelvuldig ingezet voor het ver-

schepen van troepen, wapens, olie en andere grondstoffen, om zo een 

bijdrage te leveren aan de geallieerde oorlogsinspanning. 

De oorlogsinspanning van de koopvaardij was van vitaal belang en de 

Duitsers (en later Japanners) deden hun uiterste best de verbindingslij-

nen onmogelijk te maken. En dat duurde lang met succes vanwege de 

Duitse alleenheerschappij zowel in de lucht als op zee. De koopvaar-

dijvloot die aan geallieerde zijde werd ingezet leed zeer grote verlie-

zen. De verschrikkingen die de opvarenden daarbij meemaakten,  

waren onbeschrijfelijk. Daarbij kwamen duizenden zeelieden om. 

 

De Duitse admiraal Dönitz had de tactiek van de 'wolfpacks' bedacht. 

Als een konvooi werd onderschept, verzamelden de Duitse U-boten 

zich rond zo'n groep schepen. Ze vielen niet aan met één of twee on-

derzeeërs, maar soms wel met tien waarbij veel zeelieden verdronken. 

Om te redden, zou men moeten stoppen of de vaart eruit halen maar 

dat mocht niet. De schepen voeren op ‘volle snelheid’ dwars door de 

drenkelingen en zinkende of gehavende schepen heen. Een barre erva-

ring! 

 

Ook het Nederlandse stoom-

schip ‘Ootmarsum’, onder 

gezag van kapitein Jan de 

Vries, voer op instructies 

van de Shipping.  

 

Simon Jan Mol had op dit 

schip als derde stuurman 

aangemonsterd. In het voor-

jaar van 1940 werd een la-

ding ijzererts geladen in 

Wabana  op Bell Island 

(New Foundland, Canada).  
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De bestemming van de lading was Newport in Wales, Engeland. Om de 

overtocht zo veilig mogelijk te maken voer men in zogenaamde kon-

vooien. Een konvooi was een verzameling bestaande uit velerlei sche-

pen van diverse grootte, met diverse snelheden en soorten lading. 

In de meeste gevallen bestond een konvooi uit ongeveer 40 schepen. 

Samen vormden ze een raster van negen rijen van ongeveer 900 meter 

uit elkaar. In elke rij meestal vijf schepen, ongeveer 500 meter uit el-

kaar. Schepen met gevaarlijke ladingen, zoals benzine, brandstof en 

explosieven voeren in het midden, de positie die de meeste bescher-

ming bood tegen vijandelijke torpedo's. Elk konvooi had een commo-

dore, doorgaans een gepensioneerde marineofficier, die zich aan boord 

van een van de koopvaardijschepen bevond om defensieve maatregelen 

te nemen en de coördinatie met escortschepen van de marine te waar-

borgen. 
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Het varen in konvooien met een groot aantal schepen - zo ‘snel’ als het 

langzaamste schip - draaide vaak uit op een verschrikking. Er werd 

uiteraard volledige radiostilte gehouden en zeer frequent werd van 

koers veranderd. Ondanks volledige duisternis, en alleen met 

‘zichtcontact’, een moeilijke exercitie. Toch trachtte men elkaar zoveel 

mogelijk te volgen. 

In het begin van de Tweede Wereld Oorlog was er weinig tot geen be-

scherming van een konvooi, later werden meerdere oorlogsschepen 

ingezet. De koopvaardijschepen waren niet of nauwelijks bewapend en 

konden elk moment op mijnen lopen of vanuit de lucht beschoten of 

door onderzeeërs bestookt worden. Varen onder zulke omstandigheden 

was beslist geen pretje, de dood kon zowel van boven als van onder 

komen.  

 

De zeelieden aan boord van de koopvaardijschepen wisten goed hoe 

gevaarlijk hun werk was. Ze wisten dat ze het doelwit waren van vijan-

delijke torpedo's. Ze wisten ook dat sommige ladingen een zekere 

dood betekenden: een getorpedeerde tanker zou opgeblazen worden, 

een vrachtschip met ijzererts zou zinken voordat de mannen konden 

ontsnappen. 
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Het konvooi SC II waarin de ‘Ootmarsum’ voer werd enigszins be-

schermd. Het Britse patrouillevaartuig HMS ‘Negaties’ had de leiding 

over vier Canadese torpedojagers ‘Ottawa’, Saguenay’, ‘Skeena’en St. 

Laurent’, die helaas een zeer beperkte actieradius hadden en al spoedig 

na vertrek uit Canadese wateren moesten afhaken. 
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Het konvooi SC II werd samengesteld in een baai ter hoogte van de 

Canadese haven Sydney op Nova Scotia. Het hele konvooi bestond uit 

34 schepen. Naast de ‘Ootmarsum’ voeren ook haar zusterschepen 

‘Bussum’, geladen met graan en de ‘Hilversum’, geladen met fosfaat 

in hetzelfde konvooi. Het konvooi vertrok op 9 november 1940. In de 

nacht van 23 op 24 november 1940 had het konvooi aanvallen van 

Duitse onderzeeboten te doorstaan en de ‘Ootmarsum’ raakte achter 

het konvooi uit zicht. De volgende morgen kon men het schip niet 

meer traceren. 

 

Na de oorlog bleek dat de ‘Ootmarsum’ op 24 november 1940 's nachts 

om 01.00 uur door slechts één enkele torpedo op een afstand van 600 

meter was getorpedeerd door de Duitse onderzeeboot ‘U-100’. op on-

geveer 55º NB en 12º WL in de Noord Atlantische Oceaan en was ge-

zonken. De lading ijzererts was ongetwijfeld oorzaak dat de 

‘Ootmarsum’ als een baksteen zonk waarbij de gehele bemanning van 

25 personen het leven verloor. 

B&W van de gemeente Brielle stelden op 17 juni 1947 de gemeente-

raad voor om de volgende straten te noemen naar slachtoffers van de 

Tweede Wereld Oorlog: Ir. Pieter van der Wallen, Gerrit Jan van den 

Boogerd, Simon Jan Mol en Floris van den Berg. In de daarop volgen-

de gemeenteraad werd het voorstel tot benoemen deze straatnamen 

unaniem aangenomen. 

