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COLOFON 
 
Deze publicatie is een uitgebreide overdruk van een artikel dat oorspronkelijk is verschenen in nummer 
21/2 van oktober 2011 van de ‚Brielse Mare‘, het historisch tijdschrift van de ‚Vereniging Vrienden 
van het Historisch Museum Den Briel‘. De uitbreiding heeft vooral betrekking op extra fotomateriaal.  

Correspondentieadres van de vereniging, tevens redactiesecretariaat: 
Secretariaat ‘Ver. Vrienden v/h HMDB’ 
Fré Eggens 
Jan Matthijssenlaan 10 
3232 ED BRIELLE 
Tel.: 0181-415620. E-mail: fteggens@wanadoo.nl 
 
Persoonlijk lidmaatschap € 10,- per jaar. 
Familielidmaatschap € 15,- per jaar. 
Aanmelding bij het secretariaat of d.m.v. het formulier op de website van de ‘Vrienden’: 
www.vriendenmuseumdenbriel.nl 
Postrekening Vereniging Vrienden van het Historisch Museum Den Briel: 208792 
 
Redactie: W. Delwel (hoofdredacteur), F. Keller en K.J. Schipper. 
 
Omslagillustratie: Kunstwerk, door Rinus  Groenendaal, in opdracht van de gemeente Brielle, ter ca-
mouflage van de zeecontainers voor de panden Scharloo no. 6-8; geplaatst  juli 2011.  Foto F. Keller. 

 
 

Vesting Brielle; de rode pijl wijst de plek van `t Gecroonde Hart aan. 
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Voorwoord 

De belangstelling voor de geschiedenis van de brouwerij ‘t Gecroonde Hart bleek onverwacht groot en 
het desbetreffende nummer van de ‘Brielse Mare’ was spoedig uitverkocht. Dit, alsmede het feit dat er 
na publicatie aanvullend fotomateriaal beschikbaar kwam, was voor de redactie aanleiding in een over-
druk te voorzien. Dit bood tevens de mogelijkheid - waar van toepassing - alle foto’s in kleur op te ne-
men. De redactie wenst alle lezers veel lees- en kijkplezier. 
 
Willem Delwel, hoofdredacteur 

Afb. 1: Het gebouwencomplex van ‘ t  Gecroonde Hart toen het middelste 
gebouw nog overeind stond. 
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Afb. 2: Resolutie van december 1598: Maerten Buijs, brouwer, wordt een erf gegund voor het oprichten van 
een brouwerij. Collectie SAVPR. 
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‘t Gecroonde Hart: van 17e eeuwse brouwerij tot kolenhandel 

 
In juni 2008 stortte het pand Scharloo 8 - met uitzondering van de voorgevel die sindsdien achter zee-
containers schuilgaat - in, waardoor onvervangbare historische objecten verloren zijn gegaan. Een 
geluk bij een ongeluk was, dat de schatten in genoemd pand ooit in het kader van een afstudeerop-
dracht aan de TU Delft werden gedocumenteerd. De desbetreffende informatie is voor een geïnteres-
seerde leek nauwelijks of niet toegankelijk. Met dit artikel proberen we in deze leemte te voorzien. Te-
vens is het de bedoeling beknopt ook de  ontwikkelingen sinds de publicatie van de afstudeeropdracht 
te schetsen. 

