JAARVERSLAG 2016
Het bestuur
Het bestuur was op 1 januari 2016 als volgt samengesteld:
voorzitter
Jan Boele, Bleskensgraaf
vice-voorzitter
Wim Breedijk, Molenaarsgraaf
secretaris
Caroline Kok-Goedee, Molenaarsgraaf
penningmeester
Ellen de Winter-van der Poel, Oud-Alblas
2de secretaris
Joke Karelse-de Jong, Ottoland
lid
Fop Damsteeg, Brandwijk
lid
Karin Oskam-Kuiper, Wijngaarden
lid
Wendy van der Wens, Oud-Alblas
lid
Bob de Vries, Goudriaan
Op de algemene ledenvergadering van 17 maart 2016 werden de bestuursleden Joke Karelse-de Jong (2e
secretaris) en Caroline Kok-Goedee (secretaris) bij acclamatie herkozen. Fop Damsteeg was aftredend en niet
herkiesbaar. Wendy van der Wens was tussentijds aftredend.
Er werd 11 keer vergaderd. De vergaderingen van het Historisch Overleg Alblasserwaard en
Vijfheerenlanden en het Regionaal Museum Overleg Alblasserwaard werden door het bestuur bijgewoond.
Ledenbestand
Op 31 december 2015 stonden 842 leden ingeschreven. Er waren 33 opzeggingen en 39 nieuwe
aanmeldingen. Het eindresultaat op 31 december 2016 is 848. De heer H. Boogaard is sinds 1994 erelid,
mevrouw C.A. Vink-Versteeg sinds 2009 en mevrouw A. Verhoef-den Boer sinds 2011.
Overleden zijn onze leden de heer K. Blokland uit Barneveld, de heer J.P. Chardon uit Papendrecht, de heer
H.A. de Kok uit Hardinxveld-Giessendam, de heer A.M. Lels uit Wassenaar, de heer R. Rietveld uit
Molenaarsgraaf en de heer M.C. Tukker uit Bleskensgraaf.
Historisch Museum Het Voorhuis
Op zaterdagmiddag en iedere 3e dinsdagmiddag van 14.00 uur tot 16.30 uur geopend.
Dit jaar vond er 1 huwelijk plaats.
Rondom en in Het Voorhuis geeft het regulier onderhoud wekelijks werk.
Dit jaar hebben we 12 workshops gehad in Het Voorhuis. De workshops advocaat en/of boerenjongens
maken blijven in trek. Dankzij de inzet van onze vrijwilligers kan dit doorgang blijven vinden.
Beheerscommissie
De beheerscommissie regelt de dagelijkse gang van zaken in Het Voorhuis en bestaat uit de dames
Lia Beijer, Marie Bons, Nel den Hartog, Joke Karelse, Corry Koorevaar, Janny Korpel, Alie Verhoef,
Lyda Verhoeven en Jansje Vonk. De beheerscommissie heeft, na onze oproep in de nieuwsbrief van
januari, er een tweetal klusjesmannen bij, namelijk Cees Tukker en Piet Aantjes. Voorzitter is Mary Prins.
Expositiecommissie
De expositiecommissie heeft ook dit jaar weer een aantal wisseltentoonstellingen kunnen realiseren. De
commissie bestaat uit de dames: Karin Oskam (secretaris), Stijnie Brandwijk, Mary Prins, Lyda
Verhoeven en Jansje Vonk. Voorzitter is Corrie Vink.
1

Tentoonstellingen
In 2016 zijn er 4 tentoonstellingen in Het Voorhuis geweest.
26 september 2015 – 27 februari 2016 Wintervoorraad: wecken, zouten en drogen. Veel te zien over de
bewaarmethoden die vroeger gebruikelijk waren en het nieuwe
wecken. Geen diepvries, geen koelkast, geen supermarkt om de
hoek. In het begin van de twintigste eeuw was het een hele
opgave om op het platteland een goede wintervoorraad aan te
leggen. De huisvrouw moest zorgen voor een volledige
voedselvoorraad voor een lange periode.
Er kwamen 428 bezoekers.
5 maart 2016 - 28 mei 2016

