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In de maand juni ontving u een speciale editie van De Binnenwaard getiteld De 

Alblasserwaard in 1514 als opmaat naar de vroegmoderne tijd geschreven door 

Harm Jan van Rees. Deze uitgave komt in de plaats van twee kwartaalbladen. Dat 

is de reden waarom u nu geen nieuwe Binnenwaard ontvangt. De reacties op de 

speciale uitgave waren ronduit positief. Verschillende leden hebben laten weten dit 

boekje zeer te waarderen.  
 

De maand september is voor ons de maand waarin de activiteiten voor het komen-

de seizoen weer van start gaan. Eigenlijk was dat al op 30 augustus toen we met een volle bus richting Lier in 

België gingen. Een verslag met foto’s van deze zomerexcursie leest u op onze website www.binnenwaard.nl.  
 

Op de valreep van het begin van het nieuwe seizoen kijken we tevreden terug op het einde van het vorige. Op 

zaterdag 14 juni 2014 is door gedeputeerde Han Weber de eerste fase van het Alblasserpoort-project geopend. 

Dit project omvat een aantal toeristisch-recreatieve voorzieningen in de polder Matena. Het betreft het gebied 

tussen caférestaurant De Krom aan de Alblas en het centrum van de Natuur- en Vogelwacht in het Alblasserbos. 

Zo is in dit gebied het Floris V-wandelpad verbeterd, een toilet in het historisch dieselgemaal Polder Sliedrecht 

aangelegd, een kunstwerk met veeneiken gerealiseerd, een planetenpad aangelegd en de informatievoorziening 

van deze projecten aangebracht. U kunt er heerlijk wandelen in de natuur en genieten van wat is aangelegd. On-

ze vereniging is hierbij betrokken en zal ook in fase 2, die binnenkort van start gaat, een rol spelen.  
 

Op vrijdagavond 20 juni 2014 organiseerden we voor onze vrijwil-

ligers een barbecue-avond. Bijna tachtig mensen gaven gehoor aan 

de uitnodiging. Het was een zeer geslaagde bijeenkomst met prach-

tig weer zodat we de buitenruimte aan de oostkant van Het Voor-

huis konden gebruiken.  
 

Ter gelegenheid van ons 30-jarig bestaan in 2013 ontvingen we op 

woensdag 9 juli van het bestuur van de Stichting Publicaties Bin-

nenwaard een prachtig kabinet.  
 

Op zaterdag 13 september 2014 staat de Open Monumentendag op 

de agenda. Op deze dag zijn verschillende monumenten in ons 

werkgebied geopend en krijgt u de gelegenheid deze te bekijken. 

Ook Boerderij Gijbeland opent zijn deuren op die dag en pakt 

groots uit. Dit tweejaarlijkse festijn trok in 2012 ruim negenhonderd bezoekers. Ook nu hebben we voor jong en 

oud weer een prachtig programma. Sinds dit jaar heeft deze dag een toepasselijke naam: Boerderijdag. 
 

Vanaf zaterdag 20 september 2014 tot en met 28 februari 2015 is Het Voorhuis ingericht met de expositie Kleur-

rijk emaille. 

De komende maanden hopen we u weer te mogen begroeten bij activiteiten in Het Voorhuis of een lezing. Na-

mens het bestuur wens ik ons allen een mooi winterseizoen! 

Stichting Publicaties Binnenwaard schenkt kabinet  
 

Al langere tijd zocht de Historische Vereniging naar een waardige opvolger van het 

bruikleenkabinet dat in Het Voorhuis stond. Door een schenking van de Stichting 

Publicaties Binnenwaard werd het mogelijk gemaakt een achttiende-eeuws kabinet 

aan te schaffen van bijzonder hoge kwaliteit. Het past bij de rijke authentieke interi-

eur fragmenten van Het Voorhuis. Het is een Hollands Lodewijk XV kabinet, ma-

honie op eiken, ruim 2,50 meter hoog. In de kuif is een mooi gestoken siervaas 

opgenomen. Een grotere tegenstelling met de aanwezige sobere polderkast, zeer 

waarschijnlijk gemaakt door de lokale timmerman, is bijna niet mogelijk.  

Komt u vooral de nieuwe aanwinst eens bewonderen. 

