Jaarverslag 2014 van de ‘Historische Vereniging De Brielse Maasmond’
Erfgoedgilde
Sinds medio 2013 participeert de vereniging, op initiatief van de gemeente Brielle, in een
overleg met andere Brielse historische organisaties om te komen tot de oprichting van een
Briels Erfgoedgilde. De H.V. De Brielse Maasmond vervult een voortrekkersrol in dit proces.
Het idee van een erfgoedgilde is voortgekomen uit het gemeentelijke project ‘Leve de vesting
Brielle - 300 jaar vestingwerken’. Het erfgoedgilde is een platform waar de historische kennis
en belangstelling voor het Brielse erfgoed samenkomen. Daarnaast fungeert het gilde als
klankbordgroep voor het gemeentelijk historisch beleid.
In de loop van 2014 heeft afstemmingsoverleg tussen de gemeente en een vertegenwoordiging
van de betrokken historische organisaties plaatsgevonden over uitgangspunten, doel en taken
van het gilde. Als sluitstuk van dit proces heeft het college van b en w in oktober ingestemd
met de installatie van het Briels Erfgoedgilde.
Eind 2014 waren de volgende historische organisaties betrokken bij het gilde: Historische
Vereniging De Brielse Maasmond, 1 April Vereniging, Gidsengroep Brielle, Werkgroep
‘Kanonnen en Affuiten’, Projectgroep ‘Bastions ontsloten!’, Werkgroep ‘Gevelstenen
Brielle’.
Ledenvergaderingen en lezingen
De statutair verplichte Algemene Ledenvergadering, die plaats vond op 21 mei 2014 in de
Openbare Bibliotheek te Brielle, werd voorafgegaan door een lezing over ‘Gevelstenen,
stenen getuigen…’ door de heer F. T. Eggens, Briels stadsgids en oud-bestuurslid van H.V.
De Brielse Maasmond.
In deze vergadering werden de aftredende bestuursleden mw. T.E.H. Schipper-Sparreboom en
de heer Y. Kuiper door de leden herkozen voor een nieuwe termijn van vier jaar.
De (niet statutair verplichte) najaarsledenvergadering kwam dit jaar te vervallen, vanwege een
geplande excursie over de martelaren van Gorcum naar het Gorcums Museum in januari
2015.
Op 13 november 2014 vond in de Brielse bibliotheek weer een drukbezochte lezing plaats in
samenwerking met de Stichting Streekhistorie Voorne-Putten en Rozenburg. De heren Groen
en Steentjes spraken over ‘De Brielse wallen in ontwikkeling’. Rein Groen belichtte de
plannen van de projectgroep ‘Bastions ontsloten!’ en Koos Steentjes vertelde over de
activiteiten van de werkgroep ‘Kanonnen en affuiten’.
Publicaties
Het verenigingsorgaan ‘Brielse Mare’ verscheen zoals gebruikelijk twee keer.
Vorig jaar verzocht de Historische Vereniging Westelijk Voorne de redactie van de Brielse
Mare om een drietal artikelen uit eerder verschenen Brielse Mare’s te mogen overnemen in
haar verenigingsorgaan. Het eerste artikel stond in ‘Struinen’ van september 2013. Het tweede
artikel ‘De schout, de maire en de armen van Rockanje’ van H.C. Geuze (Brielse Mare 12-1,
2002) verscheen in ‘Struinen’ van maart 2014.
Leden(werving)
Deelname van de vereniging aan ‘Bruisend Brielle’ (30 augustus) resulteerde in zes nieuwe
leden.

Het ledenaantal van de vereniging bedroeg per 1 januari 2014: 330 en per 31 december
2014: 328.
Bestuur
In 2014 was het bestuur als volgt samengesteld:
Willem Delwel (voorzitter), Ronald de Ridder (secretaris), Gerard Snellens (penningmeester),
Trudy Schipper, Bert van Ravenhorst, Ynze Kuiper, Ronald den Hartog, Jan Verloop.
Trudy Schipper was namens het bestuur afgevaardigd in de Museumcommissie.
Het bestuur kwam in het verslagjaar drie keer in vergadering bijeen.
Namens het bestuur,
Willem Delwel, voorzitter