‘U-100’  

Kapitänleutnant Joachim Schepke (1912-

1941) voerde het bevel over een drietal on-

derzeeërs met als laatste de ‘U-100’. In totaal 

torpedeerde hij tussen 1940 en 1941 veertig 

schepen. Op 17 maart 1941 werd zijn ‘U-

100’ ter hoogte van IJsland door de Britse 

torpedojagers HMS ‘Walker’ en HMS 

‘Vanoc’ door middel van rammen tot zinken 

gebracht. De commandant en 37 zeelieden 
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verdronken hierbij en zes werden aan boord genomen van de Britse 

torpedobootjagers. De ‘Vanoc’ was voor die tijd al uitgerust met een 

vroeg radarsysteem waardoor, ondanks de aanwezige dikke mist, de 

onderzeeër gelokaliseerd kon worden. 

 

 

Floris van den Berg. 

Geboren in Brielle. Studeerde na de Rijks HBS studeren aan de 

Kweekschool voor de Zeevaart in Amsterdam en ging varen als stuur-

man en werd later kapitein. In de Tweede Wereldoorlog voer hij als 

kapitein op het stoomschip ‘Stad Schiedam’ van de Halcyon Lijn te 

Rotterdam. Het schip had 8000 ton zwavel geladen in Port Sulphur 

(Louisiana USA) met als bestemming Kingston upon Hull in Enge-

land. Ze vertrok naar Nova Scotia om zich bij een konvooi te voegen. 
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Maar voordat ze het konvooi kon bereiken vonden er op 16 september 

1940 een aantal hevige explosies in de ruimen plaats. Het schip brak in 

tweeën en zonk in de Noord Atlantische Oceaan op ongeveer 370 NB 

en 640 WL. Twaalf zeelieden konden zich op een vlotje veilig stellen 

en werden vijf dagen later gered door het Amerikaanse stoomschip 

‘White Crest’. De andere 20 zeelieden, inclusief kapitein Floris van 

den Berg, gingen met de ‘Stad Schiedam’ ten onder. 

In feite was Floris geen direct slachtoffer van de Tweede Wereldoor-

log, maar door de nagenoeg geheel afwezige communicatie in die tijd, 

ging men er wel van uit. 
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Bronnen en literatuur: 

Streekarchief Voorne-Putten 

Zeeuws archief 

Maritiem Historische Data 

Stichting Maritiem-Historische Databank 

British Royal Navy 

Lloyds Register 

NIOD, Beeldbank WO2 

Brielse Straatnamen door J. Klok Jzn. 

Scheepvaart Museum Rotterdam 

www.wrecksite.eu 

www.wikipedia.org 

 

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



32  



 33 

Wandeling vol oorlogsherinneringen 

‘De angst woog in feite het zwaarst’ 

Piet Eland (82) en Bouwen Torreman (83) zullen ook in dit jaar in de 

meidagen weer een speciale rondleiding met als thema ‘De Tweede 

Wereldoorlog in Brielle’ verzorgen. Het zal de achtste en naar alle 

waarschijnlijkheid de laatste keer zijn, zo vermoeden de krasse gidsen. 

Enerzijds vanwege hun gevorderde leeftijd en anderzijds omdat daar na 

de viering van 75 jaar Bevrijding wellicht geen belangstelling meer 

voor bestaat. Dat was de afgelopen jaren zeker niet het geval, want er 

kon toch altijd nog wel op zo’n 40 mensen worden gerekend. In de eer-

ste jaren werden er zelfs twee of drie van deze rondleidingen verzorgd, 

maar nu blijft het beperkt tot een. 

 

Het begon allemaal op het moment dat het bestuur van de Stichting 

Gidsengroep Brielle naar aanleiding van een telefoontje van de ge-

meente de vraag stelde of er begin mei mogelijk een speciale stadswan-

deling georganiseerd kon worden rond het thema Tweede Wereldoor-

log. Bouwen en Piet wiens vader in het verzet zat, waren daar onmid-

dellijk voor in. Ze maakten beiden de oorlog bewust mee, een tijd die 

bij hen als kind voor heel bijzondere herinneringen zorgde die ze 

scherp op het netvlies hadden en ook zoveel jaar later nog altijd heb-

ben.  

 

‘De angst woog in het 

feite het zwaarst en 

dat houd je je hele 

leven bij je’, merkt 

Piet Eland op en dat 

wordt door geboren 

Oostvoornaar doch 

getogen Briellenaar 

Bouwen Torreman 

met stelligheid  

bevestigd. 
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Start bij de kerk 

En zo beginnen de mannen dan elk jaar in de eerste dagen van mei met 

het vertellen van hun verhaal bij de Sint-Catharijnekerk om een dikke 

anderhalf uur later te eindigen op de Markt. De medewandelaars heb-

ben daar dan een goed beeld van het leven van de Briellenaren tijdens 

de Tweede Wereldoorlog gekregen. Brielle telde begin 1940 nog geen 

3400 inwoners, op 1 januari 1945 waren dat er 3506. Een klein stadje 

dus dat gedurende de bezetting uitsluitend toegankelijk was via het 

Zuideinde, de huidige Pieter van de Wallendam. De Langepoort en de 

Kaaipoort waren dichtgemetseld en dienden als onderkomen voor de 

paarden van de bezetters en er sliepen ook nog soldaten.  

 

Bouwen: ‘Heel Den Briel was afgeschermd met Spaanse ruiters 

(gekruiste houten palen met daar overheen prikkeldraad- red.) en daar-

door afgesloten van de buitenwereld.  
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In het begin van de oorlog waren er zelfs tussen de 1400 en 1500 solda-

ten gelegerd, een enorm aantal gelet op het relatief geringe aantal inwo-

ners.’ Hij haast zich er aan toe te voegen dat de bezetters gebruik maak-

ten van 150 paarden en welgeteld zeven auto’s. En die soldaten moes-

ten natuurlijk onderdak krijgen, een geweldige opgave waar niemand 

op zat te wachten en die in menig gezin tot forse problemen leidde. In 

het archief is nog een briefje te vinden van een bewoonster van het  

Zuideinde die aan de gemeente schreef hier geen geld voor te hebben 

en dit niet te kunnen voorschieten. Het ene verhaal volgt op het andere, 

maar Piet en Bouwen zorgen op de route wel voor een strikte rolverde-

ling. Via de Clarissenstraat waar de oude kazerne stond en een blik op 

het oorlogsmonument aan de Burg. H. van Sleenstraat, wordt er naar de 

Doelenstraat gewandeld. 

