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Nieuwsbrief Historische Vereniging Binnenwaard 
Februari  2019 5e jaargang nr 1 

Van het bestuur                 Jan Boele, voorzitter 

Het bestuur nodigt u graag uit voor een lezing op donderdag 21 februari 2019 
in De Spil te Bleskensgraaf. Parkeren: Melkwegplein, Bleskensgraaf. Aan-
vang: 20.00 uur. 
 

Het onderwerp voor deze avond is: 
 

Nobel streven, toen en nu 
 

Spreker van deze avond is de heer Frits (F.P.) van Oostrom. De voordracht zal, 
ondersteund door een rijke powerpoint, gaan over Van Oostroms veelgeprezen 
jongste boek: Nobel streven, het onwaarschijnlijke maar waargebeurde ver-
haal van ridder Jan van Brederode. Het verhaal van een hooggeboren en be-
voorrecht edelman met onder andere rijke bezittingen in de Alblasserwaard, 
die na ongelooflijke verwikkelingen tenslotte roemloos stierf als huurling. Ook 
de ‘achterkant’ van het boek zal aan de orde komen: aanleiding, motieven, 
werkwijze en onthaal. 
Frits van Oostrom is universiteitshoogleraar in Utrecht. Daarvoor was hij 
hoogleraar te Leiden en gasthoogleraar aan Harvard University. Ook was hij 
president van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, en 
voorzitter van de commissie die de Canon van Nederland ontwierp, met 50 
vensters. Zijn werk werd vele malen onderscheiden: o.a. met de Spinozaprijs, 
de AKO Literatuurprijs (voor Maerlants wereld) en de Gouden erepenning van 
de Koninklijke Vlaamse Academie van Wetenschappen. Nobel streven kreeg 
de Libris Geschiedenis Prijs, als - volgens de jury - het beste Nederlandse his-
torische boek van 2017-2018. 
 

Graag begroeten wij u 21 februari bij deze bijzondere lezing. 

Spreker Frits van Oostrom 

 

 

 

Entree: 
Gratis voor leden van de Histori-
sche Vereniging Binnenwaard.  
Ook niet-leden zijn hartelijk wel-
kom, zij betalen € 2,00. 

We zijn de grens richting 2019 overgestoken en laten een mooi jubileumjaar ach-
ter ons met vele hoogtepunten. Ook in 2019 verwachten we weer de nodige bewe-
ging en beleving. De eerste activiteiten leest u al in deze nieuwsbrief. Een hoogte-
punt zal de opening van de kuiperij worden. Het inrichtingsteam heeft sinds de 
oplevering van het gebouw op 27 oktober 2018 hard gewerkt om alle machines te 
installeren. Dat is gelukt! Dit is een geweldige prestatie van onze ‘kuiperianen’. 
We hebben de openingsdatum vastgesteld op zaterdag 13 april 2019. Natuurlijk 
ontvangt u daarover in de volgende nieuwsbrieven meer informatie. 
Ook de expositiecommissie heeft hard gewerkt om de nieuwe expositie te kunnen 
presenteren! U leest er in deze nieuwsbrief meer over. 
In 2018 zijn we begonnen met de voorbereidingen van een nieuwe boek over de 
Tweede Wereldoorlog in onze dorpen. Er is al veel onderzoek uitgevoerd, uniek materiaal verzameld en de eerste hoofd-
stukken zijn geschreven. Het begin is er. Mocht u beschikken over bijzonder materiaal in de vorm van teksten of afbeel-
dingen dan stellen we het op prijs als u ons dat laat weten. In 2019 werken we verder aan het boek. In het voorjaar van 
2020 zal het verschijnen. In dat jaar is het namelijk 75 jaar geleden dat de Bevrijdingsdag gevierd werd.  
We beschikken in onze vereniging over een heel uitgebreide collectie van materialen. We zijn daar zuinig op en beheren 
die goed. De volgende fase in dit beheer is het invoeren van alle gegevens in een systeem waarin we alle onderdelen van 
de collectie een plekje kunnen geven. We hebben ondertussen de keuze gemaakt voor een programma dat we gaan ge-
bruiken. Een groep vrijwilligers denkt hierin mee. Dat zijn met name de mensen die betrokken willen zijn bij het invoe-
ren. Mocht u belangstelling hebben om ook mee te doen, laat het gerust weten bij het secretariaat.  
Als u dit leest, bent u waarschijnlijk een van de 914 leden die onze vereniging op 31 december 2018 rijk was. Wat een 
groei hebben we de afgelopen maanden doorgemaakt! Dank u wel daarvoor. 

Uitnodiging lezing 21 februari 2019             Caroline Kok-Goedee, secretaris 



Door een fusie van de gemeenten Molenwaard en Giessenlanden is op 1 januari 
2019 gemeente Molenlanden ontstaan. Deze herindeling was de aanleiding voor 
de expositie Samengevoegd. We beperken ons tot de zeven zelfstandige gemeen-
ten die per 1 januari 1986 werden samengevoegd tot gemeente Graafstroom. De 
dorpen Bleskensgraaf, Brandwijk, Goudriaan, Molenaarsgraaf, Ottoland, Oud-
Alblas en Wijngaarden zijn het werkgebied van de Historische Vereniging Bin-
nenwaard. We sluiten af met gemeente Graafstroom.  
 

