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Nieuwsbrief Historische Vereniging Binnenwaard 
December  2019 5e jaargang nr 8 

Van het bestuur             Jan Boele, voorzitter 

Via allerlei manieren komen we in contact met onze leden en andere belangstellenden: de maandelijkse 
nieuwsbrief, het verenigingsblad, de website en Facebook. Deze laatste nieuwsbrief van 2019 staat vol met 
activiteiten die in de komende weken plaatsvinden. Zo staat Het Voorhuis in december volledig in het teken 
van de feestdagen. Op de achterzijde leest u daar alles over. En u leest in deze nieuwsbrief ook de eerste acti-
viteiten in 2020. 
In de maand december valt het moment van verschijnen van de nieuwsbrief samen met dat van het vereni-
gingsblad. Ook deze keer staat het blad vol met mooie artikelen over de cultuurhistorie van onze streek. Van 
harte aanbevolen! 
Naast onze website www.binnenwaard.nl zijn we ook actief op onze Facebookpagina Museum Het Voorhuis 
in de Binnenwaard. We gebruiken Facebook vooral om snel boodschappen over onze activiteiten de wereld 
in te sturen. Het aantal volgers neemt nog steeds toe en bedroeg eind november al bijna 300! We doen ons 
best dit aantal in het komende jaar verder te laten stijgen maar dat kan niet zonder uw hulp. Doet u mee? 
Ook via onze nieuwsbrief wens ik u namens het bestuur goede feestdagen en een voorspoedig 2020! 

Uitnodiging lezing 16 januari 2020        Caroline Kok-Goede, secretaris 

Het bestuur nodigt u graag uit voor de eerste lezing in het nieuwe jaar op donderdag 16 januari 2020 in De Spil, in 
Bleskensgraaf. Parkeren Melkwegplein, Bleskensgraaf. Aanvang: 20.00 uur. 
 

Het onderwerp voor deze avond is:  
De plundertochten van de Gelderse krijgsheer Maarten van Rossem 
Hoe ‘gelderaers’ begin zestiende eeuw de Alblasserwaard teisterden 

 

Spreker is de ons inmiddels bekende heer Sander Wassing, historicus.  
 

Blaken en branden is het sieraad van de oorlog. De lijfspreuk van de 
Gelderse krijgsheer Maarten van Rossem (ca. 1490-1555) werd door 
hem en zijn soldaten omgezet in meedogenloze daden. Kerkklokken, 
boden en rookkolommen aan de horizon waarschuwden dorpsbewoners 
dat de ‘gelderaers’ in aantocht waren. Van Rossem stond in de zestiende 
eeuw bekend als de ‘gesel van de boeren.’ 
Landsheer Karel V (1500-1558) koesterde de ambitie om alle Neder-
landse provincies aan zijn gezag te onderwerpen. Dat betekende dat hij 
ook het hertogdom Gelre bij zijn gebieden wilde voegen; een ambitie 
waar de Gelderse hertogen zich uiteraard fel tegen verzetten. Decennia 
lang hield Maarten van Rossem in dienst van de Gelderse hertogen de 
Nederlanden in zijn greep.  

In 1513 en opnieuw in 1516 kwam het oorlogsgeweld dichtbij voor de inwoners van de Alblasserwaard. In-
woners van Hofwegen verklaarden ‘…dat zy hebben 11 cleyne haertsteden, die in Julio 1513 all afgebrant 
waeren van den Gelderschen.’ In Molenaarsgraaf werden dat jaar alle huizen met de grond gelijk gemaakt op 
twee of drie huizen na. Wie was Maarten van Rossum en wat dreef hem? Hoe trof zijn harde hand de platte-
landsbevolking en de dorpen in de Alblasserwaard in het bijzonder? Kunnen we in kaart brengen welke per-
sonen specifiek werden getroffen? Deze en andere vragen komen tijdens de lezing aan de orde. 

 

 Entree: 
Gratis voor leden van de Historische Vereniging Binnenwaard.  
Ook niet-leden zijn hartelijk welkom, zij betalen € 2,00. 

Zou je nog in de nieuwsbrief 
kunnen vermelden dat de op-
roep voor vrijwilliger tuin een 
positief effect heeft gehad. 
Wim den Ouden heeft zich hier-
voor beschikbaar gesteld.

U ontvangt deze uitnodiging voor de lezing iets 
eerder dan u gewend bent. Dat scheelt onze bezor-
gers een keer rondgaan of porto. 
Datum svp goed noteren! 