De 'Nyeuestadt', een vroeg industriegebied van Brielle 

Op een niet meer te achterhalen tijdstip ontwikkelde zich in de rivier 
de 'Goote', die toen de oostelijke begrenzing van de stad vormde, 
een zandplaat die door een brug met de stad verbonden werd. Het 
gaat om het gebied gelegen tussen Zuidspui en de vestinggrachten in 
het oosten van de stad, thans ontsloten door het Slagveld, het Schar-
loo en de Kaaistraat. De bebouwing, bestaande uit bedrijven zoals 
een zoutziederij, een branderij, een leerlooierij en een molen, uit 
pakhuizen en uit woningen, ontwikkelde zich van noord naar zuid, 
dus van het gebied dat we thans kennen als de 'Zevenhuizen' in de 
richting van de Kaaistraat. Aan deze eerste fase van bedrijvigheid 
herinneren vandaag de dag alleen nog de (herbouwde) molen en de 
straatnamen in de woonwijk die in het begin van de 21e eeuw in 
plaats is gekomen van de laatste generatie bedrijven langs het Slag-
veld. Aan deze laatste generatie bedrijven werd aandacht geschon-
ken in de 'Brielse Mare' 21/1 van april 2011. Aan het Scharloo staat 
nog het gebouw van de stoomzuivelfabriek 'De Eersteling', uit het 
einde van de 19e en begin 20e eeuw. De geschiedenis van genoemd 
bedrijf is beschreven door wijlen Henk Vegter in de 'Brielse Mare‘ 
14/2 van oktober 2004. 
 
De geschiedenis van de brouwerij '’t Gecroonde Hart' 

Omstreeks 1600 worden aan de huidige Kaaistraat, tot 1601 ook 
genoemd Pieter Esse- of Nyelantse straete, verschillende woonhui-
zen gebouwd. De industriële geschiedenis van het huidige Scharloo 
begint in 1596 met de uitgifte van een perceel voor een 'meestoove'. 
Een meestoof is een gebouw voor het drogen en malen van het ge-
was meekrap dat vroeger werd toegepast als rode verfstof voor stof-
fen, totdat deze 'natuurlijke' verfstoffen vervangen werden door syn-
thetisch geproduceerde verven. De 'echte' industrialisatie aan het 
Scharloo begint in 1598 wanneer Maerten Buijs, brouwer, een erf 
gegund wordt door de stad voor het oprichten van een brouwerij
(afb. 2, afb. 4). Het perceel bevond zich net aansluitend aan het 
hoekhuis in de hoek Kaaistraat - Scharloo (afb. 3). 

Stoomzuivelfabriek ‚ De Eerste-
ling ‘  aan het Scharloo 
omstreeks 1910. Foto SAVPR. 
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Afb. 3: Ligging van het perceel 
van de eerste brouwerij,1598. 
Tekening ir. T.E. van Ditmars. 

Afb. 4: Transcriptie van de resolutie van Afbeelding 2. 
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Kennelijk gaat het de brouwer voor de wind; uit de stukken blijkt 
dat de brouwerij al kort na de oprichting wordt uitgebreid met een 
mouterij en een rosmolen met de bijbehorende paardenstal. 
Om onduidelijke redenen verkoopt Maerten Buijs de brouwerij in 
1610 aan Jan Franszoon Back, maar alleen om een nieuwe brouwerij 
te beginnen op een meer noordelijk gelegen plek die we vandaag 
kennen als de 'Zevenhuizen'. Hij krijgt daar wel te maken met het 
feit, dat de brouwerij in geval van oorlog voor de verdediging in de 
weg zou kunnen staan. Hij moet zich bereid verklaren in het voorko-
mende geval de voorzijde van het gebouw af te breken, of toe te 
staan dat de afbraak door het garnizoen gebeurt. Wij laten de ont-
wikkelingen bij de Zevenhuizen verder buiten beschouwing en con-
centreren ons weer op de ontwikkelingen aan het Scharloo. 
Ook Jan Franszoon Back heeft kennelijk succes als brouwer. Hij 
koopt de meestoven ten zuiden van de brouwerij op om weer een 
nieuwe brouwerij neer te zetten, en de oude te verkopen. In april 
1618 wordt Jan Franszoon Back benoemd tot schepen en behoort hij 
daarmee tot de heren van aanzien. In 1619 begint hij met de bouw 
van een nieuwe brouwerij, die in 1620 in bedrijf gaat. Dit jaartal is 
ook te vinden op de gevelsteen van ‘t Gecroonde Hart, zoals thans 
ingemetseld in de gevel van nr. 5 (afb. 5).  
 

Afb. 5: Gevelsteen in de gevel 
van het pand Scharloo no. 5. 
( R echterzijde van het pand, links 
boven de smalle deur ) .  
Foto F. Keller. 

