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 adressticker 

Nieuwsbrief Historische Vereniging Binnenwaard 
Oktober -  8ste jaargang nr 4 

Van het bestuur            Jan Boele, voorzitter 
We beginnen langzaam weer te wennen aan het organiseren en meedoen aan activiteiten. We kijken terug op een ge-

slaagde Open Monumentendag van zaterdag 11 september 2021. In museum Het Voorhuis hebben we met inachtne-

ming van alle coronamaatregelen zelfs meer dan honderd mensen ontvangen die genoten van de expositie Oranje Zal 

Overwinnen en van de poffertjes en die en passant nog leuke brocantespullen aanschaften. Op zaterdag 18 september 

jl. is de nieuwe expositie In de wieg gelegd officieel geopend. U kunt elke dinsdag- en zaterdagmiddag komen kijken. 

Een coronapas is niet nodig omdat een museum een zogenaamde doorstroomlocatie is.  

Graag maken we u attent op de jaarlijkse actie van de Rabobank onder de naam Rabo Clubsupport. Ook de Histori-

sche Vereniging Binnenwaard doet mee. Het zou heel fijn zijn als u uw stem tussen 4 en 23 oktober 2021 wilt uitbren-

gen via de website van de Rabobank. We bevelen uw stem ook aan voor Stichting Boerderij Gijbeland, Stichting Pu-

blicaties Binnenwaard en de Regionale Gemalen Stichting Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Bij voorbaat hartelijk 

dank voor uw stem en daarmee uw steun! 

Ook de eerste lezing staat gepland. In deze nieuwsbrief leest u daar meer over. Fijn als we elkaar tijdens de komende 

activiteiten kunnen ontmoeten. 

Uitnodiging lezing 21oktober 2021         Caroline Kok-Goedee, lezingencommissie 

Spreker is de heer Jacques Hendrikx, 

schrijver van toneelstukken, verhalen 

en romans.  
 

Voor één van zijn verhalen won Jac-

ques Hendrikx de Lenteprijs voor Lite-

ratuur 1995. Samen met Hans Münster-

mann is Jacques Hendrikx, onder het 

pseudoniem Jan Tetteroo, schrijver van 

No Flash. Een roman die tot in detail 

alle aspecten van De Nachtwacht be-

handelt. 

Het bestuur nodigt u graag uit voor een lezing op don-

derdag 21 oktober 2021 in De Spil, Willem van den Hee-

rikweg 1 te Bleskensgraaf. Parkeren aan de achterzijde 

van het gebouw: Melkwegplein. Aanvang: 20.00 uur. 

 

Het onderwerp voor deze avond is:  

Nachtwachtwandeling  

(van 1642 tot nu) 

 

De lezing Nachtwachtwandeling vertelt en laat zien de 

biografie, het levensverhaal van De Nachtwacht, het bij-

na vierhonderd jaar oude schilderij van Rembrandt. We 

volgen de route die het schilderij door het oudste deel 

van Amsterdam heeft afgelegd. Vanaf de plaats waar het 

schilderij werd gemaakt komen we langs plaatsen waar 

het schilderij heeft gehangen. Wie waren de mensen die 

staan afgebeeld? Waren ze rijk of arm, waar woonden 

ze? Hoe en wanneer is De Nachtwacht zo beroemd ge-

worden?  

 

Wij maken u er nog attent op dat de zaal goed geventi-

leerd wordt en het daarom wat frisjes kan zijn. Warme 

kleding is dan ook geen overbodige luxe! 

Het bestuur hoopt u op 21 oktober te begroeten. 

De toegang voor leden is gratis. Ook niet-leden zijn  

hartelijk welkom, zij betalen € 2,00. 

Onzeker over de veiligheid bij HVB activiteiten? We houden RIVM richtlijnen in de gaten en  
volgen direct eventuele nieuwe aanwijzingen op.  



Tentoonstelling Oranje Zal Overwinnen verlengd tot 30 januari 
De tentoonstelling over 75 jaar Vrijheid is slechts een enkele week te bezoeken geweest. Veel kans heeft u niet gehad 
om te komen. De expositiecommissie heeft daarom besloten de tentoonstelling te verlengen. Bij uw bezoek ziet u voor-
werpen uit de Tweede Wereldoorlog, zoals voorbeelden van distributie, verduistering, hongerwinter, verzet. En allerlei 
voorwerpen die herinneren aan de bevrijding. Ter inzage liggen boeken, tijdschriften en archiefmateriaal. Boeken en 
tijdschriften die daarvoor geschikt zijn, kunnen na afloop van de tentoonstelling geleend worden.  
 