 

Uniform 

Daar volgt bij het oude officiersonderkomen steevast het bijzondere 

verhaal van Piet wiens vader Faas Eland kleermaker was en samen met 

zijn collega Hannes Langendoen een paar dagen per week  voor de 

Duitsers uniformen moest maken en herstellen. Het tweetal kreeg  op 

een gegeven moment de opdracht voor Inselkommandant Schermuly 

een gala-uniform te maken.  

Aanvankelijk weigerde hij dit in de werkplaats van de kleermakers te 

komen passen, maar Hannes Langendoen vatte het snode plan op om 

hier niet aan toe te geven en liet Schermuly weten dat dit vanwege 

eventuele aanpassingen echt ter plekke moest gebeuren.  

Hij zette de machtige man tijdens de passessie zelfs in het in de maak 

zijnde uniform op een krukje en riep: ‘Geeft acht’, waarop Schermuly 

gewoontegetrouw in de houding sprong. Dit leidde nadien tot grote  

hilariteit bij de kleermakers. ‘Heb je nu gezien wie de baas is?’, was de 

reactie van Langendoen. 

‘Achteraf gezien toch een wat overmoedige daad, want je kon zo de  

kogel krijgen.’ En dan komt Piet Eland weer op de angst die constant 

overal rondwaarde. 
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Bombardement 

In de Langestraat – volgende stop tijdens de wandeling – komt vanzelf-

sprekend het bombardement op Brielle op 4 maart 1943 uitgebreid ter 

sprake. Hieraan is een afzonderlijk artikel in deze editie van de Brielse 

Mare gewijd van de hand van Ynze Kuiper, bestuurslid van de Histori-

sche Vereniging De Brielse Maasmond. Bij de Sloepenloods waar de 

Kriegsmarine zetelde, volgt eveneens een boeiend verhaal. Van de 

Sloepenloods voert de wandeling naar Bastion Vll waar veel munitie 

voor al het geschut op het hele eiland opgeslagen lag en waar ook het 

badhuis gevestigd was.  

Piet Eland: ‘Er viel een keer een torpedobom op, ik was juist bij mijn 

vader in de kleermakerij. Een officier die erboven woonde, stormde 

naar beneden en wist niet meer uit te brengen dan Bastion Sieben.  

Gelukkig ontplofte die bom niet, want dan was er niets meer over ge-

weest van Den Briel.’  

Dan gaat het verder over de wallen naar het zogeheten Oranjeplein 

waar tijdens de oorlog een groot barakkenkamp voor de huisvesting van 

de manschappen werd gebouwd. Na de oorlog in de tijd van woning-

schaarste vestigden zich hier ook Brielse gezinnen.  

Gevraagd naar de opmer-

kelijke naam van deze lo-

catie voor dit complex, 

geeft Bouwen Torreman 

aan dat het toch echt ver-

noemd werd naar de ko-

ninklijke familie.  Hij 

toont er ook een oude foto 

van met daarop 200 fietsen 

die van de Brielse Joden 

geroofd zouden zijn. ‘Pure 

propaganda van de Duit-

sers natuurlijk, zeker als je 

je bedenkt dat er op hele 

eiland maar 43 Joden                                                  

woonden’. 
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Distributiekantoor 

In de Venkelstraat vertelt Piet Eland over de Tataren. Kleine mannen 

met eveneens kleine paarden die daar voor hun ontspanning paarden-

rennen organiseerden. Vaak ontbrak het aan de gewenste snelheid. Ze 

grepen de ongezadelde paarden voor enig houvast bij de manen. Piet 

kan er nog om lachen en daardoor wordt het elk jaar weer een luchtig 

moment tijdens deze bijzondere stadswandeling.  

Het is vanzelfsprekend dat er ook geattendeerd wordt op het voormali-

ge distributiekantoor dat gevestigd was in de oude kleuterschool, nu 

onderdeel van het appartementencomplex in het gebouw van de voor-

malige Latijnse School. Daar moesten in de oorlog de bonkaarten wor-

den gehaald. Ook werd er eens een overval gepleegd nadat een van de 

medewerkers ‘per ongeluk’ de achterdeur open had laten staan. Het zijn 

juist deze details die de wandeling zo boeiend maken.  

Het gaat verder via het Welleslop naar de Nobelstraat waar eertijds de 

Joodse slager Gazan zijn winkel had. Voor het pand waar nu de optiek-

zaak Eyewish gevestigd is, liggen ter nagedachtenis aan de slager en 

zijn gezin vijf Stolpersteine.  
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Na het gedwongen vertrek van de familie Gazan begon een andere on-

dernemer er een lederwarenzaak. Maar dat was van korte duur, want al 

heel snel stond er op de gevel: ‘Geen NSB-gespuis in een Jodenhuis’. 

Verzet en obstructie zijn onderwerpen die op de route ook belicht wor-

den. 

 

Bevrijding 

Op de Markt met het oude stadhuis, vanwaar de Brielse Joden werden 

weggevoerd, eindigt de wandeling met een verhaal over de bevrijding. 

Over de feesten die er direct na het grote nieuws gevierd werden, over 

de komst van Captain Cary op 10 mei.  
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Maar ook over de twee Duitse officieren die op 8 mei ’s avonds te mid-

den van de feestende Briellenaren hun pistolen in de lucht leegschoten  

en wegreden. Even ontstond er een blinde paniek en wilde men wraak 

nemen.  

Piet Eland stond er bij: ‘Zelfs op dat moment zag je in de ogen van de 

mensen die alles overheersende angst die je gedurende de hele oorlog 

dagelijks ervoer. Maar toen iedereen er dankzij de overredingskracht 

van een aantal verstandige Briellenaren van overtuigd raakte dat dit een 

teken van overgave was, werd er vrolijk verder gefeest.’ 

