JAARVERSLAG 2019
Het bestuur
Het bestuur was op 1 januari 2019 als volgt samengesteld:
voorzitter
Jan Boele, Bleskensgraaf
vice-voorzitter
Wim Breedijk, Molenaarsgraaf
secretaris
Caroline Kok-Goedee, Molenaarsgraaf
penningmeester
Ellen de Winter-van der Poel, Oud-Alblas
2de secretaris
Joke Karelse-de Jong, Ottoland
lid
Karin Oskam-Kuiper, Wijngaarden
lid
Bob de Vries, Goudriaan
lid
Kees Baan, Brandwijk
Op de algemene ledenvergadering van 21 maart 2019 werden de bestuursleden Joke Karelse-de
Jong, Caroline Kok-Goedee en Kees Baan bij acclamatie herkozen.
Het bestuur vergaderde 10 keer. De vergaderingen van het Historisch Overleg Alblasserwaard en
Vijfheerenlanden en het Regionaal Museum Overleg Alblasserwaard werden door het bestuur bijgewoond.
We nemen ook deel aan het Historisch Collectief Molenlanden. Hierin zijn de 6 historische verenigingen
van Molenlanden vertegenwoordigd. Daarnaast nemen we deel aan de stichting HANCA. HANCA staat
voor Historie, Archeologie, Natuur Collectief Alblasserwaard. Tevens maken we deel uit van de
Gebiedscoöperatie Alblasserpoort.
Ledenbestand
Op 1 januari 2019 stonden er 914 betalende leden ingeschreven. Er waren 24 mutaties en 36 nieuwe
aanmeldingen. Het eindresultaat op 31 december 2019 is 926 hierin zijn ook de ruil-, schoolabonnementen
en ereleden opgenomen. De heer H. Boogaard is sinds 1994 erelid, mevrouw C.A. Vink-Versteeg sinds
2009 en mevrouw A. Verhoef-den Boer sinds 2011.
Overleden zijn onze leden mevr. N. Stremler uit Wijngaarden, mevr. H. van Tiel uit Bleskensgraaf, mevr.
Verhagen-Coenraads uit Schoonhoven, dhr. P. Hugense uit Bleskensgraaf, dhr. T. Koorevaar uit
Wijngaarden, dhr. J. Mourik uit Bleskensgraaf, dhr. M. Mourik uit Brandwijk, dhr. Roodnat uit
Papendrecht, dhr. Spelt uit Doorwerth, dhr. C.G. Terlouw uit Gorinchem, dhr. D. Vonk uit Oud-Alblas.
Museum Het Voorhuis
Op zaterdagmiddag en iedere 3e dinsdagmiddag van 14.00 uur tot 16.30 uur is het museum geopend.
Rondom en in Het Voorhuis geeft het regulier onderhoud wekelijks werk.
Dit jaar hebben we 16 workshops gehad in Het Voorhuis. De workshops borduren onder leiding van
Annely Vos en de workshop advocaat en/of boerenjongens maken blijven in trek. Er worden door de
vrijwilligers ongelofelijk veel uren gemaakt in het museum: van schoonhouden, onderhoud, beheren van
de diverse depots tot groepsontvangsten. Men is regelmatig meerdere keren per week in het museum.
Beheerscommissie
De beheerscommissie regelt de dagelijkse gang van zaken in Het Voorhuis en bestaat uit de dames
Lia Beijer, Marie Bons, Nelie Bouman, Nel den Hartog, Joke Karelse, Janny Korpel, Alie Verhoef, Lyda
Verhoeven en Jansje Vonk. Onze klusjesman is Piet Aantjes. Voorzitter is Mary Prins.
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Expositiecommissie
De expositiecommissie heeft ook dit jaar weer een aantal wisseltentoonstellingen kunnen realiseren. De
commissie bestaat uit de dames: Stijnie Brandwijk, Mariëlle van Leussen, Mary Prins, Lyda Verhoeven,
en Jansje Vonk. Voorzitter is Karin Oskam. In het afgelopen jaar kwam Elly Bakker de commissie
versterken.
Tentoonstellingen
In 2019 zijn er 4 tentoonstellingen in Het Voorhuis geweest.
15 september 2018 – 26 januari 2019

De streek in beeld met werk van schilder Rook van Vuuren
Een mooie expositie met het veelzijdige werk van schilder Rook
van Vuuren (1919–2001), medeoprichter en oud-bestuurslid van
de Historische Vereniging Binnenwaard. Hij was een
ondernemend mens: eigenaar van een transportbedrijf,
agentschap van de Nederlandse Middenstandsbank, kunstschilder
en restaurateur van oude voorwerpen.
Er kwamen in totaal 772 bezoekers.