Gevelsteen ( d etail ) .  
Foto F. Keller. 



8  

 

Overigens was Jan Franszoon Back kennelijk een enigszins opportunis-
tisch persoon, die het wel eens met de autoriteiten aan de stok kreeg 
omdat hij niet echt de behoefte voelde zich netjes aan de bouwvoor-
schriften te houden. 
Over de gevelsteen nog het volgende: De gevelsteen die thans te zien is 
in de gevel van Scharloo 5 is niet de originele steen en bevindt zich 
ook niet op de originele plaats. De originele gevelsteen, waarvan het 
thans zichtbare exemplaar een vroeg 20e-eeuwse kopie is, bevond zich 
oorspronkelijk in de gevel van het gedeelte van de brouwerij dat om-
streeks 1869 werd afgebroken. De vader van de laatste eigenaar, de 
heer C. Spoon, heeft een replica naar het verweerde origineel dat zich 
in zijn tuin bevond, laten maken en in de gevel van nr. 5 laten aanbren-
gen. 
Dat er in die tijd verschillende brouwerijen naast elkaar konden bestaan 
had alles te maken met het feit dat bier voor iedereen, dus ook voor 
kinderen, de meest gebruikelijke drank was. In de literatuur worden 
getallen van 300 tot 400 liter per persoon per jaar genoemd; vandaag is 
de consumptie ongeveer 80 liter per persoon per jaar. Bij het vergelij-
ken van deze cijfers dient men wel rekening te houden met het feit, dat 
het alcoholgehalte toentertijd veel en veel lager was dan we thans ge-
wend zijn. Melk werd er toen nauwelijks gedronken. Water uit wellen 
was brak en zelfs voor het vee nauwelijks geschikt. Het water voor de 
bierbrouwerijen werd dan ook niet plaatselijk gewonnen, maar per 
schip aangevoerd. Op zich was dit water wel te drinken, maar de houd-
baarheid was beperkt. Door de verhitting bij de bierfabricage werden 
ziektekiemen gedood, en het (geringe) alcoholgehalte verbeterde de 
houdbaarheid in sterke mate. 
Beschrijvingen of zelfs tekeningen van de Brielse bierbrouwerijen uit 
het begin van de 17e eeuw zijn niet bekend. Wel bekend zijn richtlijnen 
voor de 18e-eeuwse brouwer naar W. van Lis uit 1745 en een tekening
(afb. 6) van J. Buijs in het boek 'de Bierbrouwer' uit 1799. 

Afb. 6: Bierbrouwerij anno 1799. 
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Gezien de gewichten van de met 
bier gevulde ketels bevonden de 
brouwerijen zich in de zo ge-
noemde 'bierkelders'. In Brielle, 
waar men regelmatig met hoog-
water te maken had, waren die-
pe kelders niet gebruikelijk 
(afb. 7). Zelfs op de begane 
grond moesten nog voorzienin-
gen worden getroffen om het 
water buiten te kunnen houden. 
In afbeelding 8 zijn bij de in-
gang van het pand Scharloo 10 
nog de houten geleiders te zien 
waar men bij verwacht hoog 
water de zo genoemde 'vloed-
planken' kon plaatsen. Afb. 7: 18e-eeuwse keuken met 19e-eeuwse bediendentrap 

( o orspronkelijk een spiltrap ) , Scharloo no. 8. Foto ir. T.E. van Ditmars. 