 

Scholen 

Bouwen en Piet zullen dit jaar ook zeker weer hun oorlogsverhalen in 

een aangepaste versie in de groepen 8 van de basisscholen in de ge-

meente Brielle vertellen. Dat deden ze al vijf jaar eerder met veel  

succes. Het was Piets vrouw Elly die hem er destijds op wees en stelde 

dat de jeugd zich ook bewust moet zijn van deze donkere periode die 

zoveel invloed heeft gehad op het dagelijks leven van de mensen die de 

oorlog in hun eigen omgeving meemaakten. En alle jaren treffen ze op 

de basisscholen nog altijd een zeer geïnteresseerd en leergierig  

publiek. Ze leggen de leerlingen ook vragen voor, waardoor er boeien-

de discussies ontstaan.  

Oud-leraar Bouwen: ‘Goed om deze verhalen ook aan de jeugd te ver-

tellen, die heeft immers de toekomst.’ 

 
 

 

Interview: Klaas Schipper, redactie de Brielse Mare. 
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De stadhuisklok 

Rob van Breda en Peter Moree. 

 

Het zal geen Briellenaar zijn ontgaan dat ons stadhuis in de steigers 

staat. De reden hiervoor is waarschijnlijk algemeen bekend. Er is hout-

rot geconstateerd in een aantal belangrijke onderdelen van het torentje 

bovenop het gebouw. Het luiden van de klok die in het torentje hangt, 

was om deze reden al geruime tijd niet meer toegestaan. Trouwerijen in 

het stadhuis moesten het dus zonder klokgelui doen en ook de vaste 

Brielse gewoonte, het inluiden van de vergaderingen van de gemeente-

raad, kon om die reden al een tijdje niet meer plaatsvinden. 

 

Elk nadeel kent echter ook zijn voordeel. Om ruimte te maken voor de 

reparatie van de toren, werd de klok, omlaag gehesen en op de zolder 

van het gemeentehuis geplaatst. Een unieke gelegenheid voor het Briels 

Klokkenluiders Gilde om deze bijzondere klok nu eens goed van dicht-

bij te kunnen inspecteren want bijzonder is ze! De gietdatum van de 

klok wordt door deskundigen met zekerheid geplaatst in de veertiende 

eeuw en wellicht is ze ouder! Deze bejaarde dame behoort daarmee tot 

één van de oudere nog in gebruik zijnde klokken van ons land. Ze 

weegt ca. 220 kg en is 77 cm hoog. Door haar hoge leeftijd is ze wel-

licht het oudste object van onze stad. In de loop der jaren hebben de 

diverse schilders van het torentje duidelijk hun sporen achtergelaten op 

de klok. Ze zat namelijk onder de verfresten. Leden van het Briels 

Klokkenluiders Gilde hebben in nauw overleg met de  nationale  

klokkendeskundige de heer Van Geuns, de klok ontdaan van alle  

ongerechtigheden en nu ziet ze er weer toonbaar uit. Als u dit artikel 

leest, hangt ze vermoedelijk al weer op haar vertrouwde plaats bovenin 

het oude stadhuis. 
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Woudenberg 

Over de geschiedenis 

van deze klok kunnen 

we betrekkelijk kort 

zijn, want afgezien van 

haar vermoedelijke 

leeftijd is er vrijwel 

niets over haar bekend. 

Op wat ringen na aan 

de boven- en onderkant 

heeft ze geen enkele 

versiering en ook van 

enige tekst is geen 

sprake. Haar model 

heet ‘Gotisch’ en dat is 

alles wat we er van we-

ten. Wel zijn er twee 

klokken bekend die erg 

veel op onze stadhuis-

klok lijken, en dat geeft 

wel enig houvast. In de 

kerk van het plaatsje 

Woudenberg,(iets on-

der Amersfoort) hangt 

een klok die een treffende 

gelijkenis vertoond met 

de Brielse klok. Helaas 

ontbreekt het ook hier aan 

een signering van haar 

gieter en een gietdatum. Ze heeft wel een randschrift dat luidt:  

O Rex groria veni christi com pace (met de spelfout groria).  

Vertaalt: 'O Koning der glorie, kom met vrede'. maar dit geeft natuur-

lijk niets prijs over haar leeftijd. De schatting van de leeftijd van deze 

klok is overigens eveneens veertiende-eeuws. 
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Hekelingen 

De enige oude klok in Nederland met eveneens een gotisch model, be-

vindt zich in de collectie van het Rijksmuseum. Het betreft hier een 

klok waarvan zowel de gieter als gietdatum bekend zijn. Ze is van iets 

grotere afmetingen en gewicht dan onze klok. Ze werd in het jaar 1285 

gegoten door ene Christianus. Ze is daarmee de oudste gesigneerde 

klok in ons land. Van de klokkengieter Christianus is echter niet veel 

bekend. Vrijwel zeker is dat hij een zgn. reizend klokkengieter was, 

dus een ambachtsman die ter plaatse een klok kwam gieten. Vrijwel 

elke klokkengieter uit die periode was een reizend gieter. Zo is bij-

voorbeeld de Katrin, de grote klok die in de  Sint-Catharijnetoren 

hangt, in 1482 hier ter plekke gegoten door de reizende Utrechtse klok-

kengieter Steven  

Butendiic. Wat voor ons 

echter relevant zou kunnen 

zijn, is dat de klok uit het 

Rijksmuseum afkomstig is 

uit onze regio. Ze hing na-

melijk oorspronkelijk in de 

kerk van het plaatsje Heke-

lingen. Hier dus vlak in de 

buurt! De Hekelingse klok 

is net als onze klok en die 

van Woudenberg van het 

zgn. Gotische model. Met 

het bovenstaande is natuur-

lijk niets bewezen, maar 

mocht onze Brielse klok 

eveneens afkomstig zijn 

van de klokkengieter 

Christianus, dan is ze zeker 

de oudste, nog in bedrijf 

zijnde klok van ons land. 
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Herkomst 

De klok hangt nu boven het stad-

huis, maar is vermoedelijk ouder 

dan het pand zelf. Dit gebouw begon 

zijn leven weliswaar al vóór de 

veertiende eeuw als woonhuis, maar 

of er toen al een klokkentorentje op 

stond, is niet bekend. Wel bestaat er 

een tekening van het stadhuis van 

vóór de verbouwing in 1791. Daar-

op is een torentje te zien met iets 

wat lijkt op een klokje. Het is dus 

wel mogelijk dat klok en stadhuis 

altijd bij elkaar hebben gehoord 

maar o.i. is dit niet erg aannemelijk. 

