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Nieuwsbrief Historische Vereniging Binnenwaard 
Februari 2020 7e jaargang nr 1 

Van het bestuur             Jan Boele, voorzitter 

Vanaf februari 2020 staan diverse activiteiten van onze vereniging in het teken van 75 jaar vrijheid. Vanaf 1 februari is 
de expositie over de Tweede Wereldoorlog in ons gebied te bezichtigen. Op 20 februari houdt Ad van Liempt een le-
zing over Gemmeker, de kampcommandant van Westerbork. Op 20 en 23 april 2020 presenteert de Stichting Publica-
ties Binnenwaard in samenwerking met de Historische Vereniging Binnenwaard het boek Bezetting en herinnering. De 
oorlogsjaren 1940-1945 in de Binnenwaard. Meer informatie over dit bijzondere boek en de presentatie volgt. Rond 
die tijd is de route langs ongeveer dertig oorlogsmonumenten in de gemeente Molenlanden ook beschikbaar. Deze rou-
te hebben we als Historisch Collectief Molenlanden ontworpen. We hebben zit-
ting in het comité 75 jaar Vrijheid van de gemeente Molenlanden waarin we alle 
activiteiten die in de gemeente plaatsvinden coördineren. In april 2020 verschijnt 
een aparte bijlage bij Het Kontakt waarin al deze activiteiten zijn opgenomen. 
De cursus Waard om te Weten heeft een grote belangstelling. Op 11 januari jl. 
was de eerste cursusdag. Dertig cursisten nemen deel aan de eerste editie. Inmid-
dels is er ook al een wachtlijst voor de editie die waarschijnlijk in september van 
start gaat. Aanmelden kan nog via de website hcmolenlanden.nl. 

Uitnodiging lezing 20 februari 2020        Caroline Kok-Goede, secretaris 

 

Het bestuur nodigt u graag uit voor een bijzondere lezing op donderdag 21 februari 2020 in 
De Spil, in Bleskensgraaf. Parkeren aan de achterzijde: Melkwegplein. Aanvang: 20.00 uur. 
 

Het onderwerp voor deze avond is:  
 

Gemmeker, commandant van Kamp Westerbork 
 

Albert Konrad Gemmeker was verantwoordelijk voor de deportatie 
van meer dan tachtigduizend Joden vanuit Westerbork naar de ver-
nietigingskampen. Meestal gaf hij persoonlijk, ‘met een wenk met 
de hand’, het vertreksein voor de treinen. Na de oorlog kreeg hij 
tien jaar. Wegens goed gedrag was hij na zes jaar weer vrij: in 1951 
was hij weer terug in zijn geboortestad Düsseldorf. 
 

Ad van Liempt deed diepgaand onderzoek naar de ‘gentleman-
commandant’, van wiens reputatie weinig overblijft. Gemmeker 
was een bureaucraat die zijn meerderen blindelings gehoorzaamde. 
Op enige empathie met de slachtoffers viel hij niet te betrappen. 
Later deed hij alles om zijn verantwoordelijkheid te ontlopen of op 
anderen af te schuiven. Hij heeft zijn leven lang ontkend dat hij wist welk lot de Joden in 
het oosten te wachten stond. Na zijn terugkeer naar Düsseldorf probeerde de Duitse justitie 
nog bijna twintig jaar zijn onbevredigende berechting in Nederland te corrigeren, uiteinde-
lijk zonder resultaat. 
 

Het bestuur hoopt u op 20 februari te mogen begroeten. 

Entree 
Gratis voor leden van de Historische Vereniging Binnenwaard.  
Ook niet-leden zijn hartelijk welkom, zij betalen € 2,00. 
Voor scholieren en studenten is de toegang ook gratis. 

 

Zoekt u een activiteit voor een familiedag of groepsuitje? Bezoek dan eens museum Het Voorhuis, het is uw be-
zoek zeker waard! Informeer naar de verschillende mogelijkheden via secretariaat@binnenwaard.nl 

Spreker is de heer Ad 
van Liempt, bekend 
Nederlands journa-
list, auteur van het 
gelijknamige boek en 
andere oorlogsboe-
ken en maker van 
documentaires. 



 
 

Nieuws uit Museum Het Voorhuis        Corrie Vink-Versteeg 

 

Agenda winter/voorjaar 2020 

t/m 6 juni   Expositie Oranje Zal Overwinnen . 
20 februari  Lezing Gemmeker, commandant van kamp Westerbork. 
19 maart  Lezing en aansluitend Algemene Ledenvergadering. 
26 maart  Borduurworkshop o.l.v. Annely Vos, nadere gegevens volgen. 
20 en 23 april Presentatie boek Bezetting en herinnering. De oorlogsjaren 1940-1945 in de Binnenwaard. 
16 mei   Voorjaarsexcursie, programma volgt later. 

