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In onze eerste lezing van dit seizoen stond de Eerste Wereldoorlog of Grote Oorlog centraal. Kort voor het uitbreken van 

de Eerste Wereldoorlog heerste in de grote delen van Europa naast angst ook een sfeer van optimisme. Groot-Brittannië, 

Duitsland en Rusland waren met elkaar verbonden door familiebanden binnen de koningshuizen. De Oostenrijkse schrij-

ver Stefan Zweig noemde die tijd zelfs het gouden tijdperk van geborgenheid.  

En toch was daar plotseling die vreselijke oorlog. Het is dit jaar honderd jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog uit-

brak. De directe aanleiding waren de dodelijke schoten uit het pistool van Gavrilo Princip op 28 juni 1914 in Serajewo, 

die een einde maakten aan het leven van de Habsburgse troonopvolger aartshertog Frans Ferdinand en zijn echtgenote 

Sophie. Op 1 augustus 1914 verklaarde Duitsland aan Rusland de oorlog, een oorlog die waarschijnlijk aan 35 miljoen 

mensen het leven kostte. Op 11 november 1918 tekenden de Geallieerden en Duitsland in het Franse Compiègne de wa-

penstilstand. De Duitse ex-keizer Wilhelm II arriveerde een dag eerder in het neutraal gebleven Nederland. 
 

Een herinnering aan het verleden van een heel andere orde is de expositie Kleurrijk Emaille. Veel bezoekers verbazen 

zich over de geweldige hoeveelheid en diversiteit aan emaille voorwerpen. Er is veel herkenning en mijmeren over voor-

bije tijden. Breng eens een bezoek aan ons museum en geniet van de prachtige collectie van Dio Klop! 

Tweede lezing van het winterseizoen 2014-2015       Caroline Kok-Goedee, secretaris 
 

Het bestuur nodigt u graag uit voor de lezing  
 

Willem III, prins van Oranje 

op donderdagavond 20 november 2014 in  

’t Wingerds Hof, Dorpsstraat 31 te Wijngaarden, aanvang 20.00 uur . 
  
Spreker is de heer L. Panhuysen, Nederlands historicus, journalist en boeiend verteller. 
 

Prins Willem III van Oranje (1650-1702), stadhouder van Holland, Zeeland, Utrecht, 

Overijssel, Gelderland en Drenthe en met ingang van 1689 koning van Groot-Brittannië. 

Hij verdient een plaats in de top vijf alleen al omdat hij de Nederlandse Republiek in het 

Rampjaar 1672 van de ondergang redde. Daarna ging hij half Europa voor in de strijd 

tegen de agressie van de Franse koning Lodewijk XIV. Van alle prinsen van Oranje is 

alleen hij een staatsman van internationale allure te noemen. 
 

Het was november 1688, de zee ruw, de wind stormachtig, maar Willem III, prins van 

Oranje, nam de gok en stak met een vloot van vijfhonderd schepen over naar Engeland. 

Kort daarop werd hij met zijn vrouw Mary tot vorst van Engeland gekroond. Wie was 

Willem III? Waarom had hij die enorme gok genomen? Waarom was hij niet tevreden 

als stadhouder in Nederland?  
 

Het zijn een paar vragen waarop Luc Panhuysen zal in-

gaan in zijn verhaal over deze succesvolste Oranjeprins 

uit de Nederlandse geschiedenis. 
 

Entree:  

leden Historische Vereniging Binnenwaard gratis; ook niet-leden zijn hartelijk welkom, zij betalen € 2,00.  

De lezing is ook voor jongeren zeer interessant: scholieren en studenten gratis toegang. 

Luc Panhuijsen heeft enkele zeer interes-

sante boeken geschreven. Tijdens deze 

avond is een boekentafel aanwezig met 

verschillende boeken van zijn hand. 

Oproep voorwerpen en beeldmateriaal Tweede Wereldoorlog en bevrijding 
 

Volgend jaar is het zeventig jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog eindigde. Het museum wil dat herdenken met een 

tentoonstelling. Hiervoor is de expositiecommissie op zoek naar foto’s en voorwerpen die herinneringen oproepen aan 

de oorlogsjaren en de bevrijding.  

Mensen die in het bezit zijn van foto’s en/of voorwerp(en) en bereid zijn deze voor de duur van de expositie uit te lenen 

aan museum Het Voorhuis, kunnen contact opnemen via c.a.vinkversteeg@kpnmail.nl of telefoonnummer 0184-641293.  

mailto:c.a.vinkversteeg@kpnmail.nl


Workshop bloemschikken, thema kerst  

in museum Het Voorhuis te Bleskensgraaf 
 

Op maandag 8 december 2014 organiseren we weer een bloemschikworkshop. We 

zijn er vroeg bij dit jaar. Onder leiding van onze ervaren bloembindsters gaat u deze 

keer een mooie kerstkrans maken met houdbare materialen. 
 