Een in onze ogen wellicht wat meer 

waarschijnlijke mogelijkheid is dat 

de klok afkomstig is uit een ander 

gebouw binnen de Brielse vesting,  

namelijk de Pieterskerk. Ook wel de 

Maarlandkerk genoemd, de kerk die 

vroeger op het Asylplein heeft ge-

staan. Op bijgaande tekening uit on-

geveer het jaar 1800 is duidelijk te 

zien dat de kerk over zogenoemde 

galmgaten beschikte. Openingen in 

de gevel dus, bedoeld om de galm 

van één of meer klokken naar buiten 

te geleiden. Er hing destijds dus  

minimaal één klok in deze kerk.        

De kerk uit de 15e eeuw werd in de  

periode 1748 tot 1813, om reden 

van bouwvalligheid gesloopt.   
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Het stadhuis onder-

ging ongeveer in die-

zelfde periode (1791 

tot 1794) een flinke 

verbouwing en kreeg 

daarbij een geheel 

nieuwe gevel, dit alles 

bedoeld om het  

gebouw wat meer de 

uitstraling van een 

echt stadhuis te geven.  

Het is daarom niet  

ondenkbaar dat de 

klok toen uit de te  

slopen Pieterskerk, 

toen is overgebracht 

naar het stadhuis, maar 

het blijft natuurlijk 

gissen. 

 

 

 

 

Met het sjabloon…  

Tegenwoordig worden klokken vervaardigd met behulp van zogenaam-

de sjablonen (mallen van de vormen van de klok). Dit is een methode 

die aan het begin van de vijftiende eeuw in onze regio ingang vond en 

nu nog steeds de standaardwerkwijze is van moderne klokkengieters. 

Over een kern van stenen, worden stapsgewijs lagen cementzand aan-

gebracht, waarbij een rond de klokvorm draaiende mal (het sjabloon) 

uiteindelijk de vorm van de buitenkant bepaalt. Dit geschiedt, door de 

buitenkant als het ware af te schrapen totdat deze de vorm van het sja-

bloon heeft aangenomen. (Dit deel vormt later de binnenzijde van de 

klok, zie foto pag. 46). 
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Over de op deze wijze ontsta-

ne vorm wordt vervolgens een 

laag van niet al te stevige leem 

aangebracht. Een tweede sja-

bloon vormt nu op dezelfde 

wijze de buitenkant van deze 

leemlaag. Nu kunnen hierop 

de eventuele teksten en versie-

ringen van de klok worden 

aangebracht. Deze (tijdelijke) 

tweede leemlaag vormt, wat 

men in klokkengieterskringen 

de zgn. ‘valse klok’ noemt. 

Over deze tweede leemlaag 

wordt nu voorzichtig een der-

de laag leem aangebracht. Dit 

keer van een stevige  

leemsoort. Deze laag 

wordt aan de buitenkant op 

allerlei manieren verste-

vigd. Vroeger gebeurde 

dat in een zgn. gietkuil 

maar tegenwoordig ge-

bruikt men hiervoor wel 

een stalen bekisting. Haar 

binnenkant is nu een kopie 

van de tweede laag (de 

valse klok). Dit compleet 

met alle teksten en evt. 

versieringen die men aan 

de buitenzijde van de te 

gieten klok wil hebben. 
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Nu wordt de buitenmal voorzichtig omhoog gehesen en wordt de valse 

klok, de tweede laag, bestaande uit de niet al te stevige leem verwij-

derd. Als men nu de buitenmal weer laat zakken, ontstaat er een gietmal 

bestaande uit een binnen- en een buitenmal, en daar tussenin een lege 

ruimte waarin later het vloeibare brons wordt gegoten.  

 

Voor het gieten moet het vloeibare klokkenbrons (klokspijs genaamd) 

een temperatuur van ca. 1100 graden hebben, wil het voldoende 

dun-vloeibaar zijn om alle details van de klokvorm en van de teksten en 

versieringen goed te kunnen vullen. U kunt zich voorstellen dat met 

deze methode de wanddikte van de klok, en daardoor de klank van een 

klok, behoorlijk goed te bepalen is. 
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Of aan het spit? 

Het is echter wel eens anders 

geweest. In de eeuwen daar-

voor, was deze techniek nog 

onbekend. Men hanteerde 

toen een wat andere werkwij-

ze. Men nam een flinke, iets 

taps toelopende paal, bijvoor-

beeld een oude scheepsmast. 

Deze paal werd op twee ge-

kruiste schragen gelegd en 

aan één eind ervan werd een 

soort slinger bevestigd waar-

door de paal door een hulpje 

rondgedraaid kon worden. 

Vervolgens werd er in het 

midden leem aan de paal gesmeerd en werd daaronder een klein vuurtje 

gestookt. Dit laatste was bedoeld om de leem aan de paal te drogen. 

Door steeds meer leem aan de paal te smeren, ontstond na verloop van 

tijd een grote bonk droge leem rond de paal. Nu werd het vuur gedoofd 

en ging de klokkengieter met een soort beitel langs de nog steeds, door 

zijn maatje rondgedraaide paal. Min of meer het principe van een gewo-

ne draaibank dus. Op deze wijze vormde hij op zijn gevoel de mal voor 

de binnenkant van de klok. Ook de buitenzijde van de klok kwam op 

vergelijkbare wijze tot stand. De ruimte tussen beide vormen (in gieters-

jargon de valse klok geheten) bepaalde uiteindelijk de dikte van de te 

gieten klok. 

 

U zult begrijpen dat de vorm van zo’n klok en met name de wanddikte 

daarvan hierbij volledig afhing van de man met de beitel en die werkte 

vermoedelijk hoofdzakelijk op ervaring en gevoel. Als na de gieting de 

klok een redelijke galm gaf, was men dan ook al aardig tevreden. Het op 

toon gieten van klokken kwam pas vele jaren later. Deze methode van 

vormgeven werd in die tijd wel aangeduid als, de klok wordt ‘gebraden 

aan het spit’. 
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Het is niet helemaal zeker of onze stadhuisklok op de ‘aan het spit me-

thode’ tot stand is gekomen, maar het is gezien haar leeftijd en geluid 

wel zeer waarschijnlijk. Ze klinkt namelijk helemaal niet mooi. Haar 

wanden zijn te dik en daardoor is haar klank metalig en van enige galm 

is nauwelijks sprake. Ze heeft wellicht ook om die reden jarenlang in 

onze stad dienst gedaan als alarmklok bij brand. 