De tentoonstelling geeft naast herinnering en herkenning gelegenheid tot bezinning. Er wordt altijd gezegd: het verleden 
is een les voor de toekomst. Maar... dan moet je wel kennis van het verleden kunnen opdoen. Met deze tentoonstelling 
hopen we een klein beetje bij te dragen. Wij hopen dat u gelegenheid heeft om langs te komen in Het Voorhuis. 

  Museum Het Voorhuis  Tentoonstelling 18 september 2021 tot 30 januari 2022 

 
 

De actie Rabo ClubSupport komt er weer aan! 
Als u lid bent van Rabobank Lek en 

Merwede krijgt u van de bank een uitnodi-

ging om een stem uit te brengen voor de actie Rabo Clubsupport. Tussen 4 en 

23 oktober 2021 kunt u een van uw stemmen uitbrengen op de Historische 

Vereniging Binnenwaard. In de afgelopen jaren hebben we met uw steun 

prachtige projecten gerealiseerd zoals de kuiperij en nu het stoephok. Het zou 

geweldig zijn als u ons ook dit jaar weer wilt ondersteunen. Bij voorbaat onze 

dank! 
 

Ons doel is deze keer de aanschaf van een windscreen voor het stoephoek. Het 

stoephok is bijna klaar, het wordt prachtig. Er zijn zoveel voorwerpen die nu een mooi 

plekje hebben gekregen. Hier kan aan kinderen of andere groepen heel aanschouwelijk 

uitgelegd worden wat ‘stoepen’ is: hoe gewassen werd en het melkgerei geboend. Met 

het screen kunnen we het stoephok aan de waterzijde afsluiten, bij oostenwind is dat 

een weelde (was er vroeger natuurlijk niet, maar tegenwoordig zijn we verwend). Maar 

bovendien scheelt het veel binnenwaaiend vuil.  

Een windvast screen is een grote uitgave, daarom is ook uw stem nodig!  

Agenda najaar 2021 
16 oktober    Francien in Het Voorhuis (zie boven) 
21 oktober   Lezing Nachtwachtwandeling, achtergronden en uitleg van het overbekende schilderij  

    De Nachtwacht 

18 november  Lezing 

Klein feestje of reünie te plannen? Denk dan eens aan Het Voorhuis. Informeer naar de mogelijkheden  

secretariaat@binnenwaard.nl of telefoon 0184-692430. 

Museum Het Voorhuis is gevestigd in Boerderij Gijbeland, Koekoekspad 1 in Bleskensgraaf.  

Het museum is gedeeltelijk rolstoeltoegankelijk. 

Openingstijden: dinsdag en zaterdag van 14.00 uur tot 16.30 uur. 

Entree: 

Groepen  zijn op afspraak ook welkom op andere tijden.  

Informatie via telefoon 0184-692430 of via e-mail: secretariaat@binnenwaard.nl  

Meer info op internet: www.binnenwaard.nl  -  Facebook Museum Het Voorhuis in de Binnenwaard 

Museum Het Voorhuis staat in het teken van kraamgebruiken en geboorte.  

De tentoonstelling In de wieg gelegd laat naast allerlei gebruiksvoorwerpen 

en babykleertjes een fraaie collectie doopjurken en enkele oude doopmutsjes 

zien. Er liggen geboortekaartjes uit ons werkgebied ter inzage, een kraam-

album van kraamverzorgster Annie Brouwer uit Molenaarsgraaf en een 

schrift van baker Mol uit Molenaarsgraaf met aantekeningen bij wie ze geba-

kerd heeft, hoeveel dagen en de kosten. De dames werkten hoofdzakelijk in 

Brandwijk, Molenaarsgraaf en Ottoland.  

Museum open 
op dinsdag en 
zaterdag van 

14.00 tot 16.30 
uur. 

Ook baker Francien van Helden uit Dussen heeft veel spullen verzameld 

die gebruikt werden en worden rondom de geboorte van een baby. Via haar 

opleiding tot kraamverzorgster en haar werkervaring heeft ze veel kennis 

opgedaan van de gebruiken rondom de kraamtijd. 

Deze kennis wil ze graag delen met de bezoekers van Het Voorhuis. 
 

Francien in Het Voorhuis 
Tijdens de openstellingen van  
zaterdag 16 oktober 2021,  
dinsdag 16 november 2021,  
zaterdag 11 december 2021 en  
dinsdag 11 januari 2022  
zal Francien, in bakerkleding, anekdotes vertellen  
en vragen beantwoorden. 

Stem op Afronding project  

stoephok tussen 4 en 23 oktober 

Een kijkje in het stoephok. 
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