2 februari 2019 – 1 juni 2019

Samengevoegd
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 beperkten ons tot de zeven zelfstandige gemeenten 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 Binnenwaard.
We sloten af met gemeente Graafstroom. Er was veel
beeldmateriaal te zien van de desbetreffende dorpen zoals: de
gemeenteraden, burgemeesters, secretarissen, ambtenaren,
gemeentehuizen en secretarieën en bestuurlijke hoogtepunten et
cetera.
Er kwamen in totaal 395 bezoekers.

8 juni 2019 – 14 september 2019

Poppenhuizen
In museum Het Voorhuis was 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
was er een miniatuur caravan te bewonderen. In de Oomskamer
in het museum was een miniatuur bibliotheek te zien met een
bijzonder detail. Met sommige tentoongestelde poppenhuizen is
in het verleden ook echt gespeeld
Er kwamen in totaal 735 bezoekers.

21 september 2019 – 25 januari 2020

Bijbels met een verhaal
Een bijbelverzamelaar uit het werkgebied van onze vereniging
exposeerde een deel van zijn collectie in museum Het Voorhuis.
Het was voor het eerst dat in een tentoonstelling in Bleskensgraaf
zoveel verschillende Bijbels te zien waren.
De titel Bijbels met een verhaal is gekozen, omdat niet de inhoud
van de Bijbels centraal stond, maar de boeken zelf.
Tot en met 31 december 2019 kwamen er 203 bezoekers