 

Brandweerklok & klokkenroof 

In de zomer van 1943 werden alle Brielse klokken uit hun torens gehe-

sen en op transport gesteld naar verzamelplaatsen in de omgeving om 

uiteindelijk te worden omgesmolten tot oorlogstuig. De toenmalige 

NSB burgemeester (in de volksmond ‘Snurkie’ genoemd), deed een  

poging de stadhuisklok voor omsmelting te behoeden. Hij schreef 

daartoe een brief aan de Duitse instanties. Hierin gaf hij aan dat deze 

klok slechts een klein belletje was dat hoofdzakelijk dienst deed als 

alarmklok voor de brandweer, hetgeen de waarheid was.   

Omdat de brandweerlieden van Brielle zeer verspreid over de stad 

woonden, was een dergelijk klokje, zo betoogde hij in zijn brief, erg 

belangrijk voor de stad.  

 

Het antwoord van de Duitse commandant loog er niet om. De hele 

kuststrook, waarin dus ook Brielle lag, was verklaard tot ‘Sperrgebiet’. 

Dit zou de burgemeester toch moeten weten, zo schreef hij in zijn ant-

woord.  

In een dergelijk gebied mocht nooit enige klok klinken. Bovendien 

hoort een brandklok bovenin een brandweerkazerne te hangen en niet 

op een raadhuis, zo voegde hij er nog aan toe.  

 

Op zich was dit een uitzonderingssituatie, want alle Nederlandse ge-

meenten mochten ten minste één klok behouden als alarmklok voor 

noodgevallen. Zonder uitzondering moesten alle Brielse klokken,  en 

dus ook de stadhuisklok ‘sofort’ op transport naar de metaalsmelterijen 

in Hamburg.  
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Opvallend is wel, dat in een latere brief van de Deutzsche Bevolmach-

tigde beim Reichsburo für nicht eisenmetalle’(gedateerd 18 juni ’43) de 

suggestie werd gedaan dat de functie van noodklok zou kunnen  

worden overgenomen door een oude gasfles van zijn bodem te ontdoen 

en deze op de plaats van de klok op te hangen en er vervolgens op te 

slaan. Daarmee bereikte je, volgens dat schrijven,  een soortgelijk  

effect als bij een klok. Of men toen op deze suggestie is ingegaan, is 

ons niet bekend. 
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We kunnen als Briellenaren best trots zijn op het feit dat we twee  

middeleeuwse klokken in ons midden hebben. De grote klok van de 

Catharijnetoren uit 1482 (de Katrin), en natuurlijk de grote onbekende, 

de oude dame boven in ons stadhuis die minimaal honderd jaar ouder 

is. 

 

 
Bronnen:  

Voorne-Putten door P. Don 

Brielse stadhuis door J.C. van der Knoop-Gebraad 

Rijksarchief Amsterdam 

Streekarchief Voorne-Putten  

 

Auteurs: Rob van Breda en Peter Moree, Briels Klokkenluiders Gilde. 
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Museumnieuws 

Marijke Holtrop 

Duurzame klimaatvitrine van de Vrienden cadeau.   

                                                                               

Voor de presentatie van de gouden beker uit de 

collectie van het Louvre, die heeft toebehoord 

aan Cornelis de Witt, werd een inbraakwerende 

en geklimatiseerde klimaatvitrine vervaardigd. 

De Historische Vereniging De Brielse Maasmond 

droeg aanzienlijk bij in de bekostiging van de 

vitrine. Andere sponsorverzoeken hadden helaas 

geen resultaat.  

 

Terugblik Opening Visserijmuseum Zwartewaal. 

Na een vertraging van enkele maanden 

werd op 11 oktober 2019 het Visserijmu-

seum Zwartewaal onder grote belangstel-

ling geopend. De officiële opening werd 

verricht door wethouder drs. Bert van 

Ravenhorst en dr. Adri P. van Vliet, 

plaatsvervangend directeur van het Ne-

derlands Instituut voor Militaire Historie 

(NIMH).  

 

Het NIMH is een kennis- en onderzoeks-

centrum over de Nederlandse militaire 

geschiedenis en ondergebracht bij het 

ministerie van Defensie. Van Vliet is spe-

cialist in de maritieme geschiedenis van 

de 17e eeuw, met name op het gebied van 

marine, kaapvaart en visserij. In 1994 

verscheen zijn proefschrift 'Vissers en 
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kapers. De zeevisserij in het 

Maasmondgebied en de Duin-

kerker kapers (ca. 1580 -

1648)’.   

 

Het museum is gevestigd op 

de eerste en tweede verdieping 

van het rijksmonument Bernis-

sedijk 24.  

 

Op de tweede verdieping is 

een geheel nieuw depot inge-

richt evenals werkplekken 

voor de acht vrijwillige  

collectieregistratoren.  

 

 

 

 

Op de eerste verdieping is een presentatie ingericht die met voorwer-

pen, interactieve onderdelen, films, audio en teksten (in het Nederlands 

en Engels) de geschiedenis van de visserij van Zwartewaal vertelt. De 

museale presentatie is gebaseerd op de onderzoeksresultaten van  

Zwartewaler Nico de Vries. Van zijn hand verscheen onlangs ’Een arm 

Zeedorpken’ met als ondertitel: Het verhaal van het vissersdorp Zwar-

tewaal.                                                                   

 

Het Visserijmuseum is de derde locatie van Historisch Museum Den 

Briel. Het is voor het publiek geopend van april tot en met oktober op  

zaterdag- en zondagmiddag van 13-17 uur.  

De openstelling van het museum wordt mogelijk gemaakt door vijf  

vrijwillige gastvrouwen. De benedenverdieping van het monument 

huisvest de Kunstkring Voorne. 
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Jaarverslag 2019.  