Inslag: Keukendoek en kunstenaar. Voor deze expositie hebben
hedendaagse kunstenaars zich laten inspireren door een versleten,
geweven, geblokte keukendoek. Een combinatie van hedendaagse
kunst, ambacht en cultuurhistorie. De kunstenaars, uit allerlei
disciplines, zijn gevraagd om een oude versleten 'Bonte
Keukendoek' te verwerken tot een kunstwerk. Het geweven
textiel is in een restaurant eerst als servet gebruikt, toen als
theedoek, daarna als poetsdoek. Daarna was het als geheel
versleten lap een grondstof voor de kunstenaars, een
inspiratiebron voor het creëren van nieuw werk. Samensteller van
de tentoonstelling was Elganan Jelsma.
Er kwamen 335 bezoekers.

4 juni 2016 – 17 september 2016

Naar School 4 – 12 jaar. De tentoonstelling is samengesteld van
materiaal dat afkomstig is van alle scholen uit de voormalige
gemeente Graafstroom. Er was een grote verscheidenheid aan
oude leermiddelen te zien. Griffeldozen, leien, krijtjes enz. Te
zien o.a. schoolfoto’s van toen en nu, van schoolreisjes en
schoolgebouwen. Er kwamen 679 bezoekers.

24 september 2016 – 11 februari 2017 Aan tafel boeren, burgers, boden en buitenlui! Hoe dekten zij de
tafel in de twintigste eeuw? Wel, om te beginnen natuurlijk met
een tafellaken, want van kale tafels at men tot de jaren ‘70 niet. In
het museum zijn voorbeelden te zien; een simpel katoentje of een
plastic zeiltje bij de boeren, het zondagse wit damasten tafellaken
voor de burger, het eenvoudige blokken tafellaken voor de boden,
(het bedienend personeel), want ook die aten niet van kale tafels
en de mooi gedekte tafel met fijn damast en glanzend zilver voor
de rijkere buitenlui.
Tot en met 31 december 2016 kwamen er 309 bezoekers.
Bezoekers
Het aantal bezoekers van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016 is 1.061 tijdens de openstellingen en
403 tijdens de groepen, totaal 1.572 personen.
De Open Monumentendag van 10 september, die dit jaar samenviel met de tweejaarlijkse Boerderijdag was
als vanouds een topper met ruim 350 bezoekers in Het Voorhuis. We hebben in het verslagjaar 21 groepen
op bezoek gehad.
Suppoostenwerkgroep
Beheerscommissie, bestuur en vrijwilligers vormen met elkaar de groep suppoosten. Voor iedere
openstelling zijn vier personen aanwezig: een vaste medewerkster aan de balie en drie die toezicht
houden, de bezoekers te woord staan en voor consumpties zorgen. De Oomskamer valt ook onder ons
toezicht.
Er wordt door veel vrijwilligers hard gewerkt op verschillende terreinen. Te denken valt aan het
samenstellen van exposities, het organiseren van workshops, het maken en bezorgen van nieuwsbrieven
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en verenigingsbladen, het plannen van lezingen en excursies, het optreden met de kledingkoffer, het
verrichten van suppoost- en onderhoudswerkzaamheden in en om het museum, het schrijven van
artikelen, het schoonmaken van het museum, het archiveren van spullen, het bijhouden van de
boerderijtuin, het bijhouden van de ledenadministratie en het secretariaatswerk, het beheren van de
penningen, het beheren van onze website en facebook, et cetera. Dank aan al onze vrijwilligers, waarvan
de groep inmiddels uit 65 personen bestaat!
Commissie Open Monumentendag
Dit jaar organiseerde Joke Karelse-de Jong samen met Rita van Ferneij-Molenaar de jaarlijkse Open
Monumentendag Molenwaard op de tweede zaterdag in september, dat dit jaar samenviel met de
tweejaarlijkse Boerderijdag. Open Monumentendag Molenwaard was dit jaar een gezamenlijk project van
de Historische Vereniging Binnenwaard, Historische Kring Nieuwpoort en Historische Vereniging WestAlblasserwaard. Het Voorhuis is deze dag gratis toegankelijk. Het landelijke thema 2016 was Iconen en