U bent van harte welkom! 
 

Tijd:  inloop vanaf 19.30 uur, workshop om 20.00 uur 
Plaats:  Historisch Museum Het Voorhuis, Koekoekspad 1 in Bleskensgraaf 

Kosten: inclusief alle materialen en koffie/thee € 25,00. S.v.p. contant afrekenen 

Benodigdheden: snoeischaar, mes en als u die heeft, een lijmpistool. 

 

De plaatsen zijn beperkt, aanmelden bij het secretariaat is noodzakelijk.  

Graag vóór 1 december 2014 via e-mail secretariaat@binnenwaard.nl of telefoon 0184-422749.  
 

Wij wensen u alvast een fijne avond. 
 

Bestuur Historische Vereniging Binnenwaard. 

Beoordeling emaille voorwerpen in Historisch Museum Het Voorhuis 
 

Heeft u ook zoveel emaille als op de foto? Gedurende de expositie Kleurrijk Emaille is er 

gelegenheid uw eigen emaille te laten beoordelen door Dio Klop. Wilt u weten waar het gefa-

briceerd is, hoe oud of hoe zeldzaam het is, heeft het waarde? 
 

U heeft nog twee kansen: op zaterdag 29 november en zaterdag 17 januari 2015 is verzame-

laar en kenner Dio Klop aanwezig in Het Voorhuis. U bent van harte welkom!  
 

Graag van te voren even aanmelden via  secretariaat@binnenwaard.nl  of  telefoon0184-422749.  
 

Historisch Museum Het Voorhuis is gevestigd in Boerder ij Gijbeland, Koekoekspad 1 te Bleskensgraaf.  

Openingstijden: iedere zaterdag en derde dinsdag van de maand van 14.00 tot 16.30 uur.  

Groepen zijn na afspraak ook welkom op andere tijden: telefoon 0184-422749, b.g.g. 0184-641629 of via e-mail. 
 

Toegangsprijs 2 euro. Leden van de Historische Vereniging Binnenwaard 1 euro.  

E-mail: secretariaat@binnenwaard.nl     internet: www.binnenwaard.nl     facebook: museum het voorhuis 

Agenda najaar 2014 

  6 november Kortavond met schr ijver  Henk Koesveld in Het Voorhuis,  

inloop19.30 uur, aanvang 20.00 uur 

18 november  Dinsdagmiddag openstelling Het Voorhuis 

20 november  Lezing Willem III, pr ins van Oranje in ’t Wingerds Hof te Wijngaarden 

29 november  Beoordeling emaille in Het Voorhuis 

  8 december Bloemschikken in Het Voorhuis 

13 dec.- 3 jan. 2015 Kerstsfeer in Het Voorhuis  

16 december  Dinsdagmiddag openstelling Het Voorhuis  

20 december  Kaarslicht met live muziek in Het Voorhuis 

Uitgave op DVD van historische films over Oud-Alblas 
 

De films zijn in 1956 en 1969 gemaakt op verzoek van de Wandelsport Vereniging Nooitge-

dacht en Voetbalvereniging De Alblas. De HVB brengt de films opnieuw uit, maar nu op 

DVD. De oorspronkelijke banden zijn gecontroleerd, geconserveerd en professioneel gedigi-

taliseerd. Bijgevoegd is een tekstboekje met namen. Extra toevoeging is de historische mu-

ziek van zanggroep De Klaprozen.  
 

Het geheel kost slechts €12,50 en is te koop vanaf 25 november in museum Het Voorhuis. 

Vooraf bestellen kan ook via dvdbestellen@binnenwaard.nl of telefoon 0184-642717(Wim Breedijk) 
 

De DVD wordt binnen het werkgebied van de historische vereniging gratis thuisbezorgd. Betalen bij 

aflevering. Bij verzending per post wordt de prijs verhoogd met de portokosten. 
 

Idee voor een sinterklaascadeautje? 
 

Eerder verschenen vergelijkbare films op DVD van Bleskensgraaf, Molenaarsgraaf en Brandwijk. Van 

deze dvd’s zijn nog enkele exemplaren te koop in museum Het Voorhuis. 

 

De foto– en knipselboeken van  

Wijngaarden zijn op dinsdagmiddag 

18 november opnieuw in te zien in Het 

Voorhuis. Bij de vorige gelegenheid 

stond een foutieve datum in het persbe-

richt. We proberen het nog eens.  
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