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Ander zijde: veel nieuws en activteiten van Museum het Voorhuis - Poppenhuis liefhebbers opgelet! 

Nieuwsbrief Historische Vereniging Binnenwaard 
Zomer 2019 5e jaargang nr 3 

Van het bestuur                        Jan Boele, voorzitter 

In deze laatste nieuwbrief voor de zomervakantie nemen we u mee in de plannen die we direct erna willen uitvoeren. De 
expositiecommissie heeft de laatste hand gelegd aan een nieuwe expositie over poppenhuizen. De excursiecommissie 
heeft een excursie naar Noord-Holland in voorbereiding. De commissie die de Open Monumentendag voorbereidt, is sa-
men met de vijf andere historische verenigingen van de gemeente Molenlanden volop bezig om voor zaterdag 14 septem-
ber 2019 een mooi programma samen te stellen. Houdt u hiervoor ook onze website en facebook in de gaten. 

Zomer excursie - 31 augustus 2019 
met onder andere bezoek aan De Cruquius en Alkmaar 

Ons reisdoel is het imposante Stoomgemaal De Cruquius en 
de historische binnenstad van Alkmaar. Bij aankomst begin-
nen we eerst koffie met gebak in het sfeervolle Theehuis 
Cruquius waarna we een bezoek brengen aan het Cruquius 
Museum. Het gemaal is gebouwd in 1849 voor de droogma-
king van de Haarlemmermeer en een uniek voorbeeld van 
neogotische architectuur in Nederland, waarbij veelvuldig 
gebruik is gemaakt van gietijzeren ornamenten. De imposan-
te combinatie van techniek en architectuur maken het stoom-
gemaal tot een industrieel monument van wereldformaat. De 
machinekamer, waar sinds 1849 niets is veranderd, is een 
wonder van Victoriaanse techniek en huisvest de grootste 
stoommachine ter wereld in zijn soort. De cilinder heeft een 
diameter van liefst 3.66 meter! We worden door een deskundige rond-
geleid en krijgen een demonstratie van de machine te zien.  
Aansluitend gebruiken we de lunch in het naastgelegen Theehuis Cru-
quius waarna we richting Alkmaar vertrekken voor het middagpro-
gramma. In Alkmaar aangekomen maken we een grachtenrondvaart 
waarna we nabij het Waagplein weer aan wal gaan. Vervolgens krijgt 
u ruim de tijd om zelf het historisch centrum van Alkmaar te gaan ont-
dekken. Alkmaar heeft een rijke geschiedenis, waarvan de vele monu-
mentale panden nog het levende bewijs zijn. Onder andere het Waag-
gebouw; de Grote kerk en de vele hofjes zijn zeker een aanrader. Na-
tuurlijk kunt u ook nog even shoppen of een terrasje pikken voor we 
weer huiswaarts gaan. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

De kosten voor deelname bedragen € 61,- p.p. alles inbegrepen.  
Voor leden met een museumjaarkaart bedragen de kosten € 54,- p.p. Dit bij opgave vermelden! 
Betaling vóór 17 augustus op rekening NL 91 RABO 0342 7025 21 van de HVB o.v.v. excursie. 

 

De excursiecommissie: Alie Verhoef - den Boer, Bob de Vries en Rien Brandwijk 

Het programma ziet er als volgt uit: 

  8.30 uur Vertrek per touringcar bij parkeerplaats achter De Spil te Bleskensgraaf   

10.00 uur Koffie/thee met gebak in Theehuis Cruquius 

10.45 uur Bezoek stoomgemaal met rondleiding en demonstratie gemaal 

12.15 uur Lunch in brasserie Theehuis De Cruquius 

13.30 uur Vertrek naar Alkmaar 

14.30 uur Rondvaart door de grachten van Alkmaar 

15.15 uur Anderhalf uur vrijaf in de historische binnenstad van Alkmaar 

17.00 uur Vertrek uit Alkmaar 

18.30 uur  Aankomst in Bleskensgraaf 

Dieetwensen bij uw 
opgave vermelden. 



Agenda zomer 2019 

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 

Nieuws uit Museum Het Voorhuis         Karin Oskam-Kuiper 

Op donderdagavond 20 juni 2019 verzorgt Robert van Lit een korte lezing 'Hoe Lita de Ranitz een collectie poppenhui-
zen opbouwde' in Museum Het Voorhuis. Robert van Lit is conservator van de tentoonstelling De wereld achter een 
poppenhuis in het Haags Historisch Museum en auteur van het boek De poppenhuizen van jonkvrouwe Lita de Ranitz.  
 