Voor meer informatie over de resultaten en activiteiten van het museum 

verwijzen we graag naar het jaarverslag dat is gepubliceerd op de  

nieuwe website www.historischmuseumdenbriel.nl 

 

Verwacht: 
Brielse Admiraals in Oorlog.                                                                    

Maarten Harpertszn Tromp en Witte de With 

12 juni t/m 30 augustus 2020 

Maarten Harpertszn Tromp (1598-1653) en Witte Corneliszn De Witt 

(1599-1658) zijn beiden in Den Briel geboren. Tromp aan het Kolfslop, 

nu Kaatsbaan geheten. Witte de With werd geboren in Hoogendijk, 
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even buiten de vesting van Brielle. De twee waren als admiraals in 

dienst van de vloot van de Nederlandse Republiek. Hoewel er aandacht 

zal zijn voor de koloniale onderdrukking door De With wordt over de 

Tromp en Witte de With vooral verhaald over hun functie als opperbe-

velhebbers van de vloot en hun belang in de context van de Nederland-

se geschiedenis. Met schilderijen, prenten, tekeningen, gebruiksvoor-

werpen en penningen worden de volgende thema’s belicht:    

                                                                                         

 - de jeugdjaren van Maarten en Cornelis;                                                              

 - de roem en hun onderlinge verstandhouding;                                                                          

 - de Eerste Engels-Nederlandse Oorlog (29 mei 1652 tot 8 mei 

   1654); 

          - de Slag in de Sont op 29 oktober 1658;                                                                              

 - het kanon van het vlaggenschip De Brederode en de komst  

            ervan naar Brielle in 1910. 

 

Bij de tentoonstelling wordt vanaf 16 juni een onderwijsprogramma 

voor het primair en voortgezet onderwijs aangeboden. Tevens ver-

schijnt van de hand van gastconservator dr. Ronald Prud’homme van 

Reine een rijk geïllustreerde publicatie voor het brede publiek en met 

een samenvatting in het Engels. Het theatergezelschap Stadsavonturen 

biedt een nieuwe storytrail. 

Bruiklenen zijn toegezegd door het Rijksmuseum, Amsterdam  

Museum, Scheepvaartmuseum, Museum Gouda, Atlas van Stolk,  

Rotterdam Museum, Maritiem Museum Rotterdam, Teylers Museum, 

de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Museum De Lakenhal, 

Museum Prinsenhof, Kunsthandel Kattenburg en het Museum voor 

Schone Kunsten in Gent. 

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

Een arm Zeedorpken, auteur Nico de Vries 

Het verhaal van het vissersdorp Zwartewaal. 

 

Met de presentatie van Nico de Vries’ boek Een arm Zeedorpken, half december 

vorig jaar, heeft ook Zwartewaal zijn eigen geschiedschrijving gekregen. Als je 

echter in 120 bladzijden duizend jaar geschiedenis wil samenvatten, ontkom je er 

niet aan om je te focussen op een van de meest in het oog lopende aspecten: de 

visserij. De ondertitel is dan ook Het verhaal van het vissersdorp Zwartewaal. 

Dat wil niet zeggen dat er geen aandacht is voor andere zaken, geenszins. Ver-

rassend is, bijvoorbeeld, de observatie dat Zwartewaal in de 16e
 eeuw een 

‘centrum van wederdopers’ was. Behalve de religie komen ook de landbouw, het 

bestuur en de armenzorg ruimschoots aan bod. 
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In zeven hoofdstukken doorloopt De Vries de geschiedenis van Zwarte-

waal vanaf het jaar 1000 tot 1945. Dan is het definitief gebeurd met de 

visserij in het dorp. 

Over de vroegste tijden is weinig bekend. Maar vast staat wel dat Zwar-

tewaal begonnen is als een landbouwnederzetting. Typische activiteiten 

die horen bij een veengebied, vonden ook hier plaats: turf steken en 

zout winnen. En ook hier zorgde de vermoering van het veen voor 

(watersnood)rampen. 

Maar net als andere dorpelingen op het eiland kwamen ook de Zwarte-

walers, geholpen door hun landsheren en landsvrouwen, de startproble-

men te boven en leidden ze enkele eeuwen een moeizaam, onzeker en 

schraal bestaan. Desalniettemin bleven ze er wonen. 

 

Het begin van de zestiende eeuw kende enkele zware stormen en bijbe-

horende overstromingen. De schade was zo erg dat de boeren er geen 

toekomst meer in zagen. Niet zonder drama geeft Nico de Vries de 

wanhoop van de dorpsbevolking weer en het moment waarop besloten 

werd de (economische) koers drastisch te verleggen. De Zwartewalers 

zouden hun broodwinning uit het water gaan halen. 

Ofschoon buurman Brielle een bloeitijd doormaakte dankzij de haring, 

koos Zwartewaal voor iets anders: de beugvisserij op kabeljauw. 

Auteur doet zijn best om allerlei visserij-technische zaken helder voor 

leken uiteen te zetten. Een bezoek aan het nieuw geopende Visserijmu-

seum is dan ook een niet te negeren aanvulling op het lezen van het 

boek. Scheepstypen, vangstmethoden, het komt allemaal voorbij, want 

zonder dat is het ‘verhaal’ van het vissersdorp niet te begrijpen. 

 

Als alles meezat viel er een aardige boterham te verdienen aan die ka-

beljauwen. Helaas voor de Zwartewaalse vissers zat het lang niet altijd 

mee. Oorlogen waren een ramp, want dan waren de vissers prooi voor 

de vijand. Maar ze waren vindingrijk: ze gingen onder neutrale vlaggen 

varen. Als hun truc uitkomt, zijn ze de sigaar en verliezen ze hun schip, 

hun lading en hun vrijheid. 

Wanneer het noodlot toesloeg - soms vergingen er in één jaar drie sche-

pen - betekende dat een explosieve toename van het aantal mensen dat 
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bedeeld moest worden. Het beheer van de armenkas(sen) speelt dan 

ook een belangrijke rol in het boek. Je staat er als lezer van de 21ste 

eeuw niet bij stil hoe er gesappeld en gezwoegd moest worden om de 

eindjes aan elkaar te knopen. Gewend als wij zijn aan sociale regelin-

gen, kunnen we ons haast niet meer voorstellen hoe het was om te le-

ven in tijden vol onzekerheid en wisseling van fortuin. 

