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 adressticker 

 Van het bestuur                 Jan Boele, voorzitter 

Met de mooie brochure voor de Open Monumentendag 2017 in de hand, kijk ik nog eens terug op zaterdag 9 september 
2017. De weersomstandigheden waren wisselend, de betrokkenheid van de eigenaren van de monumenten was groot, de 
vele bezoekers maakten bewuste keuzes in het ruime aanbod aan opengestelde monumenten en activiteiten. Een bezoe-
ker bij dieselgemaal Polder Sliedrecht in Bleskensgraaf: ‘Ik woon hier zo dichtbij en was nog nooit hier geweest. Prach-
tig, die wandeling naar het gemaal, die enorme motor, het geluid en die heerlijke geur!’ 
In 2018 bestaat de Historische Vereniging Binnenwaard 35 jaar. De jubileumcommissie heeft een mooi programma in 
voorbereiding. Het eerste hoogtepunt van 2018 is de presentatie van het boek Watersnood 1953, ramp en realiteit op 
donderdag 1 februari 2018. Dit boek met nog nooit eerder gepubliceerd fotomateriaal gaat over de gevolgen van de wa-
tersnood voor ons werkgebied en de dorpen die daarin liggen. Binnenkort informeren we u verder over alle geplande 
activiteiten in 2018. 

Uitnodiging speciale lezing op vrijdagavond 27 oktober 2017       Caroline Kok-Goedee, secretaris 

In Het Voorhuis verkopen wij ook cadeaubonnen voor een museumbezoek inclusief een kopje koffie/thee. 

Nieuwsbrief Historische Vereniging Binnenwaard 
September 2017  -  4e jaargang nr 8 

Het bestuur nodigt u graag uit voor een lezing op vrijdagavond 27 oktober 2017 
  

in de hervormde kerk van Goudriaan, Noordzijde 17.  
Aanvang 20.00 uur, kerk open 19.30 uur. 

 

Het onderwerp voor deze avond is:  
 

500 JAAR REFORMATIE 
HOE HET ‘LUTHERDE’ IN ZESTIENDE-EEUWS HOLLAND 

 

Spreker is de heer Sander Wassing, historicus  
Muzikale begeleiding door Simon Telling 

 

Fietstochten met Luther als thema, lezingen en exposities door heel het land: niets 
is anno 2017 te gek om de grote voorman van de Reformatie, Maarten Luther te 
herdenken. Nu lijkt het misschien doodnormaal om over de beroemde reformator 
te spreken, maar dat was het in Luthers tijd allerminst! Zo liepen de Augustijnen, 
broeders van Luthers kloosterorde, na 1521 grote risico’s als zij openlijk hun steun 
betuigden aan Luther. Ook de monniken uit het klooster Den Hem op de Brand-
wijkse Donk waren van deze orde. Eén van de heren van Brandwijk, Quintinus 
Weytsen (1518-1565), was werkzaam als ambtenaar van het Hof van Holland. Dit 
was vanaf ongeveer 1525 het brandpunt van de vervolgingen tegen ‘ketters’.  
 

Maarten Luther maakte op 31 oktober 1517 zijn beroemde 95 stellingen wereld-
kundig. Gedurende de jaren die volgden zou de man hiermee een blijvende scheu-
ring teweegbrengen in kerkelijk Europa. Zijn opvattingen zorgden al snel voor 
grote ophef. In de aanloop naar zijn banvonnis op de Rijksdag van Worms (1521) 
uitte Luther al stevige kritiek op praktijken binnen de Rooms-Katholieke kerk. 
Gedurende een donderende preek in 1518 uitte hij vanaf de kansel zijn misnoegen 
over de handel in aflaten. In zijn verhandeling over de goede werken (1520) 
schopt Luther tegen de fundamenten van het kloosterleven.  
 

Hoe bereikte Luthers gedachtegoed de streek? Welke risico’s liepen mensen die 
sympathiek stonden ten aanzien van zijn idealen? Hoe benutte Luther de drukpers 
om zijn geschriften te verspreiden? Deze en andere vragen komen tijdens de lezing 
uitgebreid aan de orde.  
 

De lezing wordt opgeluisterd met orgelmuziek uit Luthers tijd en van componisten 
die zich door Luther lieten inspireren. Een tipje van de sluier lichten wij vast op: 
met een fantasie op het Lutherlied ‘Een Vaste Burcht is onze God’ van Jan Zwart 
sluiten wij de avond in stijl af! 
 