Poppenhuizen waren in vroeger eeuwen geen kinderspeelgoed, maar een pronk- en 
statusobject voor rijke dames. Lita de Ranitz liet in 1910 een groot poppenhuis bou-
wen en richtte dit in de jaren daarna in met talloze miniatuurvoorwerpen, -meubels en 
-kunstwerken van bevriende kunstenaars. Lita verzamelde in totaal zo’n 20 poppen-
huizen en -kamers. Wie was deze Haagse dame uit de gegoede stand? En hoe bouwde 
zij haar collectie poppenhuizen op?  
 

Inloop vanaf 19.30 uur, aanvang 20.00 uur, gepland einde 21.30 uur  
Entree leden € 7,50-, dit is inclusief twee consumpties en toegang tot de prachtige expositie 
Poppenhuizen.  
 

De plaatsen zijn beperkt, aanmelden noodzakelijk vóór 17 juni via het secretariaat:   
telefoon 0184-422749, via e-mail: secretariaat@binnenwaard.nl 

Kortavond: Robert van Lit vertelt over de verzameling poppenhuizen van Lita de Ranitz 
donderdagavond 20 juni in Museum Het Voorhuis, 20.00 uur      Caroline Kok-Goedee 

Workshop: Miniatuur borduren  -  27 juni in Museum Het Voorhuis       Corie Vink-Versteeg 

Docente Annely Vos geeft op 27 juni in Museum Het Voorhuis een workshop Borduren. Het thema 
is deze keer Miniatuur borduren, in samenhang met de expositie Poppenhuizen. 
 

Datum  Donderdag 27 juni 2019. 
Tijd   Inloop vanaf 13.00 uur, workshop van 13.30-16.00 uur.  
Plaats  Museum Het Voorhuis, Koekoekspad 1 in Bleskensgraaf.  
Kosten  € 17,50 inclusief stof en patroontjes, drie consumpties en bezichtiging van de  
  expositie Poppenhuizen. Een selectie van poppenhuizen en -kamers, meestal  
  handgemaakt, waaronder ook werk van enkele creatieve HVB-leden.   
  Contant afrekenen met gepast geld s.v.p.   
Aanmelden De plaatsen zijn beperkt, max. 20 personen. Aanmelden is noodzakelijk, graag vóór 20 juni 2019 via  
  c.a.vinkversteeg@kpnmail.nl of telefoon 0184-641293. 
Verzoek Zelf meenemen: naaigerei, borduurgaren en een dunne borduurnaald nr. 26 of 28. 

Nieuwe expositie Poppenhuizen van 8 juni tot en met 14 september 
Poppenhuizen, wie heeft er in zijn jeugd niet mee gespeeld?  
Dat was vroeger wel anders, want een poppenhuis was geen kinderspeelgoed maar de 
hobby van welgestelde dames, die als het ware een miniatuur van hun eigen huis cre-
ëerden, inclusief de gehele inrichting en aankleding. De poppenhuizen van toen zijn 
cultuurhistorisch van groot belang want ze geven een goed beeld van de huishoudens 
en leefstijl van de gegoede stand in die tijd. 
Ook nu nog worden poppenhuizen voor 90 procent voor en door volwassenen ge-
bouwd en ingericht. Er zijn tijdschriften met poppenhuizen en miniaturen om zelf te 
maken of te kopen. Op Marktplaats vind je poppenhuizen en allerlei meubeltjes, pop-
petjes, zowel nieuw als gebruikt. Webshops waar je bouwpakketten kunt kopen. Som-
mige mensen plaatsen houten kubussen op elkaar om zo de diverse vertrekken te cre-
ëren. Zowel mannen als vrouwen steken er veel tijd, energie en creativiteit in om prachtige huizen te maken. Maar na-
tuurlijk zijn er ook nog steeds poppenhuizen te koop om echt mee te spelen. 
 

In museum Het Voorhuis is een mooie verzameling van poppenhuizen en poppenhuiskamers te zien, waaronder kamers 
met een bepaald thema zoals een kamer uit de jaren zestig, een schildersatelier, een schoolklasje en een puberkamer. 
Daarnaast is er een miniatuur caravan te bewonderen. In de Oomskamer in het museum is een miniatuur bibliotheek te 
zien met een bijzonder detail. Met sommige tentoongestelde poppenhuizen is in het verleden ook echt gespeeld. Laat u 
verrassen door de nauwkeurigheid en de creativiteit van de makers.  

20 juni   Kortavond met lezing over Poppenhuis Lita de Ranitz 
27 juni   Workshop Miniatuur borduren 
31 augustus  Excursie De Cruquius en Alkmaar 
14 september  Open Monumentendag 
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