Afb. 8: Ingang pand Scharloo 10, met de geleiders voor de vloedplanken. Foto F. Keller. 
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Het was in die tijd niet ongebruikelijk het woonhuis geheel of ge-
deeltelijk boven de brouwerij te bouwen. Van de brouwerij 't Ge-
croonde Hart moet het woonhuis vóór 1639 gebouwd zijn. De 
brouwerij is dan eigendom van de weduwe van Jan Franszoon 
Back en haar nieuwe echtgenoot Gerrit van der Mast. De achterzaal 
van dit pand beschikte ten tijde van de afstudeeropdracht (1987) nog 
steeds over een uniek, rijk beschilderd plafond. Het uitbundige re-
naissancekarakter van de versieringen mag men als vroeg 17e-eeuws 
dateren. Het is alleen niet helemaal duidelijk wie de versieringen 
heeft laten aanbrengen. Zowel Jan Franszoon Back als Gerrit van 
der Mast waren personen van aanzien en zij konden zich een derge-
lijke luxe veroorloven. 
In de daarop volgende 100 jaar gebeurt er aan het Scharloo van 
alles: er worden huizen gebouwd en verbouwd, de vesting 
wordt gemoderniseerd, er zijn ruzies over de ongeoorloofde aan-
plant van bomen, enzovoort, enzovoort. Vermeldenswaard is een 
besluit van de raad van Brielle uit 1729, dat ons heden als heel 
bekend moet voorkomen: er moet bezuinigd worden en zo wordt 
besloten dat het onderhoud van de wegen tot een minimum zal 
worden beperkt en dat de normale onderhoudskosten door de eige-
naren van de huizen moeten worden gedragen. 
Vanaf 1720 is de brouwerij eigendom van Paulus Snellen. Vrijdag 9 
mei 1732 gaat de mouterij door een grote brand geheel verloren. 
Reeds op zaterdag 10 mei doet het stadsbestuur iets ter motivatie 
van de organisaties en van de vrijwilligers die bij de brandbestrij-
ding hebben geholpen. De schippersgilde, de zakkendragersgilde, 
de timmerluyden, metselaars, smits- en kuipersgilden tezamen, de 
voermans- en groenmansgilden, de kleermakers- en schoenmakers-
gilden krijgen voor de bewezen diensten elk een vat bier. Bij de mi-
litie krijgt elk van de zes compagnien een vat bier en twee pond ta-
bak. Het omgekeerde gebeurt ook: enkelen die geweigerd hebben te 
helpen, krijgen een boete: "Alle de voorschreven boetens te betalen 
heden voor zonnen ondergang aan Landen van den Secretaris van 
Bueren, ten behoeve van den armen". 
In de daaropvolgende decennia volgde een reeks van eigenaren, die 
het complex van 't Gecroonde Hart geheel of gedeeltelijk gemeen-
schappelijk bezaten, en waarvan Hendrik van Kruijne (1735 - 1808), 
notaris, de belangrijkste was. In 1786 heeft deze Hendrik van Kruij-
ne het woonhuis (het thans op de voorgevel na ingestorte Scharloo 8 
en no. 9, ooit één woonhuis) in volle eigendom. Het zal in die tijd 
zijn geweest dat hij het geheel van een nieuwe voorgevel in Empire-
stijl (afb. 9) voorziet. Deze staat thans nog overeind maar gaat schuil 
achter een stapel zeecontainers (afb. 10). Deze containers worden 
thans aan het oog onttrokken door een groot beschilderd doek, zoals 
te zien op het titelblad. 

Saterkop, detail van kunstwerk 
naar een voorbeeld van de 
plafondschildering in de blauwe 
kamer. 

De eerste bewonderaars van het 
zojuist gemonteerde kunstwerk.  
V.l.n.r.: L. Hordijk, streekarchiva-
ris, W. Lobs, makelaardij Lobs, 
W. Delwel, vz. ‚ Ver. Vrienden 
v/h Historisch Museum Den 
Briel ‘ .  Foto F. Keller. 
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Afb. 9: Gevel Scharloo 8, in Empi-
restijl, uit ca. 1787. Foto ir. T.E. 
van Ditmars. 

Afb. 10: De panden Scharloo 6, 7 
en het op de voorgevel na in-
gestorte pand no. 8 gaan schuil 
achter een stapel zeecontainers. 
Foto F. Keller.  