Wij hopen u op 27 oktober te mogen begroeten.  

Maarten Luther. 

 
 
 
 
Simon Telling (l) en Sander Wassing 
bij een orgel en poëzie project tijdens 
Open Monumentendagen in 2012. 

Entree:  
Toegang is voor iedereen vrij! 
Wel zal er bij de uitgang een 
collecte zijn ter bestrijding 
van de onkosten.  



Activiteiten in Museum Het Voorhuis              Karin Oskam-Kuiper 
 

Tentoonstelling Breien als ambacht     23 september tot en met 10 februari 2018 

Hebben wij u al in Museum Het Voorhuis mogen begroeten? Breng eens een bezoekje. Er zijn interessante ten-

toonstellingen en er is een gezellige koffietafel. Openingstijden zie hierboven. 

23 september t/m  
10 februari 2018   Tentoonstelling Breien als ambacht - heel bijzonder breiwerk van Joke Blokland uit Noordeloos 
7 oktober   HVB op de Fokveedag in Hoornaar 
18 oktober   Workshop Breien voor kinderen 
27 oktober   Speciale lezing over de Reformatie door Sander Wassing met muziek door Simon Telling 
10 november   Kamerconcert met ensemble Flutamuze.   
15 november   Wol verven met kinderen  

Agenda najaar 2017 

Museum Het Voorhuis is gevestigd in Boerderij Gijbeland aan het 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: 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 

Workshop Breien met kinderen 6 – 12 jaar   -    18 oktober 2017  

 

Gebreid wordt er al eeuwen, vermoedelijk sinds het begin van de jaartelling. 
Aanvankelijk werd met korte draden gewerkt. Na de uitvinding van het spin-
nenwiel in de Middeleeuwen waardoor het mogelijk werd lange draden te ma-
ken, werd het breien meer algemeen. Het werd van tijdbesteding voor welge-
stelde dames tot een aanzienlijk ambacht voor mannen, verenigd in gilden met 
leerling-, gezel- en meesterbreiers.  
Er is veel veranderd, breimachines namen het werk over; breien werd langza-
merhand een hobby. Voor sommigen een intensieve, creatieve hobby. Momen-
teel is hier veel belangstelling voor.  
De exposant, Joke Blokland uit Noordeloos, is zo iemand die gefascineerd is 
door breien en breiwerk. Zij heeft sinds haar kindertijd gebreid. Zij spint wol en 
verft de garens met natuurlijke kleurstoffen.  
Zij is lid van de Crafts Council Nederland, een internationale vereniging die 
oude ambachten en vaardigheden levend houden. 
Het resultaat van haar werk kunt u bekijken in Het Voorhuis en u wordt vanzelf 
geïnspireerd om zelf (weer) aan de slag te gaan. 
Gedurende de tentoonstelling worden verschillende workshops georganiseerd, 
hieronder ziet u een overzicht. Voor enkele moet u wellicht een kind zoeken 
(kleinkind, buurkind, neefje, nichtje of andere) als u mee wilt doen! 

Woensdag 18 oktober  Breien met kinderen van 6-12 jaar 

Woensdag 15 november Wol verven met kinderen 

Zaterdag 27 januari 2018 Hulp bij breiproblemen. Joke houdt spreekuur voor ieder die haar advies wil vragen 

Zaterdag 10 februari Op de laatste dag van de expositie wordt een modeshow gehouden 

Kennis doorgeven aan een volgende generatie, dat wil Joke Blokland deze middag bereiken 
en wellicht de kiem leggen voor een latere hobby. Kom met een kind naar deze middag het 
wordt vast erg leuk. 
 

Datum     Woensdag 18 oktober  
Tijd      13.00 – 16.00 uur, inloop vanaf 12.45 uur 
Plaats  Museum het Voorhuis, Koekoekspad 1 te Bleskensgraaf 
Kosten     € 7,50, inclusief materialen en consumptie en bezichtigen tentoonstelling. 
   Contant afrekenen s.v.p. 
Aanmelden     De plaatsen zijn beperkt, aanmelden is noodzakelijk, graag zo snel moge
   lijk via secretariaat@binnenwaard.nl, telefoon 0184-422749 
Meenemen      Ieder kind brengt een begeleider mee en een pop of knuffel van max. 30 
   cm. De kinderen maken een trui voor hun knuffel. 
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