
J.J. Cremer en de Haagse afdeling van de Brielse commissie  in 1871-1873. 

Koning Willem-Alexander bracht deze week een bezoek aan Brielle voor de landelijke én Brielse 

opening van het herdenkingsjaar 1572. De koning onthulde onder andere een gedenksteen over 

Brielle in de Sint-Catharijnekerk. De aandacht voor de herdenking is tegenwoordig beduidend minder 

groot dan in de 19e eeuw. 

 

Zo rond het jaar 1870 waren er in Nederland vele herdenkingen van de gebeurtenissen uit de 

Tachtigjarige Oorlog (1568-1648). Zo was in 1868 de Slag bij Heiligerlee herdacht en op 1 april 1872 

wilde men herdenken dat de hertog van Alva op 1 april de havenstad Brielle verloor. Deze strategisch 

gelegen Zuid-Hollandse havenstad werd op die datum ingenomen door de Watergeuzen, waarmee 

Willem van Oranje voet aan de grond kreeg in Holland. Vanuit Brielle verspreidde de Opstand zich 

over Holland en begon, zo werd het in de 19de eeuw gezien, de bevrijding van Nederland van het 

Spaanse juk. Vandaar dat Brielle zich later trots tooide met de zinspreuk Libertatis Primitiae 

(Eerstelingen der Vrijheid) en vaak werd – en wordt – aangeduid als Geuzenstad. 

In 1772 was in Brielle al eens het tweede eeuwfeest gevierd en de wens was om dat in 1872 

dunnetjes over te doen. Er werd een hoofdcommissie opgericht en maandenlang werden 

voorbereidingen getroffen voor het feest, niet alleen in Brielle. Overal in het land waren plaatselijke 

feestcommissies in het leven geroepen die in hun eigen dorp of stad de inneming van Den Briel 

wilden gedenken. Op uitnodiging van de Hoofdcommissie zamelden zij geld in ten behoeve van een 

monument in Brielle. Dit monument moest het ‘begin van de vrijheid’ verbeelden, als een blijvende 

herinnering aan 1 april 1572. Het ontwerp van de Haagse beeldend kunstenaar en schrijver Johan 

Philip Koelman (1818-1893) werd uitgekozen voor een bronzen beeld: een zeenimf met vlag, wijzend 

naar de zee als bron van de vrijheid 1 

 
1 Bron: Een Zuid-Hollands hofje als vrijheidsmonument door Henk Looijesteijn 



 

Ook in Den Haag werd in 1871 een plaatselijke subcommissie ingesteld waarvan J.J. Cremer de 

penningmeester werd. Een functie die onderbelicht is in de biografie van Cremer. Dat Cremer 

penningmeester werd is niet helemaal verrassend. Cremer was een zakenman en bekend met het 

ophalen van gelden voor goede doelen.  

 

Op initiatief van A.M. de Rouville kwamen op 6 december 1871 in het lokaal van de Loge achttien 

genodigden bijeen en besloten de subcommissie op te richten waarvan de Rouville voorzitter werd, 

H.M. van Andel de secretaris en Cremer dus penningmeester. 

Reeds 15 december verschijnt er in de kranten een bericht van de commissie waarin zij Hagenaars 

oproepen geld te doneren voor het nog op te richten nationaal monument in Brielle.  

 



20 februari 1872 meldt de commissie dat het beeld, een nymf “een zinnebeeld der zee”, er definitief 

komt. Maar de hoofdcommissie wil echter ook een ”asyl voor zeelieden” in Brielle inrichten en daar 

vraagt de Haagse subcommissie nu ook geld voor.  

 

In 1873 komt de subcommissie nogmaals in het nieuws en opnieuw wordt er geld gevraagd. Ditmaal 

voor de weduwe van ruim 60jarige stadsbesteller Fraterman. Fraterman had volgens het bericht voor 

het monument “eenige duizenden guldens” bij Haagse gezinnen opgehaald, maar was in 1873 

overleden. Zijn gezin bleef in armoede achter.  



 

Fraterman wordt omschreven als een “eerlijke arme”. De opbrengst was echter een vrij schamele 

186 gulden. De weduwe die werkt als mangelvrouw en stamptonnen verhuurd wordt aanbevolen in 

haar werkzaamheden. Daarnaast verkoop ze aan huis sinaasappelen, citroenen, borstels en 

zeemlappen. Ook deze worden van harte aanbevolen.   