Vooraankondiging: bij Jumbo Meijerink in Molenaarsgraaf start in 2e helft januari 2020 een actie waarbij u his-

torische plaatjes krijgt bij de aankoop van boodschappen. Daar hoort een mooi basisboek bij met veel informatie 

over de Binnenwaard. De historische vereniging heeft de inhoud verzorgd; het is een kleurrijk geheel geworden 

met veel oude en nieuwe plaatjes. Zeker waard om te verzamelen! 

http://www.binnenwaard.nl


 
 

Nieuws uit Museum Het Voorhuis       Karin Oskam-Kuiper 

Agenda najaar/winter 2019 

t/m 25 januari 2020 Expositie Bijbels met een verhaal 
Vanaf 11 december Het Voorhuis in kerstsfeer  
19 december  Borduurworkshop 
21 december  Live muziek, bisschopswijn en chocolademelk 
28 december   Gratis oliebol bij de koffie 
  8 januari 2020 Kortavond met Kees Stolk 
16 januari 2020 Lezing De plundertochten van de Gelderse krijgsheer Maarten van Rossem  
   door de heer Sander Wassing, historicus 
  1 februari 2020 Start expositie Oranje Zal overwinnen  

Expositie Bijbels met een verhaal - tot en met 25 januari 2020 
Meer dan honderd Bijbels zijn te zien in het museum: Bijbels van voor de Statenvertaling tot aan 1950. 
Het is maar een deel van de enorme collectie van het verzamelaarsechtpaar Stolk-Tas. Om meer over de 
aanleiding tot de verschillende uitgaven te weten te komen, is het mogelijk met een groepje (5 tot 15 
personen) een afspraak te maken voor een rondleiding met toelichting door de heer Stolk. Afspreken via 
het secretariaat. 
 

Borduurworkshop winter 2019 - 19 december - aanvang 13.30 uur - inloop 13.00 uur 
 

Muzikale middag in kerstsfeer: muziek, bisschopswijn of chocolademelk - 21 december 2019 
U kunt weer sfeervolle uurtjes doorbrengen in het museum in kerstsfeer, veel groen, kaarsverlichting, gratis traditionele 
traktaties zoals als zelfgemaakte bisschopswijn en warme chocolademelk en bovendien live-muziek. 
 

Kortavond met Kees Stolk - woensdag 8 januari 2020, aanvang 20.00 uur, koffie klaar 19.30 uur 
Heel veel verschillende Bijbels, in vele uitvoeringen, zijn te zien bij deze tentoonstelling in Bleskensgraaf.  
Kees Stolk weet er heel veel over te vertellen: tientallen verhalen en anek-
dotes borrelen op als hij aan het woord is.  
Tijdens deze interactieve avond kunt u luisteren, is er de mogelijkheid om 
vragen te stellen over de Bijbels en kunt u de expositie bekijken. 
U wordt ontvangen met een kopje koffie of thee en we sluiten de avond af 
met een glaasje boerenjongens/boerenmeisjes of een glaasje advocaat.  
 

Omdat de zitplaatsen beperkt zijn dient u zich vooraf aan te melden bij het 
secretariaat per telefoon: 0184-422749 of  
per email: secretariaat@binnenwaard.nl. Aanmelden voor 5 januari 2020.  
 

De entree voor deze avond bedraagt voor leden € 5,- en voor niet-leden € 7,50 per persoon. Graag contant betalen, pin-
nen is helaas niet mogelijk. 
 

Zaterdag 1 februari 2020 start een expositie in het kader van 75 jaar bevrijding Oranje Zal overwinnen.  

Museum Het Voorhuis is gevestigd in Boerderij Gijbeland, 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.com - Facebook Museum Het Voorhuis in de Binnenwaard 

Wim den Ouden uit Bleskensgraaf is een nieuwe vrijwilliger bij het museum. Hij neemt de leiding en 
uitvoering op zich van het tuinonderhoud. Dat is hem zeker toevertrouwd. En buiten om het museum is 
dat al goed te zien. Op woensdagmorgen zijn de bouwers van het stoephok ook actief en daarbij steekt 
Wim ook een handje uit. Kortom, Wim is een fijne aanvulling voor de museumploeg. 
 

Lijkt het u ook leuk iets te doen bij het museum of de Historische Vereniging Binnenwaard? Informeer 
naar de mogelijkheden bij het secretariaat of kom langs in Het Voorhuis op woensdagmorgen. 

Stoephok in aanbouw – ijsselsteentjes gezocht! In november zijn de werkplateau’s van de 
stoep in fasen gestort. Afhankelijk van het weer zal de opbouw beginnen. We kunnen dus 
weer bouwmaterialen gebruiken en dan met name ijsselsteentjes en oude dakpannen. Ook 
zijn we nog op zoek naar een klein deurtje (liefst met kozijntje) en een klein stalraampje. 
Wie heeft er nog wat liggen en wil dit aan de vereniging schenken? U kunt dit doorgeven 
aan Wim Breedijk 06-4030 5005. 
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