 

Bijna vermakelijk zijn dan weer de passages waar we zien hoe de stad 

Den Briel in 1724 de ambachtsheerlijkheid Zwartewaal kocht om er 

aan te verdienen. Die vlieger ging niet op. De Zwartewalers hadden 

geen zin in het spekken van de beurs van de buurman, als dat ten koste 

ging van hun eigen portemonnee. 

Ook Zwartewaal kende families die rijk waren geworden en daardoor 

veel invloed hadden. De familie Kwak, was er zo een. Drie generaties 

drukten hun stempel op het dorpsleven. Iedereen heeft wel eens ge-

hoord van de dames Hofkes. Hun enorme grafstenen aan de westkant 

van de kerk zijn niet te missen. Auteur spreekt zelfs van ‘De eeuw van 

Kwak’. 

De 19e eeuw met zijn industriële revolutie betekende de ondergang van 

het visserijbedrijf van Zwartewaal, dat van zeilschepen gebruikmaakte 

en geen geld had om over te schakelen op stoomschepen. Het aantal 

inwoners liep hard terug. Van het grootste dorp op het eiland werd het 

het kleinste. 

 

Indrukwekkend is de hoeveelheid onderzoeksgegevens die Nico de 

Vries voor zijn boek heeft gebruikt. Een lange periode van research 

moet aan het schrijven zijn vooraf gegaan. 

Ondanks het feit dat het boek niet uit de losse pols is geschreven, is het 

goed leesbaar. Dat komt natuurlijk door de soepele stijl, een journalist 

eigen. Maar er is méér. De liefde voor en de betrokkenheid bij het dorp 

waar Nico woont geven de tekst ….. een ziel. 

 

Voor geïnteresseerden in de eilandgeschiedenis een must. Vier bijlagen 

met kwantitatief materiaal staan aan het eind, evenals een zeer uitge-
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breide lijst met bronnen en literatuur. Het boek is fraai uitgevoerd met 

een harde kaft en vele illustraties.  

 

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

 

 

 

Te koop bij: 

Historisch Museum Den Briel. 

Streekarchief Voorne-Putten. 

Boekhandel ‘Hoofdstuk 1’. 

Supermarkt Spar in Zwartewaal. 

 

Uitgave:  

Streekarchief Voorne-Putten. 

Vrienden van het Streekarchief Voorne-Putten. 

 

ISBN 978909326092 

Gebonden, 160 pagina’s 

Prijs € 14,95 

 

 
Deze uitgave is financieel mogelijk gemaakt door: 

Gemeente Brielle 

Streekarchief Voorne-Putten 

Historisch Museum Den Briel/Visserijmuseum Zwartewaal 

ABB Bouwgroep 

Bilfinger Industrial Services 

Moerland Notaris  
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Jaarverslag 2019 

Het bestuur heeft zich in 2019 weer ingespannen om de vereniging een 

goed jaar te bezorgen. 

 

Hierbij een kort verslag van onze activiteiten 

 

Voorafgaand aan onze in april gehouden Algemene Ledenvergadering 

vertelden Koos Steentjes en Sander van ’t Verlaat het een en ander 

over de werkzaamheden op de wallen (Munitiebunker, Bastion VII en 

IX (1april monument).  Fré Eggens vertelde over de gevelstenen en 

Willem Delwel omtrent de verdere activiteiten van het  

Erfgoedgilde. 

Al met al veel informatie van enthousiaste vrijwilligers. 

 

De financiële verantwoording en de jaarcijfers werden aan de vergade-

ring voorgelegd en aangezien er vragen noch opmerkingen waren, 

werd na de goedkeurende verklaring van de kascommissie décharge 

aan het bestuur verleend. 

 

De vereniging heeft in 2019 een bedrag van € 3.000 aan het museum 

geschonken als bijdrage voor de vitrine die is aangeschaft voor het ten-

toonstellen van speciale voorwerpen van grote historische waarde. 

Dit bedrag werd vanuit de reserves verantwoord en heeft dus geen in-

vloed op het resultaat.. 

 

2019 gaf een positief resultaat van € 2.600. 

 

Het aantal leden bedroeg per 31 december 333, maar helaas hebben wij 

vijf leden wegens niet voldoen van de jaarlijkse bijdrage per die datum 

moeten royeren, waardoor wij in 2020 starten met 328 leden. 

 

In juni zijn we met 50 deelnemers naar Haarlem gereisd en is er een 

bezoek gebracht aan het Teylers Museum. 

Na de lunch en een vrij (ruim uurtje) in het historische Haarlem zijn 
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we naar Brielle teruggereden. 

Het weer heeft dit jaar enorm in ons voordeel gewerkt en we kunnen 

dan ook van een zeer geslaagde dag spreken. 

 

Op Bruisend Brielle verzorgden wij een kraam in samenwerking met 

de Gidsengroep Brielle. De kraam werd goed  

bezocht en wij konden een aantal nieuwe leden  aan ons bestand  

toevoegen. 

 

De twee uitgaven van de Brielse Mare zijn ook in 2019 weer groten-

deels door diverse vrijwilligers bij u in de bus gestopt. 

Zo’n 70 exemplaren werden per post verzonden. 

 

Tijdens de najaarsbijeenkomst heeft de heer 

Leo Arkenbout een lezing gehouden genaamd 

‘van Chaos tot Bloei’. 

De heer Arkenbout deed in een ‘voorloper’ uit 

de doeken dat Brielle niet is ontstaan zoals 

iedereen denkt maar zoals omschreven in de  

speciale uitgave waarvan het eerste exemplaar 

aan wethouder  

Van Ravenhorst werd uitgereikt. 

Een boeiend verhaal  van een uitstekend  

verteller. 

 

Helaas hebben wij afscheid genomen van mevrouw Meta Snijders. Zij 

verzorgde de PR van onze vereniging en heeft zich om persoonlijke 

redenen uit het bestuur teruggetrokken. 

Het bestuur wordt (in alfabetische volgorde) thans gevormd door Mie-

ke van Alphen, Ynze Kuiper, Ronald de Ridder(secretaris), Trudy 

Schipper, Gerard Snellens (penningmeester), Dick Verbeek (voorzitter) 

en Betty van Viegen. 

 

 
Namens het bestuur, Gerard Snellens, penningmeester. 
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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. 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 
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