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“Boeren, burgers en buitenlui is het
landelijke thema van Open Monumentendag 2017. Van oudsher de uitroep
waarmee de stadsomroeper de aandacht van het publiek trok.
Met die drie begrippen wordt in feite iedereen benoemd: de bewoners van de
stad en het platteland plus rondtrekkende mensen zonder vaste woonplaats.
Met voorliggend programma van Open Monumentendag in Brielle sluiten we
hierop aan. Er zijn tal van monumenten opengesteld en we verbeelden het leven
van boeren, burgers en buitenlui binnen de poorten van de vesting. Zo worden in
het museum verhalen over macht en strijd verteld, is er een boerenmarkt bij de
molen, een kampement van armoedzaaiers bij de Catharijnekerk en een spel over
oude en gebrekkige zeelui op het Asylplein.
De organisatie van Open Monumentendag biedt een afwisselend en interessant
programma voor alle hedendaagse boeren, burgers en buitenlui van jong tot oud!
Kom en geniet van onze prachtige historische stad.”

DE MONUMENTEN ZIJN OPEN VAN 12.00 - 16.30 UUR.
ALLE ACTIVITEITEN STARTEN ROND 13:00 UUR,
ZIE INFORMATIE PER ACTIVITEIT.
VANAF 13.00 UUR RIJDT DE PAARDENTRAM.
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Het Ravelijn

Hofnar voor één dag!
Kaaisingel
Fun, Art, Music & Food... het DNA van
de Brielsche aap bestaat uit creatieve
waanzin!
“Voordat wij starten met de bouw op
deze bijzondere locatie, doen wij het
hek nog eenmaal open.
Grijp deze kans en bezoek ons mooie
eiland net voor de ingang van het historische centrum van Brielle.”

Speciaal op deze dag de Brielsche aap
iets leuks voor iedereen.
Zo is er o.a. voor de kleintjes een
workshop ‘maak je eigen narrenstok’
door Atelier Blije Gezichten, worden er
plaatjes gedraaid door de mannen van
Cirque Du Vinyl, ervaar je de natuurlijke
geuren van Creative-Incense en is er
soulfood, van eigen chefs.
Het team van de Brielsche aap is er
klaar voor!
Tot ziens op Open Monumentendag
2017.
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Geschiedenis proeven op de

De markt bij Korenmolen ’t Vliegend Hert laat u voelen, zien, maar vooral
proeven hoe de mensen in Brielle vroeger leefden.
U vindt hier echt ambachtelijke marktwaar: Tom Noordermeer met groente en
fruit, honing van bijenvereniging Voorne-Putten, vers gebakken stroopwafels van
Sylvia Rietveld, eerlijke koffie, thee en chocolade van de Wereldwinkel, Spaanse
hapjes van DiRo Tapas Catering, kaas vers van het mes van ‘t Voorhuys en
natuurlijk meel uit de molenwinkel van ’t Vliegend Hert. Maar ook voor echt
Briels bier, gebrouwen door het Brielsch Brouwers Gilde, en wijn uit de streek
van het Domein de Vier Ambachten, kunt u op de ambachtelijke markt terecht.

ambachtelijke markt
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Folkcollectief Brielle zorgt voor de muzikale aankleding.
De ambachtelijke markt heeft een lokaal karakter. Hierdoor kunnen de aanbieders
u alles over de producten vertellen.
Van 13.00 tot 17.00 uur rijdt de paardentram van de Markt naar de ambachtelijke
markt en terug. Op de halteplaatsen (Markt en Molenstraat) staan steeds de
eerstvolgende vertrektijden. De rit is gratis.
Met dank aan manegestal Flicka uit Vierpolders.

Molenbolwerk
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Onverwachte ontmoetingen
In het Historisch Museum Den Briel aan de Markt dolen opmerkelijke figuren uit
de tijd van de Tachtigjarige Oorlog rond.
Zo wordt u bij binnenkomst welkom geheten door een groepje Geuzen die u alles
vertellen over de val van de Spanjaarden en de bevrijding van Holland en de stad
Brielle. Tevens vertellen drie ‘andersgelovigen’ u wat er met niet-katholieken
gebeurde.

Historisch Museum Den Briel is gevestigd in het centrum van Brielle in de voormalige stadsgevangenis en het naastgelegen waaggebouw.

In het museum staat de Tachtigjarige Oorlog centraal
met speciale aandacht voor de inname van Den Briel
door de watergeuzen op 1 april 1572.
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in hetHistorischMuseum

Blijf fluisteren, anders volgen er represailles… ook voor u! We willen niet hetzelfde
lot ondergaan als Anneke Jans en Angelus Merula.
Ook komt u oog in oog te staan met de Martelaren van Gorkum. Pas op voor de
bewakers, want voor u het weet belandt u in een cel! Tot slot krijgt u door Prins
Frederik Hendrik en zijn gevolg een kopie van de Vrede van Munster uitgereikt.
Bewaar dit document zorgvuldig!