Bezoekers
Het aantal bezoekers van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019 is 1.698.
De Open Monumentendag van 14 september was als vanouds een topper met ruim 300 bezoekers in Het
Voorhuis. We hebben in het verslagjaar 18 groepen op bezoek gehad.
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Suppoostenwerkgroep
Beheerscommissie, bestuur en vrijwilligers vormen met elkaar de groep suppoosten. Voor iedere
openstelling zijn vier personen aanwezig: een vaste medewerkster aan de balie en drie die toezicht houden,
de bezoekers te woord staan en voor consumpties zorgen. De Oomskamer valt ook onder ons toezicht.
Er wordt door veel vrijwilligers hard gewerkt op verschillende terreinen. Naast het bestuur zijn veel
commissies heel actief met hun eigen stukje van het totaalpakket dat de vereniging biedt: van de restauratie
kleine monumenten tot het beheer van de textielcollectie, van huishoudelijk onderhoud tot het
samenstellen van exposities, van suppoosten en het organiseren van excursies, van archief tot terrein- en
gebouwonderhoud. Het bruist van nieuwe plannen en ideeën binnen onze vereniging. Dank aan al onze
vrijwilligers. De groep bestaat inmiddels uit 86 personen!
Commissie Open Monumentendag
Op deze tweede zaterdag in september openden bekende en onbekende monumenten in Molenlanden de
deur. Voor een ieder was iets nieuws te vinden. Op verschillende plaatsen werden allerlei extra
activiteiten georganiseerd in het kader van het thema: Oud Vermaak in nieuw Molenlanden. Bij het
Voorhuis stond de inmiddels welbekende brocante– en snuffelkraam, waarvan de opbrengst ten bate van
de vereniging kwam. Joke Karelse-de Jong organiseerde met Rita van Ferneij-Molenaar vanuit onze
vereniging met de overige 5 historische verenigingen van de gemeente Molenlanden de jaarlijkse Open
Monumentendag.
Werkgroep Beschrijving Historische panden Binnenwaard
De historische panden in de Binnenwaard worden beschreven op de website: bouwkundige kenmerken,
bewoningsgeschiedenis, foto’s, krantenartikelen enz. Dit is een groeiend bestand, maar wordt op dit
moment niet actief bijgehouden.
Excursiecommissie
Alie Verhoef-den Boer, Rien Brandwijk en Bob de Vries vormden de commissie.
Twee keer per jaar organiseren zij een excursie. In 2019 zijn we naar Zaltbommel geweest en bezochten
we het stoomgemaal De Cruquius en Alkmaar.
Er waren 30 en 54 deelnemers.
Lezingencommissie
De lezingen worden georganiseerd door bestuurslid Caroline Kok-Goedee en Wim Bakker, lid van de HVB
uit Molenaarsgraaf. In dit jaar waren er vijf lezingen.
Website- en Facebookwerkgroep
De commissie bestaat uit de bestuursleden Jan Boele, Wim Breedijk en Joke Karelse-de Jong. Liesbeth
Voogd-Goedee plaatst de aangeleverde tekst en foto’s op de site. Natascha Dekker-Dangez plaatst
regelmatig leuke berichten met mooie foto’s op onze facebookpagina!
Educatiecommissie
De educatiecommissie, bestaat uit de volgende 5 leden: Lia Beijer, Natascha Dekker, Joke Karelse, Marja
de Vries en Ellen de Winter. Zij hebben dit jaar een aantal schoolgroepen ontvangen in Het Voorhuis.
Inmiddels hebben zij samen leskoffers ontwikkeld voor basisscholen over verschillende onderwerpen.
Archiefcommissie
Het aantal gevulde dozen met uitgezochte papieren, in welke vorm dan ook, is gegroeid naar in totaal 182
archiefdozen. Het aantal meters is hierdoor opgelopen tot naar ruim 20 meter! Er zijn afgelopen jaar extra
planken getimmerd om het ruimtegebrek op te lossen.
We hebben onder andere een verzameling financiële stukken gekregen van de kerk in Wijngaarden
bestaande uit nota's en ontvangstbewijzen gedateerd eind 1700 tot eind 1800.
Van de Graafstroomse Fanfare kregen we een grote verzameling notulenboeken, kasboeken, certificaten
van wedstrijden, foto's etc. daterend vanaf de oprichting in 1927.
De commissie bestaat uit Annette Klop en Corrie Vink.

3

Digitaliseringscommissie
Er zijn verschillende commissies actief in museum Het Voorhuis. Een commissie waar u nog 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, Nelie
Bouman, Natascha Dekker en Joke Karelse.
Stichting Publicaties Binnenwaard
Het bestuur van de Stichting Publicaties Binnenwaard heeft dit jaar verder gewerkt aan het nieuw uit te
geven boek over de Tweede Wereldoorlog in onze dorpen. Er is veel onderzoek uitgevoerd, uniek
materiaal verzameld en de eerste hoofdstukken zijn geschreven. In het voorjaar van 2020 zal het
verschijnen. In dat jaar is het namelijk 75 jaar geleden dat de Bevrijdingsdag gevierd werd.
Restauratie Kleine Monumenten Binnenwaard
De commissie bestaat uit Jan Boele, Martin den Butter, Kees van Dijk, Bas de Groot, Theo Kok en Wout
Spruijt. De vereniging zet zich actief in om streekeigen kleine monumenten te behouden voor de
toekomst door ze een nieuwe betekenis te geven. Dit doet zij door het restaureren van kleine monumenten
in de streek zoals boenstoepen, waterinlaten, zijlen, toegangshekken tot kerkhoven, etc.
Werkgroep Kuiperij
De hele inboedel van de elektrische kuiperij van Hendrik van Engelen uit Molenaarsgraaf na 65
jaar stilstand overgebracht naar een speciaal voor dit doel opgetrokken schuur pal naast het museum.
Op zaterdag 13 april 2019 vond de feestelijke opening van de kuiperij plaats. We hebben als vereniging
gestaag het verloop van de werkzaamheden kunnen volgen door berichten en heel veel foto’s van het
team. Het team bestaat uit Piet Aantjes, Kees Baan, Jan Boele, Bas Bons, Wim Breedijk, Martin den
Butter, Fas van Genderen, Joke Karelse, Jacob Oskam en Bob de Vries.
Dit jaar is een subsidieaanvraag ingediend voor de realisatie en reconstructie van een stoephok bij
museum Het Voorhuis te Bleskensgraaf om zo de mogelijkheid te geven om een stukje geschiedenis te
laten zien in de juiste omgeving.r
Verenigingsblad De Binnenwaard
Onder redactie van Joke Karelse-de Jong, Corrie Vink-Versteeg en Bert Noordergraaf zijn er dit jaar drie
verenigingsbladen verschenen. Alle bladen kwamen uit in een kleuroplage van ongeveer 1000 stuks.
Tussentijds werden een acht nieuwsbrieven uitgebracht.
De vrijwilligers A.G. van Amen-van Etten, A.A. Baan, L. Beijer-de Groot, J. van Beuzekom, J. van
Genderen, E. Hamerpagt, J. Houweling, J. Joppe, D. Klop, J. Kuiper, D. de Ridder en M. de Wit brachten
ook dit jaar weer de verenigingsbladen en nieuwsbrieven rond in de zeven dorpen.
Activiteiten
De volgende activiteiten vonden plaats:
17 januari