13 september 2014 

-Open monumentendag  

-Boerderijdag  

-laatste dag tentoonstelling van 

de schilderijen van kunstschil-

der Cees Hasman uit Nieuw-

Lekkerland én van de expositie 

Knippen en Naaien  
-overal gratis toegang! 



Winterprogramma 2014 – 2015  
16 oktober 2014  

locatie De Spil  

in Bleskensgraaf 

aanvang 20.00 uur 

De Eerste Wereldoorlog 100 jaar geleden door drs. A. Kruft, voorzitter van 

landelijke Stichting Studiecentrum Eerste Wereldoorlog (SSEW). 

In deze lezing zal worden stilgestaan bij de periode van vóór de Eerste Wereldoorlog 

(Belle Epoque) en de oorzaken van het ontstaan van die Eerste Wereldoorlog. Voorts 

zal kort worden ingegaan op een aantal oorlogshandelingen, inclusief de loopgraven 

oorlog en aansluitend het verdrag van Versailles en de daarop volgende periode van 

het Interbellum. De lezing zal aantonen dat er ook een direct verband bestaat tussen 

de twee wereldoorlogen. 

20 november 2014  

locatie ‘t Wingerds Hof 

in Wijngaarden  

aanvang 20.00 uur 

Willem III, prins van Oranje door de heer L. Panhuysen, Nederlands historicus 

en journalist en een zeer boeiend spreker. 

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 En-

geland. 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 Pan-

huysen zal ingaan in zijn verhaal over deze succesvolste Oranjeprins uit de Neder-

landse geschiedenis. 

Tijdens deze avond zal er een boekentafel aanwezig zijn.  

22 januari 2015  Spreker en lezing op moment van drukken nog niet bekend. 

19 februari 2015 

locatie De Spil 

aanvang 20.00 uur 

Kom vanavond met verhalen door rabbijn L. van de Kamp.  
Rabbijn Van de Kamp zal ons vertellen over zijn boeken, de verhalen waarin hij een 

monument opricht voor de slachtoffers van de Holocaust. De Holocaust is één van de 

belangrijkste gebeurtenissen van de twintigste eeuw, maar ook van de geschiedenis 

van de mensheid. Op 20 januari 2015 zal het 73 jaar geleden zijn dat op de Wannsee-

conferentie er ‘een definitieve oplossing voor het Jodenprobleem’ werd gevonden. 

Wij weten nu wat die ‘oplossing’ inhield: de gruwelijke moord op zes miljoen Joden. 

Tijdens deze avond zal een boekentafel aanwezig zijn.  

19 maart 2015  
locatie De Spil  

aanvang 19.30 uur 

Het boerenleven zoals het was door de heer W. Slob voorzitter HV Hoogblok-

land, Hoornaar en Noordeloos. 

Een nostalgische terugblik op het boerenleven zoals we dat op het platteland allemaal 

hebben zien veranderen. In de afgelopen 60 jaar is er heel wat veranderd. In de oud-

heid werd met de hand gemolken en tot zo’n 60 jaar geleden deed men dat nog terwijl 

het nu nagenoeg niet meer voorkomt en we zelfs een melkrobot hebben. Zo worden 

vele facetten van het boerenleven in beeld gebracht om de veranderingen duidelijk te 

maken. Voor de ouderen een feest van herkenning terwijl jongeren verbaasd zullen 

zijn om te zien hoe het vroeger ging. 
Na de pauze Algemene Ledenvergadering. 

Agenda najaar 2014 

Elke zaterdagmiddag Museum Het Voorhuis open van 14.00 tot 16.30 uur. 