Markt 1
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Het leven van een visser
Aan de Turfkade meert het Geuzenschip aan, waarop een kleine tentoonstelling
over de visserij te zien is uit de collectie van de voormalige historische werkgroep
Zwartewaal.
Op de kade staat de ambachtelijke Brouwse rokers, die de verse paling
voor u rookt waar u bijstaat.
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in Den Briel...
U kunt ‘live’ toekijken hoe ambachtslieden aan het werk zijn, visnetten worden
gerepareerd, knopen worden gelegd en echte oudhollandse vissersspelletjes
worden gespeeld.
Het Infirmeriekoor zingt liederen over ervaringen op de woeste zee.

Turfkade
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Armoedzaaiers& bedelaars
Door de eeuwen heeft armoede ook de burgerij van Brielle in vele gedaantes
geraakt. Bij de Sint-Catharijnekerk huist een kampement waar zij allen samen
komen. Zo waren er armoedzaaiers, gebroken gezinnen, gebrekkige ouderen,
landlopers, kwakzalvers, weduwen van zeevaarders, klaplopers en bedelaars.
Met dank aan Toneelgroep Helvetia, Toneelvereniging Sint Leonardus en
Toneelgroep TIOS.
Armoede is een probleem van alle tijden. Met als motto ‘Oog voor voedsel, hart
voor mensen’, probeert de Voedselbank Brielle armoede te bestrijden.

bij de Catharijnekerk
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Daarom is de Voedselbank aanwezig om houdbare etenswaren in te zamelen.
We hopen dat u voor dit goede doel iets meeneemt, een donatie is ook welkom.
Een hiphop dansstuk op klassieke muziek
Beleef het verhaal van twee weeskinderen uit de 16e eeuw. Zij leven op straat en
maken elke dag nieuwe leuke, vervelende en bijzondere dingen mee met elkaar
en met de boeren, burgers en buitenlui. Een dans op klassieke muziek!
Aanvang: 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 en 16.00 uur
Met dank aan Brandon Taylor

Sint-Catharijnehof
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Terug in de tijd op het
In het centrum van Brielle ligt het Asylplein, dat haar naam dankt aan het Asyl
voor Oude en Gebrekkige Zeelieden. Stichting Asyl werd opgericht in 1872 met
als doel de huisvesting van gepensioneerde zeelieden. Zij konden er, samen met
hun vrouw, hun oude dag slijten.
Ontmoet enkele bewoners uit die tijd. Houden zij zich wel aan de huisregels? Wie
houdt er een oogje in het zeil? En wat gebeurt er met de vrouwen als hun man
overlijdt?

Asylplein
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Geniet van het Zeemanskoor de Spuigasten, koop een heerlijke wafel bij bakker
Kees Beije en bekijk nostalgische kleding uit de 19e en begin 20e eeuw.
Houdt u van roddelen, dan bent u van harte welkom. Twee Brielse dames delen
heel veel geheimen met u. En dames, houd uw man vast, de Rozemarijntjes zijn er
ook!
Met dank aan Anneke Klok-Smoor, Marga Hoppener, Renée de Haan, Frans
Robben, Cor Koch, Corrie de Winter, Adri Burghoorn, Betty en Ineke Cambier.
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OomJan, de zeeman en
Speciaal voor de kinderen speelt Theaterwerk De Wildeman het stuk
‘Oom Jan, de zeeman’. Een spannend, muzikaal openluchttheater over een
gepensioneerde zeeman die na jaren op zee eindelijk mag uitrusten.
Oom Jan woont samen met zijn vrouw in het Asyl voor Oude en Gebrekkige
Zeelieden. Hij heeft een stram been, is chagrijnig en vergeetachtig.

zijn geheime verleden
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Eén keer in de twee weken is het marktdag en is het een komen en gaan van
boeren, burgers en buitenlui. Oom Jan vindt dat maar niets, dat gespuis. Maar
dan komt er plotseling een groep piraten langs en blijkt dat Oom Jan een
geheim verleden heeft… als dat maar goed afloopt!
Aanvang om 13.00, 14.00, 15.00 en 16.00 uur
Met dank aan Martin Verheesen
(www.groep8musicals.nl)

Asylplein
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Wandelen door historie, over

De Brielse wallen behoren tot de best bewaarde vestingwerken van Nederland.
Op Open Monumentendag worden twee stadswandelingen georganiseerd door
de werkgroep ‘Bastions Ontsloten’ en Gidsengroep Brielle, geheel in het teken
van boeren, burgers en buitenlui.
De stadswandeling start vanaf Bastion V, waar een audio-visuele presentatie te
zien is over ‘Brielle in de Franse tijd’, gemaakt in samenwerking met Historisch
Museum Den Briel.

wallen en langs bastions
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Wandel rustig met uw gids over de Brielse wallen langs kanonnen en affuiten, geniet van mooie vergezichten en ontmoet verschillende historische figuren, onder
wie Menno van Coehoorn, soldaten en Koning Willem I.
De route eindigt op de ambachtelijke markt bij Korenmolen ’t Vliegend Hert (zie
pagina 6).
Duur: 1 uur, aanvang om 13.30 en 15.00 uur.
Alle bastions vanaf 12.00 uur te bezoeken.