Lezing dagblad Trouw, 75 jaar tegen de stroom in door de heer P. Bootsma. Er kwamen
leuke anekdotes uit het publiek en er werden veel vragen gesteld.
Er waren 35 belangstellenden.

2 februari

Opening tentoonstelling Samengevoegd. Veel belangstelling, goede opening. De
tentoonstelling was voor velen een feest van herkenning.

5 februari

Regiobijeenkomst met cultuurcoach in Het Voorhuis.

21 februari

Lezing Nobel Streven door de heer F. van Oostrom. Geweldige lezing van hoge kwaliteit.
Ongeveer 75 bezoekers.

21 maart

Lezing Graafstroom en omgeving vanaf de Franse Tijd impressies van de ontwikkeling
van de juridische dienstverlening langs de Graaf door de heer mr. W. van Leussen, oudnotaris. Prima spreker en goede opkomst.
Algemene ledenvergadering na de lezing: deze is goed verlopen. Er waren 43 mensen
aanwezig.
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28 maart

1e workshop borduren met docente Annely Vos. Onder haar leiding werd een geborduurd
kleedje voor een dienblaadje gemaakt.
Er waren 22 deelnemers, gezellige sfeer.

8-13 april

Er was in deze museumweek weinig aanloop, maar er is veel gedaan. Ook leuk dat
mensen even langskwamen. We houden deze week er in.

13 april

Opening en ingebruikstelling van de kuiperij bij museum Het Voorhuis. Een collectief
project waarop heel wat positieve reacties kwamen. Mooie dag en een mooi
openingsmoment. Goede opkomst. De brocanteverkoop in onze kraam verliep goed. De
dag verliep prima. Er kwamen leuke reacties op het uitgegeven kuiperijboekje.

11 mei

Braderie Bleskensgraaf. Succesvolle dag geweest, drukke markt, mooi weer, 15 nieuwe
leden!

18 mei

Voorjaarsexcursie naar Zaltbommel, bus was niet vol, vervoer per auto. De excursie is
zeer geslaagd geweest, Zaltbommel is zeker de moeite waard om te bezoeken.

7 juni:

Herdenking bij propeller monument. Het was een plechtige aangelegenheid. De
uitvoering wordt eigenlijk steeds beter. Ruim 100 kinderen met hun leerkrachten van de
beide basisscholen uit Bleskensgraaf waren aanwezig.

7 juni

Opening expositie Poppenhuizen. Prima verlopen, veel positieve reacties.

14 juni

Vrijwilligersavond met BBQ. Evenals andere jaren was dit weer een groot succes. Er
waren 72 mensen aanwezig.

20 juni

Kortavond met lezing over de verzameling poppenhuizen van Lita de Ranitz door
conservator de heer R. van Lit in museum Het Voorhuis. Er waren 19 aanwezigen.
Geweldig spreker en aimabele man. We ontvingen veel complimenten voor het museum.