Afb. 11: Achtergevels van de pan-
den Scharloo ( v.l.n.r. )  nrs. 10, 
9, 8 en 7, voor het instorten van 
het pand no. 8. Foto ir. T.E. van 
Ditmars. 
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Hendrik van Kruijne was ook de koper van het schilderij van konin-
gin Christina van Zweden als godin Diana (afb. 12), van Justus 
van Egmont (1601-1674) geschilderd omstreeks 1654-55. Het 
schilderij diende als schouwstuk en is thans het absolute topstuk van 
de collectie van het Historisch Museum Den Briel. Op een gege-
ven ogenblik verdween het schilderij achter behang en het werd pas 
bij een latere restauratie bij toeval ontdekt. De eigenaren van het 
pand, de heer C. Spoon en mevrouw G. Spoon-de Boef, schonken 
het schilderij in 1998 aan het Historisch Museum Den Briel. 

Afb. 12: Koningin Christina van Zweden. Schilderij van Justus van 
Egmont. Coll. Historisch Museum Den Briel.  
Zie ook BM, jg. 8, nr. 1, pagina 11. 

Schilderij als ‚ S chouwstuk ‘  in 
het pand Scharloo 10. 
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Hendrik van Kruijne trouwde pas op latere leeftijd, namelijk op 5 
januari 1777, met het 23-jarige meisje Louisa Meina Villerius, 18 
jaar jonger dan hij. Hendrik van Kruijne overleed in 1808. Zijn 
zoon en latere opvolger Anthony Hendrik van Kruijne (afb. 13) 
verdreef op 1 december 1813, als aanvoerder van de schutterij, de 
Fransen uit Den Briel. Hij stierf als een zeer gefortuneerd man, zon-
der kinderen, op 29 oktober 1877 op 92-jarige leeftijd. Ter herinne-
ring aan deze Briellenaar als bevrijder van de Fransen werd in de 
Sint-Catharijnekerk een gedenksteen geplaatst. A.H. van Kruijne 
stond ook aan het hoofd van de Brielse schutterij die in 1831 naar 
Breda ging om zich voor te bereiden op gevechten met de Belgen die 
in opstand waren gekomen. 
In 1869 valt het doek voor de brouwerij, die ongeveer 270 jaar 
als zodanig heeft bestaan. Bij de openbare verkoping valt het com-
plex in verschillende delen uiteen. In 1880 breekt Matthijs Vermaas, 
kolenhandelaar, de voormalige mouterij af om op en van de resten 
een kolenpakhuis te bouwen. In hetzelfde jaar koopt hij ook het dub-
bele voormalige brouwerswoonhuis, de huidige nrs. 8 en 9. 
 
De periode ‘familie Spoon’ 

Tien jaar later, in 1890, koopt Cornelis Spoon Cornz. het dubbele 
kolenpakhuis Scharloo 5, dat in 1792 door Hendrik van Kruijne 
gebouwd was als branderij (jeneverstokerij), van Matthijs Vermaas, 
waarbij hij de kolenhandel voortzet. In 1895 koopt Cornelis Spoon 
ook het woonhuis Scharloo 9, waar de familie dan al woonachtig is. 
Stukje bij beetje volgen verdere aankopen met het resultaat, dat om-
streeks 1925 het hele complex, bestaande uit de panden Scharloo 5 
t/m 10, in handen van de familie Spoon is. 
In het complex exploiteerden achtereenvolgens grootvader Cornelis 
Spoon, zoon Arie Cornelis Spoon met zijn broer en ten slotte klein-
zoon Cornelis Jan gedurende een lange reeks van jaren een brand-
stoffenhandel. Met de komst van het aardgas in het midden van de 
jaren 60 van de 20e eeuw kwam ook het einde van het tijdperk van 
kolenhandelaren. Daarnaast exploiteerde de familie Spoon in het 
complex met als compagnon Piet Zoetemeijer reeds sedert 1930 
tot na de Tweede Wereldoorlog een bouwmaterialenhandel onder 
de naam Zoetemeijer & Spoon (zie afb. 14). De bouwmaterialenhan-
del werd bij gebrek aan een opvolger in de jaren negentig beëindigd. 
In het pand Scharloo 10 zijn het kantoor en de 'showroom' van de 
bouwmaterialen nog in originele staat aanwezig (afb. 16-21). Zelfs 
de kluis en de volledige bedrijfsboekhouding hebben de jaren onge-
schonden doorstaan. Een bezoek aan het pand is een bijzondere 
ervaring en een tijdreis naar een periode van zaken doen zonder 
computer. 

