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 adressticker 

Nieuwsbrief Historische Vereniging Binnenwaard 
Mei 2021  -  8ste jaargang  nr 2 

Van het bestuur            Jan Boele, voorzitter 
In de stilte die naar buiten waarneembaar is, hebben we binnen onze vereniging het afgelopen jaar gebruikt om op 

verschillende fronten stappen te zetten. Achter de schermen bereiden we plannen voor over de heropening van ons 

museum Het Voorhuis. We zullen nog even geduld moeten hebben maar het moment van openstelling komt steeds 

dichterbij. We denken zelfs na over een wat ruimere openstelling dan voor de coronacrisis. We laten het u weten zo-

dra dit aan de orde is.  

Een projectgroep is hard aan het werk om digitaal museumbezoek voor kinderen van de basisscholen mogelijk te ma-

ken. Het is de bedoeling dat we nog meer kinderen meenemen in een tijdreis naar het verleden om ze te laten ervaren 

hoe het leven er een eeuw geleden in en om de boerderij uitzag vergeleken met nu.  

Als Historische Vereniging Binnenwaard zijn we aangesloten bij de Stichting HANCA. HANCA staat voor Historie, 

Archeologie en Natuur Collectief Alblasserwaard. We hebben een mooie website in voorbereiding waarop u binnen-

kort alles kunt vinden op het gebied van cultuurhistorie, archeologie en natuur in ons werkgebied. Er zijn fraaie af-

beeldingen en teksten over bijzondere plaatsen te zien. Zodra de website openstaat, maken we dat wereldkundig. 

 

En de winnaar is... 
De afgelopen twee maanden kon u foto’s inzenden 

voor onze fotowedstrijd Binnenwaard in Beeld met 

als thema ‘verleden en heden’. Een grote diversiteit 

aan foto’s stroomde binnen. Veel prachtige foto’s 

van de vorst- en sneeuwperiode, maar ook foto’s van 

molens en het open polderlandschap. Alle inzenders 

heel hartelijk dank voor het delen van deze mooie 

foto’s. Voorlopig zijn de ingezonden foto’s nog te 

zien op onze website www.binnenwaard.nl.  

Het was moeilijk om één winnaar uit te kiezen. De 

drie secretarissen uit ‘verleden en heden’ hebben zich 

daarover gebogen en hebben uiteindelijk gekozen 

voor een prachtige foto van molen De Vriendschap 

uit Bleskensgraaf, gemaakt door Gery van Beuze-

kom. Als prijs ontving zij van haar winnende foto 

een legpuzzel van 1000 stukjes. Van harte gefelici-

teerd en veel puzzelplezier! 

 

http://www.binnenwaard.nl


Museum Het Voorhuis 
Geen nieuws, is goed nieuws. Maar als we geen nieuws uit Het Voorhuis te 

melden hebben, is dat niet echt goed. Het betekent dat Het Voorhuis nog 

steeds niet voor publiek geopend is. Maar we putten moed uit het toenemende 

aantal vaccinaties. Het komt goed.  

Het lijkt dan wel stil in en om het museum, maar na een rustige december- en 

januarimaand is er weer volop activiteit te bespeuren. In kleine groepjes na-

tuurlijk en met mondkapjes, schermen, ontsmettingsvloeistof, afstand houden. 

Nu al een flink deel van de vrijwilligers één, en sommige al twee vaccinaties 

gehad hebben, is het iets makkelijker bij elkaar te komen.  

Zoals u vast eerder gelezen hebt, is in de afgelopen maanden een groot deel 

van het depot onder handen genomen. Het is verbazingwekkend hoe compact 

wij kunnen opbergen. Maar o wee, als alles uit wordt gepakt dan komt er heel 

wat te voorschijn. 
 

Heel heel fijn is te melden dat het stoephok zijn voltooiing nadert, bouwkun-

dig zijn er nog wat kleine dingetjes, maar dat komt zeker in orde.  