27 juni

2e workshop Miniatuur borduren o.l.v. Annely Vos. Er waren 21 deelnemers.

31 augustus

Zomerexcursie naar stoomgemaal Cruqius en Alkmaar. Prachtige en gezellige dag met
mooi weer. Er waren 54 deelnemers.

2 september

Overleg van het HCM (Historisch Collectief Molenlanden, waarin de 6 historische
verenigingen van Molenlanden vertegenwoordigd zijn) Gesproken over 75 jaar
bevrijding, de bijdrage aan de nieuwe ambtsketen van de burgemeester van de gemeente
Molenlanden en de cursus Waard om te Weten. Mooie en enthousiaste groep, vier keer
per jaar is er overleg waarbij ook wethouder Johan Quik aansluit.

28 september

Klusdag van SBG, er waren wat afzeggingen, maar er zijn toch diverse werkzaamheden
verricht met een behoorlijke groep.

13 september

Klassendag. Ruim 500 leerlingen hebben meegedaan. Hele positieve berichten.

14 september

Open monumentendag. Het was gezellig en lekker druk, ruim 300 gasten bezochten Het
Voorhuis. Leuke nieuwe opzet van de brocantekraam. Bakken van poffertjes en verkoop
ervan liep super, dit houden we erin. Ook de kindertafel en de poppenkast liep goed. We
hebben onze vereniging goed op de kaart gezet!

20 september

Opening expositie Bijbels met een verhaal. Dit liep goed. Openingstoespraak door
vicevoorzitter Wim. De expositie is dit keer ingericht door de exposant.

6 oktober

Fokveedag Hoornaar. Geslaagde dag. Veel aanspraak en 3 nieuwe leden werden
ingeschreven.
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17 oktober

Lezing Het wandtapijt van Bayeux door de heer L. Loos. Een bijzondere lezing, goede
spreker. Ongeveer 60 personen aanwezig.

21 november

Lezing Synode van Dordrecht door de heer T. Pronk. Interessant onderwerp en een
boeiende, vlotte spreker. Ongeveer 75 personen aanwezig.

29 november

Mangelen in het Voorhuis tijdens de dinsdagmiddagopenstelling. Jammer dat er geen
bezoekers kwamen. De oefensessie met de vrijwilligers verliep prima en was nuttig.

29 november

Kamerconcert in het Voorhuis door Flutamuze. Prima verlopen. Inmiddels een mooie
traditie die we erin houden. De middenkamer zat bomvol, er waren 35 gasten.

19 december

3e workshop borduren met Annely Vos. Onder haar leiding werd een boekenlegger op band
geborduurd. Er waren wat zieken, maar met 16 deelnemers is de workshop goed verlopen.
Dit blijft een succes!

21 december

Kerst in het Voorhuis, met kaarslicht. Live muziek onder het genot van een glas
chocolademelk of bisschopswijn. De vele mooie kerstdecoraties kwamen uit de groene
vingers van onze nieuwe vrijwilliger Elly Bakker. Onder haar leiding werd ook de
kerstinrichting uitgevoerd. Een mooi begin van de kerstdagen!

28 december

Op deze laatste zaterdagmiddag van het jaar trakteerden wij iedere bezoeker van Het
Voorhuis een heerlijke oliebol bij de koffie, waar ongeveer 50 bezoekers op afkwamen!

Tot besluit
We kijken als bestuur met dankbaarheid terug op 2019. Er zijn vele hoogtepunten te melden, u heeft ze
hierboven kunnen lezen. De bij het museum geopende draaiende kuiperij trekt inmiddels veel bezoekers
De plannen voor een stoephok naast de kuiperij zijn afgerond, een groep vrijwilligers is gestart met de
uitvoering van dit streekeigen monument. De benodigde financiële middelen zijn beschikbaar.
Dank aan alle vrijwilligers van onze vereniging die met veel plezier en toewijding er steeds weer voor
zorgen dat we een prachtige en bruisende vereniging hebben!
Molenaarsgraaf, 30 januari 2020
Caroline Kok-Goedee
secretaris
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