Afb. 13 : Anthony Hendrik van 
Kruijne. Foto SAVPR. 

Afb. 14: Tegelpaneel van de firma 
Zoetemeijer & Spoon, met sater 
( b osgod met bokkenpoten ) , 
thans ( 2011) S charloo 10.  
Foto F. Keller. 
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Afb. 15: De brandstoffen- en bouwmaterialenhandel van de Gebr. Spoon, omstreeks 1920. Foto SAVPR . 

Afb. 16: Schouwstuk, Scharloo 
10, 1e verdieping. 
Foto F. Keller. 
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Afb. 17: Kantoor brandstoffen - en bouwmaterialenhandel Spoon; 
schouwstuk in ‘ Art nouveau ‘  -stijl. Foto F. Keller. 

Afb. 18: Kantoor brandstoffen- en bouwmaterialenhandel, Scharloo 10.  
Foto F. Keller. 

‚ S feerplaatjes ‘  uit het pand 
Scharloo 10. Foto ‘ s F. Keller. 
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Afb. 19: Detail kantoor kolen-
handel C.  Spoon: instructieplaat 
steenkolenmijn. 
Foto F. Keller 

Afb. 20: De ‚ s howroom‘  van de 
bouwmaterialenhandel, Scharloo 10.  
Foto F. Keller. 
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Afb. 22: Doorgangen van Scharloo 8 naar Scharloo 9, in de periode Spoon. Foto ir. T.E. van Ditmars. 

Afb. 21: Detail kantoor Spoon; 
herinneringstegel 1. april 1572 / 
1922. Foto F. Keller. 
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Afb. 23: Achtergevel vanaf het 
erf, in de periode Spoon. Foto ir. 
T.E. van Ditmars. 

Formulieren uit lang vervlogen 
tijden. Foto F. Keller. 

Afb. 24: Het lijkt er op, dat de 
boekhouding over de volledige 
‚ p eriode Spoon ‘  nog integraal 
aanwezig is. Het is te hopen dat 
dit unieke materiaal in het archief 
en niet in een afvalcontainer te-
rechtkomt. Foto F. Keller. 
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De kunstschatten uit het brouwerswoonhuis 

Sinds de bouw van het woonhuis in de periode 1629 - 1639 is het 
pand talloze keren verbouwd. Vanuit cultuurhistorisch oogpunt is de 
’Blauwe Zaal’, vermoedelijk uit 1635, het meest interessant. Helaas 
zijn de unieke plafondschilderingen uit deze zaal bij de instorting in 
2008 verloren gegaan. De zaal was in zijn gehele lengte en breedte 
voorzien van een bijzonder rijk beschilderd plafond dat vermoede-
lijk direct of kort na de bouw werd aangebracht. Een soortgelijke 
schildering die niet alleen de balken zelf maar ook de daartussen 
gelegen vlakken beslaat, is in Holland tot op heden niet bekend. Wel 
zijn enkele, mogelijk aanverwante, schilderingen in Friesland be-
kend, doch die zijn duidelijk van latere datum. We moeten dus con-
cluderen, dat er onvervangbare cultuurschatten verloren zijn gegaan. 
Een geluk bij een ongeluk is, dat een groot deel van het plafond fo-
tografisch is gedocumenteerd. De belangrijkste afbeeldingen vindt 
men op de volgende pagina’s. De tekening hieronder (afb. 25) 
laat zien op welke plek in het plafond de getoonde details zich 
bevonden.  