 



Behalve geld inzamelen organiseerde de commissie het feest in Den Haag. Er waren voorstellingen, 

optochten en er werd een gedenknaald op het Malieveld opgericht.  

Van meet af aan was het aanstaande Aprilfeest een bron van tweedracht. Ten eerste omdat het 

katholieke volksdeel niet ingenomen was met de herdenking van de Watergeuzen. Ten tweede 

omdat het beoogde beeld de nodige weerzin opriep: sommigen vonden de zeenimf met haar 

ontblote borst zedeloos, terwijl anderen van mening waren dat er een beeld van een Watergeus 

moest komen. Uiteindelijk werd op 1 april 1872, op een nationale herdenking, in een feestelijk 

versierd Brielle door koning Willem III de eerste steen gelegd voor de Nederlandse ‘Lady Liberty’. In 

september 1873 kwam de koning terug om het beeld te onthullen. Sindsdien prijkt de zeenimf op de 

voor haar bedoelde plek. Het derde eeuwfeest zette een Brielse traditie in gang, want sindsdien viert 

Brielle elk jaar op 1 april feest. 

 

Hoewel de Hoofdcommissie had gekozen voor een vrijheidsbeeld, gingen er ook stemmen op voor 

het besteden van het ingezamelde geld aan een ‘nuttige instelling’, zoals een zeevaartschool. De 

Utrechtse commissie legde zich niet neer bij de Brielse keuze en besloot eigenmachtig geld in te 

zamelen voor een in Brielle te vestigen ‘Asyl voor Oude en Gebrekkige Zeelieden’. Door Willem III te 

benaderen, kreeg de Utrechtse commissie het voor elkaar dat de koning hun project steunde, 

toezegde er een bijdrage aan te leveren en de eerste steen wilde komen leggen. De Hoofdcommissie, 

niet gekend in de Utrechtse plannen, kreeg uit paleiskringen de aansporing om samen te werken met 

de Utrechters. 

Er zou dus niet alleen een beeld komen, maar ook een Asyl, die gezamenlijk één nationaal 

gedenkteken moesten vormen. Daarvoor werd de Amsterdamse bouwmeester Cornelis Outshoorn 

(1810-1875), beroemd om zijn ontwerpen voor het Paleis van Volksvlijt en het Amstelhotel, 

aangetrokken.  

In september 1873 bleek echter dat er nog altijd te weinig geld was. Pas in juni 1874 werd er gestart 

met de bouw van de noordvleugel van het hofje, nadat het Asyl een buitengewoon gulle gift ten deel 

viel. De vleugel werd op 28 september 1875 voltooid. 

De grote gift kwam van een kennis van Cremer, de bekende schrijver en beeldend kunstenaar 

Alexander Ver Huell (1822-1897), een als tamelijk achterdochtige kluizenaar levende vrijgezel die 

desalniettemin regelmatig blijk gaf van grote milddadigheid. Hij schonk een bedrag van 50.000 

gulden voor de verdere bouw van het hofje, naar eigen zeggen het grootste deel van het vermogen 

dat hij van zijn oudoom had geërfd. De burgemeester van Brielle moest wel naar Arnhem afreizen om 

het bedrag persoonlijk in ontvangst te nemen, want Ver Huell verliet zijn huis vrijwel niet. 

 

Ooit had hij op het punt gestaan om in het huwelijk te treden, tot hij te elfder ure zijn verloving 

verbrak. Van een huwelijk kwam het daarna niet meer. Ver Huell was welgesteld en van goede 

komaf. Kerkelijk gezien behoorde hij, zoals veel leden van de Nederlandse elite, tot de chique Waals-

Gereformeerde kerk, ook al ging hij in zijn latere leven niet meer naar de kerk. Bovendien had ook hij 



geen nabije erfgenamen: hij was enig kind en de laatste van zijn tak van de familie – hij beschouwde 

zichzelf "als enig overblijvende van zijn geslacht", ook al had hij nog een adellijke verre neef die Ver 

Huell heette. Hoe dan ook, de 50.000 gulden konden er blijkbaar makkelijk van af. (Bron H. 

Looijesteijn). 

 

Krantenartikelen. 
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