KOOPT U WEL EENS ONLINE?   
Als u aankopen online via Sponsorkliks doet, levert dit de vereniging een mooi bedrag op. Het 
werkt heel eenvoudig. Onderaan de pagina van www.binnenwaard.nl staat het logo van Spon-
sorkliks en daarachter de tekst: Winkel online via Sponsorkliks en steun onze vereniging. Daar 

klikt u op de webwinkel van uw keuze en kunt de bestelling verder als normaal afhandelen. Automatisch wordt er een 
klein bedrag naar de vereniging overgemaakt (dit gaat anders naar prijsvergelijkingssites e.d.). De afgelopen periode is 
dit bedrag opgelopen tot ruim 500,- euro. U sponsort en het kost u niets!  

Expositie Oranje Zal Overwinnen van 1 februari tot en met 6 juni 
Deze expositie staat in het teken van 75 jaar vrijheid. De tentoonstelling is samengesteld uit voorwerpen, hoofdzakelijk 
afkomstig uit de regio. Elk met een eigen verhaal, voorbeelden zijn: distributie, verduistering, hongerwinter, verzet, et 
cetera. En allerlei voorwerpen van de bevrijding: Oranjevaasjes, sierborden en bekers.  
Naast veel voorwerpen zijn er foto’s te zien van onder andere het bombardement van Bleskensgraaf, verwoeste boerde-
rijen in Oud-Alblas en van het vliegtuig dat in Molenaarsgraaf neerstortte. Ter inzage liggen boeken, tijdschriften en 
archiefmateriaal. 
Ook in de Oomskamer is de expositie Oranje Zal Overwinnen te zien. De activiteiten van de heer J.W. Ooms van net 
vóór, tijdens en net ná de oorlog worden in deze expositie zichtbaar gemaakt. Zo heeft hij diverse boeken in die periode 
geschreven en schilderijen gemaakt. Bijzonder is het schilderij dat hij in 1942 aan goede kennissen als huwelijkscadeau 
heeft gegeven. Ooms woonde die periode in Soest en heeft daar, buiten het schrijven en schilderen, diverse andere acti-
viteiten ontplooid. Naast zijn actieve verzetsactiviteiten was hij o.a. wachtcommandant, voorzitter van de Vereniging 
Oud-Illegale werkers, lid van de gemeente raad in Soest, voorzitter van een stembureau, als vermogensbeheerder aange-
steld door Het Nederlandsche Beheersinstituut en hield ook toen al vele spreekbeurten.  
De toegang voor schoolkinderen tot en met 12 jaar en onder begeleiding is gratis.  

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 - Facebook Museum Het Voorhuis in de Binnenwaard 

Van de penningmeester               Ellen de Winter–van der Poel 
De contributie van de leden die aan de vereniging een machtiging hebben verleend voor automatische incasso wordt op 
25 februari 2019 afgeschreven. 

Nieuwe ambtsketen Molenlanden 
Op dinsdag 17 december 2019 overhandigde edelsmid Chris Sommer de nieuwe ambtsketen 
van de gemeente Molenlanden aan waarnemend burgemeester Dirk van der Borg. De zes histo-
rische verenigingen, verenigd in het Historisch Collectief Molenlanden, leverden op verzoek 
van de gemeente van elk van de 19 dorpen en de stad Nieuwpoort een kenmerkende afbeel-
ding. Chris Sommer uit Noordeloos heeft de afbeldingen verwerkt op de zilveren rondjes van 
de ambtsketen. Deze zijn verbonden door zilveren schakels die het water symboliseren.   

 

De Binnenwaard in beeld bij Jumbo Molenaarsgraaf 
JUMBO Meijerink in Molenaarsgraaf geeft samen met de Historische 
Vereniging Binnenwaard een mooi verzamelalbum over de Binnen-
waard uit. Diverse cultuurhistorische onderwerpen komen aan bod. 
Vanaf donderdag 23 januari 2020 ontvangt iedere bezoeker van de 
JUMBO die een bedrag van 30 euro aan boodschappen besteedt gratis 
een album. Bij iedere 10 euro besteding krijgt u een setje stickers voor 
het fraaie boek. De actie loopt door tot en met dinsdag 17 maart 2020. Doet u mee en laat u verrassen! 
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