Symbolen. Binnen en buiten Het Voorhuis was er van alles te beleven. Traditie op de Open Monumentendag
is de brocantekraam, waarvan de opbrengst ten bate van de vereniging kwam.
Werkgroep Beschrijving Historische panden Binnenwaard
Historische panden met, indien aanwezig, de bewoningsgeschiedenis verschijnen regelmatig op onze
website. In het afgelopen jaar zijn de foto’s van Oud-Alblas vernieuwd. Het is de bedoeling dat dit ook
gebeurt met de foto’s van de panden in de andere dorpen.
Excursiecommissie
Alie Verhoef-den Boer, Rien Brandwijk en Bob de Vries vormden de commissie.
Twee keer per jaar organiseren zij een excursie. Dit jaar naar de Zaanse Schans en naar historisch Twente.
Er waren beide keren 54 deelnemers.
Lezingencommissie
De lezingen worden georganiseerd door bestuurslid Caroline Kok-Goedee en Wim Bakker, lid van de HVB
uit Molenaarsgraaf. In dit jaar waren er vijf lezingen.
Websitewerkgroep
De commissie bestaat uit de bestuursleden Jan Boele, Wim Breedijk en Joke Karelse-de Jong. Liesbeth
Voogd-Goedee plaatst de aangeleverde tekst en foto’s op de site.
Onze facebookpagina, “museum het voorhuis” krijgt steeds meer bekendheid. Caroline Kok-Goedee zet
regelmatig nieuwe berichten op deze pagina.
Educatiecommissie
De educatiecommissie, bestaande uit de leden: Lia Beijer, Joke Karelse en Marja de Vries heeft een
oproep gedaan om haar gelederen te versterken in verband met uitbreiding van het werkterrein. Het
betreft het ontwikkelen van leskoffers voor basisscholen over verschillende onderwerpen. De oproep is
beantwoord door 4 nieuwe vrijwilligers: Margré Houweling, Jannie Bakker, Stijnie Brandwijk en Janny
van der Graaf.
Stichting Publicaties Binnenwaard
De plaats van secretaris is nog vacant. Het bestuur van de Stichting Publicaties Binnenwaard is dit jaar
begonnen met de voorbereidingen voor een uitgave in januari 2018 rond het thema Watersnood 1953. Het
is de bedoeling dat het een boekje zal worden met nog nooit eerder vertoond fotomateriaal uit die tijd.
Restauratie Kleine Monumenten Binnenwaard
De commissie bestaat uit Jan Boele, Martin den Butter, Kees van Dijk, Bas de Groot, Theo Kok en Wout
Spruijt. Vanuit de provincie Zuid-Holland is in het kader van de Groenagenda een bedrag aan subsidie
ontvangen waarmee we in staat zijn een aantal boenstoepen te restaureren. Ook zal er in samenwerking met
de provincie Zuid-Holland, de Gebiedscoöperatie Alblasserpoort, de Gasunie, het Waterschap Rivierenland
en Den Hâneker in het Alblasserbos bij Wijngaarden tussen de Wijngaardse vliet en de Sliedrechtse
binnenvliet een overtoom of overhaal worden aangelegd. De financiële middelen hiervoor zullen ook via
een subsidie van de provincie Zuid-Holland en de Gebiedscoöperatie Alblasserpoort worden ontvangen.
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Verenigingsblad De Binnenwaard
Onder redactie van Joke Karelse-de Jong en Corrie Vink-Versteeg zijn er dit jaar twee verenigingsbladen
verschenen. Een bewaarexemplaar over Streekeigen Kleine Monumenten in de Binnenwaard van de hand
van Jan Boele verscheen aan het eind van dit jaar. Alle bladen kwamen uit in een kleuroplage van ongeveer
850 stuks. Tussentijds werden een achttal nieuwsbrieven uitgebracht.
De vrijwilligers A.G. van Amen-van Etten, A.A. Baan, L. Beijer-de Groot, J. van Genderen, J. Houweling,
J. Joppe, D. Klop, J. Kuiper, G. de Lange, D. de Ridder en M. de Wit brachten ook dit jaar weer de
verenigingsbladen en nieuwsbrieven rond in de zeven dorpen en Sliedrecht.
Activiteiten
De volgende activiteiten vonden plaats:
21 januari
18 februari
5 maart
19 maart
4 april
7 en 14 april
16 april23 april