13 september  Open Monumentendag, Het Voorhuis open van 10.00 tot 16.30 uur met brocantekraam  

en Boerderijdag bij Boerderij Gijbeland 

20 september   Start nieuwe expositie Kleurrijk emaille 

23 september  Dinsdagmiddag openstelling Het Voorhuis, inzage fotoboeken en knipselmappen van 

Bleskensgraaf  

16 oktober  Lezing Eerste Wereldoorlog in De Spil 

21 oktober  Dinsdagmiddag openstelling Het Voorhuis en beoordeling emaille  

18 november  Dinsdagmiddag openstelling Het Voorhuis  

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

29 november  In Het Voorhuis beoordeling emaille  

13 dec.- 3 jan 2015 Het Voorhuis in Kerstsfeer  

16 december  Dinsdagmiddag openstelling Het Voorhuis  

20 december  Het Voorhuis in Kaarslicht met live muziek 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Nederland


Historisch Museum Het Voorhuis  
 

Expositie Kleurrijk emaille  
Van 20 september 2014 tot en met 28 februari 2015 wordt in 

Het Voorhuis een privécollectie nostalgisch keuken emaille 

van ons lid Dio Klop geëxposeerd.  

Emaille laat ons terugdenken aan vroeger, wanneer je één 

keer per week (op vrijdag) in bad ging in de (bij)keuken, 

waar de heerlijke lucht van Sunlight zeep hing. Toen de pe-

troleumstelletjes hoog werden gezet en de teil op de grond 

op handdoeken. Vroeger, dat was de tijd dat emaillen potten 

en pannen om je heen stonden en hingen en nog in gebruik 

waren.  
 

De massaproductie van geëmailleerde huishoudelijke ge-

bruiksvoorwerpen dateert van eind achttiende, begin negen-

tiende eeuw. Het emaille was in diverse kleuren te verkrij-

gen: donkergroen, bruin, grijs gewolkt, rood, terra cotta, wit, 

crème, zwart, resedagroen, petrolblauw, mintgroen, geel. Er 

was ook emaille in prachtige, aparte uitvoeringen. Denk bij-

voorbeeld aan jugendstil met aparte handvaten of mooie de-

cors. Ook waren er mooie strakke art deco motieven. Er zijn 

uitvoeringen met goudbiezen die er met de hand op werden 

geschilderd, een zeer bewerkelijk productieproces.  
 

Het is verrassend om te zien hoeveel emaillen gebruiksvoor-

werpen destijds in allerlei kleuren en modellen zijn gefabriceerd. Er zijn prachtige zeldzame items te zien zien 

zoals de zoutpotten, kruidenbusjes, palingemmer, klok, bussensets, hooikist, maatbekers, aspergepan noem maar 

op. Voorwerpen die we niet zo vaak meer tegenkomen. Zeker niet in de zeldzame kleuren.  
 

Beoordeling emaille 

Dinsdag 21 oktober, zaterdag 29 november en 17 januari is er gelegenheid om uw emaillen keukengerei waar-

van u graag wil weten hoe oud het is, welk decor, fabriek of de waarde te laten beoordelen door Dio Klop. Graag 

van te voren aanmelden via c.a.vinkversteeg@kpnmail.nl of telefoonnummer 0184-641293.  

U bent van harte welkom!  

 
 

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

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

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 0184-641629 of 0184-422749. 

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

 

Oproep voorwerpen en beeldmateriaal Tweede Wereldoorlog en bevrijding 
 

De expositiecommissie van ons museum is op zoek naar voorwerpen en beeldmateriaal uit de Tweede Wereld-

oorlog en de bevrijding. Volgend jaar is het zeventig jaar geleden dat de oorlog eindigde. Het museum wil dat 

herdenken met een tentoonstelling. Voor de expositie zijn we op zoek naar foto’s en voorwerpen die herinnerin-

gen oproepen aan de oorlogsjaren en de bevrijding.  

Mensen die in het bezit zijn van foto’s en/of voorwerp(en) en bereid zijn dat in bruikleen te geven aan museum 

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

Mutaties                  Caroline Kok-Goedee, secretaris 
 

Ons bereikte het droeve bericht van overlijden van de heer A. Boom uit Molenaarsgraaf.  
 

Nieuwe leden: 

105 Mevrouw L.J. v.d. Weiden, Molenaarsgraaf   0112 Mevrouw W.W.M. de Wit, Brandwijk  
 

Per 9 juli 2014 staan 856 leden ingeschreven.  

mailto:c.a.vinkversteeg@kpnmail.nl
mailto:secretariaat@binnenwaard.nl
http://www.binnenwaard.nl
mailto:c.a.vinkversteeg@kpnmail.nl


 

Open Monumentendag zaterdag 13 september 2014    
 

In ons werkgebied zetten een aantal bekende monumenten de deuren weer 

open. Alle panden zijn geopend van 10.00 tot 16.00 uur. Zij zijn herken-

baar aan de vlag met het logo van Open Monumentendag. 