Er is veel beeldmateriaal te zien van de desbetreffende dorpen zoals: gemeentera-
den, burgemeesters, secretarissen, ambtenaren, gemeentehuizen en secretarieën, 
en bestuurlijke hoogtepunten et cetera. Afscheidscadeaus en allerlei voorwerpen 
die gebruikt werden op de verschillende secretarieën/gemeentehuizen herinneren 
aan de zeven zelfstandige gemeenten.  
Bezoekers kunnen in het museum meedoen met een prijsvraag. Tijdens de open-
stelling van 1 juni wordt de winnaar bekend gemaakt.  

Museum Het Voorhuis is gevestigd in Boerderij Gijbeland aan het Koekoekspad 1 in 
Bleskensgraaf. Het museum is gedeeltelijk rolstoeltoegankelijk. 
Openingstijden: iedere zaterdag en derde dinsdag van de maand van 14.00 tot 16.30 uur. 
Entree:  
Groepen  zijn op afspraak ook welkom op andere tijden.  

Informatie via: telefoon 0184-422749, b.g.g. 0184-641629 of via e-mail: secretariaat@binnenwaard.nl  
Meer info op internet: www.binnenwaard.nl - www.hetvoorhuis.blogspot.nl - Facebook: Museum Het Voorhuis in de Binnenwaard 

Agenda voorjaar 2019 

2 februari - 1 juni Tentoonstelling Samengevoegd  
21 februari  Lezing Nobel Streven 
21 maart  Korte lezing en Algemene Ledenvergadering 
28 maart   Workshop Borduren 
8 - 13 april  Museumweek met op  
13 april   Museum hele dag open en in gebruikstelling kuiperij 
11 mei  HVB op de braderie in Bleskensgraaf 
18 mei  Voorjaarsexcursie naar Zaltbommel 

Nieuws uit Museum Het Voorhuis           Karin Oskam-Kuiper 

Van 2 februari tot en met 1 juni tentoonstelling Samengevoegd 

De contributie van de leden die machtiging hebben verleend voor automatische incasso wordt op 25 februari 2019 afge-

schreven. 

Sinds begin deze november staan oude foto’s van de HVB ter inzage op internet. U kunt deze bekijken op: http://
fotobank.danau.nl/. Het ligt in de bedoeling telkens een twintigtal andere foto’s te plaatsen. Op die manier hoeft er niet 
door een enorme berg gebladerd te worden naar die ene nieuwe foto. Deze keer oude plaatjes van Oud-Alblas.  
Graag ontvangen we op- of aanmerkingen over de foto’s, zodat wij de gegevens kunnen aanvullen. De foto’s worden 
met regelmaat vervangen door foto’s van de andere dorpen.  
Hoe werkt het? Ga naar http://fotobank.danau.nl/ klik op DEELNEMERS. Vervolgens op het getal van de foto’s achter 
Historische Vereniging Binnenwaard. Daarna kunt u kiezen voor gallery of lijst. Dan ziet u alleen de foto’s of een lijst 
met de foto’s met daarachter de beschrijving. Als u vervolgens op een foto klikt, ziet u de foto in vol formaat. Dat is 
soms wat klein, maar door Ctrl ingedrukt te houden en te rollen met het scrolwieltje van de muis wordt de afbeelding 
groter. Veel kijkplezier. 

Fotoarchief op internet                            Wim Breedijk 

Van de penningmeester          Ellen de Winter–van der Poel 

Digitaliseringscommissie              Joke Karelse-de Jong 

Er zijn verschillende commissies actief in museum Het Voorhuis. De beheerscommissie en de textielcommissie kent u 
waarschijnlijk wel. Een commissie waar u niet veel van merkt, houdt zich bezig met de digitalisering van de collectie. 
Het is heel belangrijk te weten wat in het depot of archief aanwezig is en waar het opgeborgen is. De commissie bestaat 

uit Lia Beijer en Joke Karelse. In november 2018 is de commissie uitgebreid met Nelie 
Bouwman (lid van de beheerscommissie en de textielcommissie) en Natascha Dekker-
Dangez. En hopen we vaart te gaan maken. 
Nelie woont in Wijngaarden. Zij heeft ‘vrije’ tijd gekregen na de overdracht van het 
garagebedrijf aan de volgende generatie. Natascha is een geheel nieuwe vrijwilliger. 
Even voorstellen dus maar: geboren in 1969, getrouwd met Harry, een zoon van 26 en 
een dochter van 22 en een kat. Sinds 19 jaar woonachtig in Bleskensgraaf. Vele hobby's 
zoals keramiek maken, schilderen en fotograferen. Vooral het fotograferen komt goed 
van pas met alle voorwerpen die op de foto moeten voor het digitale systeem. 
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