7 mei
17 mei
21 mei
27 mei
3 juni
18 juni
24 juni
25 augustus
27 augustus
6 september
10 september
24 september

Lezing 1001 vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis door mevrouw E. Kloek. Was
geroutineerde spreker, maar inhoudelijk hadden we andere verwachtingen. Aantal
aanwezigen: 60 personen.
Lezing De IJzeren eeuw door K. Zandvliet. Uitstekende spreker met veel kennis.
Aantal aanwezigen: rond de 80 personen.
Opening expositie Inslag door mevrouw E. Jelsma.
Algemene ledenvergadering en lezing Filmpresentatie Boerderij en Erf door de heren Wout
Slob en Meine Mollema. Goed verlopen, bij filmpresentatie waren 83 mensen aanwezig.
Bij ledenvergadering 40 mensen aanwezig
Cursus rondleiden door Erfgoedhuis. Complimenten gekregen voor de organisatie en voor
het museum. Alles prima verlopen, onze deelnemers waren zenuwachtig maar hebben toch
veel geleerd.
Workshop Biscornu borduren, was weer succes, 2 x vol huis, werken met Annely Vos blijft
onverminderd plezierig. Er waren respectievelijk 16 en 22 deelnemers.
Museumweek, zaterdag hele dag open met brocante verkoop. Begon met een koude start,
veel wind. Aantal bezoekers in Het Voorhuis ongeveer 40 en een paar kinderen. Buiten was
het ook niet erg druk, maar toch voor bijna € 300,- spulletjes verkocht. De week erna van
dinsdagmiddag t/m de volgende zaterdag waren we alleen in de middaguren geopend.
Thema mensen achter de schermen zijn goud waard.
Braderie Bleskensgraaf: goed verlopen, goed om er te zijn. 15 nieuwe leden, wat opvalt is
dat veel jongere (dertigers) toch interesse hebben/krijgen in historie.
Kortavond over honingproductie door onze tuinman Adrie Kok. Goede avond, jammer
van de karige opkomst. Adrie had een goed verhaal.
Excursie Zaanse Schans: liep goed, prima/mooie dag. Goede berichten ontvangen.
Herdenking bij propellermonumentje. Mooie herdenking, ruim 100 kinderen aanwezig.
Opening expositie Naar School door wethouder Piet Vat. Prima bijeenkomst, gezellige
drukte. Jammer dat er geen interesse was van schooldirecties of schoolbesturen. Flyers
werden verspreid in die dorpen waarvan de fotomappen ter inzage lagen.
Streekparade Liesvelt, voor de eerste keer (en tevens de laatste) stonden we hier met
informatie over onze vereniging en museum. Er was weinig interesse van de
gezamenlijke musea.
Vrijwilligersavond met BBQ: mooi weer, sfeer was erg goed. 78 mensen aanwezig.
Workshop borduren, onder leiding van Annely Vos, 22 deelnemers.
Excursie naar historisch Twente: goed en warm. Bezoek Openluchtmuseum was wat kort.
Met veel dank aan de excursiecommissie die er weer in geslaagd is om er een mooie dag
van te maken!!
Workshop borduren, onder leiding van Annely Vos, 13 deelnemers
Open Monumentendag thema Iconen en Symbolen en tweejaarlijkse Boerderijdag van
Stichting Boerderij Gijbeland. Prima dag, prachtig weer, relaxte sfeer, gezellig druk.
Opening expositie Aan tafel, boeren, burgers, boden en buitenlui! Openingswoord door
onze eigen vicevoorzitter Wim Breedijk. Goede opkomst, leuke openingsplechtigheid
door Sanny de Zoete.
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24 september
1 oktober
5 oktober
27 oktober
5 november
16 november
17 november
3 december
15 december
20 december
24 december