Start: Bastion V
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Kerken

Brielse Dom
Sint-Catharijnehof 1

Rondleiding door het Brielse Klokkenluidersgilde over twee eeuwenoude 		
zolders: de touw- en de uurwerkzolder.

Vrijzinnigen
Kerkstraat 10

RK Kerk
Bedevaartkerk

Nobelstraat 42

De Rik 5

Martinuskerk
Schoolstraat 1

, Zwartewaal
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StenenBaak
Brielse Maas 1, Oostvoorne

Op een paar kilometer afstand van de
binnenstad van vestingstadje Brielle
staat in volle glorie De Stenen Baak.
Deze voormalige vuurtoren werd in
opdracht van het vroedschap Brielle in
1630 gebouwd door stadstimmerman
Maarten Cornelis Payese. Het was de
eerste stenen vuurtoren van Nederland.

Kruithuis
Bastion II

Het Kruithuis is in 1653 gebouwd en
diende als opslag voor kruit.
Momenteel is er een permanente expositie ingericht van de geschiedenis van
de 1 aprilvieringen. Loop gerust binnen
en aanschouw het Briels erfgoed!
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Vrijmetselaarsloge
Nieuwstraat 22

De geheimen van de Vrijmetselarij
ontsluierd?
Nou...
.....in elk geval een open huis met tekst
en uitleg en een kijkje in de tempel!

De Sjoel
Turfkade 16

De Sjoel is een cultuurhistorisch
monument in het oude stadscentrum
van Brielle. Het is de voormalige synagoge die tot de Tweede Wereldoorlog
in gebruik was bij de Joodse
gemeenschap. Vrijwilligers leiden u
rond.
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Molen ‘t Vliegend Hert
Molenstraat 14

Het bijzondere aan deze molen zijn
de drie zolders: op de middelste zolder
is een koppel 15er blauwe maalstenen
opgesteld. De bovenste (steen) zolder
is voorzien van een koppel 17er
kunstmaalstenen. De onderste zolder
(de hel) dient als opslagruimte. Wilt u
meer weten; vrijwilligers leiden u rond.

Zakkendragershuisje

Maarland Zuidzijde 17

Het zakkendragershuisje aan het
Maarland is in 2003 in ere hersteld.
In 1762 werd aan de gevel op de hoek
een klokje opgehangen. De bel werd
geluid als een schip geladen of gelost
moest worden. In 2003 werd een
replica van de verdwenen luidklok
aangebracht.
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Gezellig natafelen bij de
U kunt vanaf 17.00 uur op Open Monumentendag terecht bij:

Restaurant De Smaeck van Brielle

Restaurant De Hooghcamer

Wellerondom 7, desmaeckvanbrielle.nl

Nobelstraat 65, hooghcamer.nl

Restaurant De Hoofdwacht

Grieks restaurant Petros

Markt 7, dehoofdwacht-brielle.nl

Voorstraat 126, restaurantpetros.nl

Alle restaurants hebben afgesproken voor deze dag een gezamenlijke prijs te
hanteren, namelijk €29,50 voor een (driegangen) menu, exclusief drankjes.

Brielse restaurants
Steakhouse Floor

Voorstraat 41, steakhousefloor.nl
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Momenti Italian Food & Wine
Voorstraat 19 - 21, primopiano.nl

Tapasbar ‘t Swarte Schaep

Voorstraat 180, swarteschaepbrielle.nl
Om 19.00 uur vindt er een Kunstgala plaats in de 600-jarige Sint-Catharijnekerk.
Alle inkomsten hiervan gaan naar het onderhoud van dit bijzondere monument.
Kaarten voor deze avond koopt u via www.drmevents.nl

Beleef
De Tachtigjarige Oorlog

Colofon

Open Monumentendag Brielle 2017 is
een project van de Stichting Kunst en
Cultuur Brielle en wordt mede mogelijk
gemaakt door de Gemeente Brielle.
Wij danken alle locatiehouders voor het
openstellen van hun monument en hun
gastvrijheid. Wij danken alle deelnemers
voor hun bijdrage en inzet.

www.kunstencultuurbrielle.nl
www.cultuurwebbrielle.nl
Tekst: Ursula Hoogendoorn
Ontwerp: Carry Maria klein Gunnewiek

www.facebook.com/beleefvestingstadbrielle
www.facebook.com/WinkelenInBrielle • www.beleefbrielle.nl