Het stoephok is schoongemaakt. En alle spullen die we in het stoephok willen 

plaatsen zijn uit hun tijdelijke bergplaats gehaald. En hoe kan het anders; als 

alles overzichtelijk is uitgestald, dan nemen we de kans waar om zorgvuldig te 

vergelijken en te beslissen welke voorwerpen blijven en welke gaan. Wat 

blijft wordt geregistreerd en gefotografeerd. En daarna kan de beheerscom-

missie aan de slag met de inrichting van deze nieuwe ruimte. Dat is het leukste 

deel van het werk. 

 

De digitaliseringscommissie gaat aan de slag met de registratieformulieren en 

de foto’s. De gegevens en de foto’s worden opgenomen in een registratiesys-

teem. Dat is heel handig voor eigen gebruik; wat is er en waar is het opgebor-

gen! Maar het mooie is dat het systeem ook toegankelijk is voor publiek. U 

kunt vanuit huis voorwerpen in het depot bekijken op internet. Niet alles staat 

gelijk op internet, de foto’s en gegevens moeten stuk voor stuk gecontroleerd, 

en worden pas na akkoord ‘vrijgegeven’. Er zijn al heel wat uurtjes doorge-

bracht achter onze nieuwe laptops, die met een flinke bijdrage van het Prins 

Bernhard Cultuurfonds zijn aangekocht. Er staan al ruim 1800 voorwerpen in 

de wacht. Dat is nog maar een deel van onze collectie. Gelukkig kunt u met het 

programma heel snel zoeken in het systeem. De eerste proefronden met het 

programma zijn geweest. Er staan nu ruim 180 objecten op internet en dage-

lijks komen daar voorwerpen bij. Om een eerste indruk te krijgen, kunt u kij-

ken op collectie.binnenwaard.nl/cgi-bin/objecten.pl. Het is een begin, zeker 

niet volmaakt en nog lang niet klaar, de komende tijd gaan we stroomlijnen. 
 

Maar ondanks alle onze bezigheden kijken we uit naar de openstelling van het museum en het contact met bezoekers. 

Ledenvergadering 2021 
Zoals bekend, is de ledenvergadering van donderdag 18 maart 2021 niet fysiek gehouden. 

In plaats daarvan zijn alle jaarstukken op onze website geplaatst en heeft u de mogelijk-

heid gekregen op de jaarstukken te reageren. Enkele leden hebben de stukken opgevraagd, 

er zijn geen aanmerkingen binnen gekomen. Wel complimenten voor het bestuur. Daarmee 

heeft u de jaarstukken van 2020 en de begroting voor 2021 goedgekeurd. En, zeker niet 

onbelangrijk, u bent akkoord gegaan met het bestuursvoorstel voor de herbenoeming van 

voorzitter Jan Boele. Het bestuur dankt u voor uw vertrouwen. 

Wij staan klaar om het komende jaar de oude activiteiten weer op te pakken en maken plannen voor het opzetten van 

nieuwe activiteiten. Stilstand is immers achteruitgang.  

Agenda 
Op deze plaats geen gebruikelijke agenda. 

De zomerexcursie staat echter wel gepland; zoals gebruikelijk de laatste zaterdag in augustus. We gaan er vanuit dat 

we dan verantwoord met een bus op stap kunnen gaan. Houd de datum 28 augustus vrij! 

Museum Het Voorhuis is nog steeds gesloten maar zodra het verantwoord is, gaat het open! 

Bij de foto’s: Jannie Korpel verzamelt de 
voorwerpen, sorteert op soort. Daarna wordt 
door Mary Prins en Joke Karelse afgewogen 
wat bewaard wordt. 
Onder: Marie Bons en Alie Verhoef vullen 
de registratieformulieren in van de ‘blijvers’. 

http://collectie.binnenwaard.nl/cgi-bin/objecten.pl