Klusdag gebruikers Boerderij Gijbeland. Prima ochtend, de voor- en zijkant van de
Buitenschuur zijn geverfd.
Fokveedag Hoornaar. Goed om er te zijn, erg druk bezocht.
Bierproefavond en bierhistorie op de achterzolder van boerderij Gijbeland. Zeer goed
geslaagd! Goede entourage, leuke sfeer. Het liep gesmeerd! Er waren 60 persoenen
aanwezig. De wachtlijst liep op tot 30 personen. Vier nieuwe leden ingeschreven.
Lezing Nederland dineert, vier eeuwen tafelcultuur in damast door mevrouw Sanny de
Zoete. Bijzonder mooie lezing, enthousiaste en bevlogen spreekster, veel niet-leden
aanwezig, succesvolle avond. Aantal aanwezigen plm. 100.
Herfstconcert Flutamuze in Het Voorhuis. Het was weer een heel mooi concert, 26
aanwezigen.
2e Bierproefavond en bierhistorie, deze keer in Het Voorhuis. Weer een bijzonder geslaagde
avond, men bleef lang napraten. Er waren 25 personen aanwezig. Vier nieuwe leden
ingeschreven.
Lezing Brandwijk, de Beeldenstorm en Alvas’s Raad van Beroerten (1566-1569) door de
heer Sander Wassing. Gedreven verteller met verbluffende hoeveelheid kennis. Aantal
aanwezigen 75.
Na een spontaan bezoek van Zwarte Piet vorig jaar, kwam dit keer een spontaan
aangemelde Sint met Zwarte Piet mee om een kijkje te nemen in Het Voorhuis.
Workshop Servet borduren onder leiding van Annely Vos. Leuke, drukke ochtend geweest,
positieve sfeer. 19 deelnemers.
Mangelen in Het Voorhuis. Wij bezitten een mangel en bezoekers konden hun ingevocht
tafellaken laten mangelen. Er was veel interesse, we hopen deze nieuwe activiteit jaarlijks
te herhalen.
Kaarslicht, muziek en zang in Het Voorhuis. Dit keer hadden we niet echt grip op de
uitvoering en werd het meer een formeel in plaats van informeel gebeuren. Al met al een
gezellige middag.

Tot besluit
Het jaar 2016 is voorbij gevlogen. Als vereniging hadden en hebben we allerlei plannen, wensen en
voornemens die voor een deel al verwezenlijkt konden worden. Wij, als vereniging, houden onze leden er
door middel van onze nieuwsbrieven, website, facebook en verenigingsbladen van op de hoogte.
Inbreng en inzet zijn altijd van harte welkom. Samen zijn we de vereniging! Zo zijn we samenredzaam.
Een begrip dat trendwatchers voor het jaar 2016 zagen als een betekenisvol woord waarmee het vertrouwen
in de toekomst vergroot zal worden.
Het bestuur ziet ook het volgend jaar met vertrouwen tegemoet en rekent op uw medewerking en
belangstelling voor de geplande activiteiten.
Molenaarsgraaf, 9 februari 2017
Caroline Kok-Goedee
secretaris
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