Afb. 25: De Blauwe Zaal, met aanduiding van de plek waar de op de afbeeldingen getoonde details te vinden 
waren. Tekening ir. T.E. van Ditmars. 
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Dat de schilderingen verloren zijn gegaan was overigens gewoon 
pech. De eigenaren, het echtpaar Spoon, was zich de waarde van de 
kunstschatten terdege bewust. Toen besloten werd het complex van 
de hand te doen, begon een - achteraf gezien te lange - zoektocht 
naar een nieuwe eigenaar van wie verondersteld mocht worden, dat 
hij de bij de koop inbegrepen cultuurschatten naar waarde vermocht 
te schatten. Helaas stortte het gebouw in voordat verkoop en restau-
ratie plaats konden vinden. Of er ooit nog iets van de originelen te 
redden is, staat in de sterren geschreven. Als gevolg van verder in-
stortingsgevaar is onderzoek niet mogelijk.  

Afb. 27: Detail plafondschildering: narrekop. Foto ir. T.E. van Ditmars. 

Afb. 26: Plafond Blauwe Zaal circa 1635. Foto ir. T.E. van Ditmars. 
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Afb. 28: Detail plafondschildering: 
pauw. Foto ir. T.E. van Ditmars. 

Afb. 29: Raveling bij vroegere 
stookplaats. Een raveling is een 
houten constructie om balken op 
te vangen die niet op bijvoorbeeld 
muren kunnen rusten. Foto ir. 
T.E. van Ditmars. 

Afb. 30: Detail plafondschildering: 
griffioen. Foto ir. T.E. van Ditmars. 
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Afb. 32: Scharloo 8; paneel, oor-
spronkelijke omtimmering van 
spiltrap. 
Foto  ir. T.E. van Ditmars. 

Afb. 31: Tegel plint voorkamer 
met vroeg 17e-eeuws motief.  
Foto F. Keller. 
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Het is de bedoeling het complex na renovatie te bestemmen voor 
bewoning. Er wordt van uitgegaan dat dit project op zijn vroegst in 
2013 gerealiseerd kan worden.  
Het gemeentebestuur heeft aan de kunstenaar Rinus Groenendaal 
(Vierpolders) opdracht gegeven een doek te ontwerpen dat de zee-
containers tot die tijd aan het oog onttrekt. Ondertussen is dit doek 
geplaatst. Zoals op de voorkant van deze ‘Mare’ te zien is, heeft de 
kunstenaar zich laten inspireren door de panden achter de zeecontai-
ners en door elementen van de schilderingen uit de Blauwe Zaal. 
 
 
Over dit artikel 
 
De tekst in deze brochure is een door de redactie van de ‘Brielse Mare’ 
sterk ingekorte en door de auteur, mevrouw ir. T.E. van Ditmars, geau-
toriseerde samenvatting van haar afstudeeropdracht aan de faculteit 
Bouwkunde van de TU Delft uit het jaar 1987 over het eventuele ge-
bruik van het complex als streekmuseum. Het origineel van het deel 
van de afstudeeropdracht dat zich bezig houdt met het verleden van ‘t 
Gecroonde Hart is bij een brand van de faculteit Bouwkunde verloren 
gegaan. Het streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg beschikt over 
een kopie (Bibliotheek-nr. 2475) en over een gedigitaliseerde versie. 
De samenvatting is oorspronkelijk gepubliceerd in de 'Brielse Mare' 
21/2 van oktober 2011. De tekst in deze brochure is ten opzichte van 
het artikel in de 'Mare' vrijwel onveranderd, maar bevat meer foto's en 
waar beschikbaar zijn alle plaatjes in kleur. 
De redactie is dank verschuldigd aan ons lid Aren van der Vlugt die 
informatie over de ontwikkelingen sinds het schrijven van de afstudeer-
opdracht heeft aangeleverd en aan de heer W. Lobs van makelaardij 
Lobs, Brielle, die de toegang tot het pand Scharloo 10 mogelijk heeft 
gemaakt. 
 
 
Brielle, april 2012 
 
F.Keller, redactie ‚Brielse Mare‘ 
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Afb. 33: De brandstoffen –  en bouwmaterialenhandel van de Gebr. Spoon, in de jaren twintig van de vorige 
eeuw. Foto SAVPR. 