 

In Het Voorhuis is naast de twee lopende exposities  

een kleine expositie Op Reis met allerlei reisattributen 

te bezichtigen. De toegang is gratis.  
 

Informatie over de landelijke Open Monumentendag 

2014 is op www.openmonumentendag.nl/bezoeken/

bezoek-open-monumentendag/thema -2014-op-reis 
 

 

 

Het bestuur van Stichting Boerderij Gijbeland en alle gebruikers van Boerderij Gijbeland organiseren op 13 sep-

tember voor de vijfde keer een activiteitendag rondom de boerderij: de Boerderijdag. De dag valt samen met de 

Open Monumentendag. De gebruikers van Boerderij Gijbeland zetten hun deuren op 13 september open zodat u 

het gehele gebouw weer eens kunt bekijken.  

De kinderopvang en buitenschoolse opvang van Catalpa, de peuterspeelzaal van Wasko, IJsclub Vooruitgang, 

Oranjevereniging Oranje Boven, de Vrije Baptisten Gemeente, de Historische Vereniging Binnenwaard en de 

J.W. Ooms Stichting presenteren zich aan de bezoekers. Er is een doorlopend programma. Voor kinderen zijn er 

leuke spelactiviteiten.  
 

Veel bedrijven, instellingen en organisaties verlenen hun medewerking. Een greep uit de aanwezigen: Glijen en 

Rijen is aanwezig met enkele oude rijtuigen. Tractoren en Stationaire Motoren Vereniging De Lange Slag zal 

verschillende oude tractoren aan het publiek laten zien. Schaapher-

der Huug Hagoort van Schaapskooi Ottoland houdt met een ge-

deelte van zijn kudde en zijn herdershonden een presentatie scha-

pen drijven. 
 

Nieuw is de markt voor streekproducten: plaatselijke en regionale 

bedrijven en particulieren bieden een rijke variatie producten uit de 

Alblasserwaard en Vijfheerenlanden te koop aan. Chef-kok Martijn 

Singewald vertoont wederom zijn kookkunsten achter het fornuis 

en laat u gratis proeven van zijn speciale gerechten.  

Meer informatie kunt u ook vinden op www.boerderij-gijbeland.nl 

Oud-Alblas Hervormde kerk, de bakstenen toren stamt uit 1400, kerkzaal uit de 19e eeuw. 

Kooiwijkse molen, niet toegankelijk, maar  de bewoners geven u graag buiten uitleg. 

Bleskensgraaf Hervormde kerk, wederopbouw kerk uit 1948 met deel van inventar is uit de oude kerk. 

Poldergemaal Sliedrecht, Abbekesdoel 13 (bij De Krom) gerestaureerd dieselgemaal, unieke 

Bronsmotor in bedrijf te zien. 

Historische Museum Het Voorhuis, tentoonstellingen, brocantekraam, boerderijdag bij Boer-

derij Gijbeland, markt streekprodukten. 

Brandwijk Gereformeerde kerk, expositie wandkleden van de uit Brandwijk afkomstige Sjanie Najib-Koorevaar. 

Molenaarsgraaf  Hervormde kerk, koor  uit15e eeuw, schip uit de 16e eeuw, fotoboeken met grafzerken, ordners 

met kerkelijke zaken. 

Ottoland  Hervormde kerk, gebouwd in 1732 op fundament van een voorganger . 

Goudriaan Hervormde kerk, koor  uit de 15e eeuw, preekstoel uit 1642. 

Traditie op Open Monumentendag is de brocantekraam. 

Hier zoeken, altijd met toestemming van de schenker, dubbe-

le voorwerpen voor leuke prijsjes, een nieuwe eigenaar.  

De opbrengst is voor de vereniging. 

Chef-kok Martijn Singewald zal koken met streekprodukten. 

Boerderijdag bij Boerderij Gijbeland, Koekoekspad 1 in Bleskensgraaf  

zaterdag 13 september 2014 bent u van harte welkom tussen 10.30 en 16.00 uur 

http://www.boerderij-gijbeland.nl

