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Van het bestuur                                                                                               Jan Boele, voorzitter 

De voorbereidingen voor het winterseizoen zijn in volle gang. We hebben weer een scala aan activiteiten voor jong en 
oud. Traditioneel sluiten we ons zomerseizoen af met een excursie op de laatste zaterdag van augustus, deze keer naar 
historisch Twente. Zaterdag 10 september organiseren we de jaarlijkse Open Monumentendag met de brocantekraam bij 
Het Voorhuis. En dit jaar valt deze dag samen met de Boerderijdag rond Boerderij Gijbeland en dus ook rond museum 
Het Voorhuis. Veel activiteiten kunt u meebeleven. Gaat u die dag maar vroeg op pad. 
De expositie Naar School loopt nog door tot 17 september. Veel bezoekers bekijken de oude schoolfoto’s maar ook de 
oude schrijfspullen zijn populair. Ook bij (klein)kinderen. 
De nieuwe expositie Aan tafel boeren, burgers, boden en buitenlui! Het beloofd heel bijzonder te worden. Komt u kij-
ken vanaf 24 september. 
In deze nieuwsbrief informeren we u verder over de komende activiteiten. U bent van harte welkom! 
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Open Monumentendag Molenwaard 2016  

De jaarlijkse Open Monumentendag komt er weer aan. Voor de dertigste keer! 
Dit jaar hebben we in onze gemeente een bijzondere versie: voor het eerst wordt de 
dag in Molenwaard breed georganiseerd. Samen met de Historische Kring Nieuwpoort 
en Historische Vereniging Alblasserwaard-West, waaronder Kinderdijk en Nieuw-
Lekkerland vallen, en met steun van de gemeente Molenwaard, is een mooie brochure gemaakt met veel informatie. 
Alle panden bezoeken is haast niet mogelijk, u kiest wat u interessant lijkt. U kunt de brochure bewaren, wellicht is 
er op een ander moment gelegenheid een keer binnen te gaan. U krijgt de brochure gelijk met deze nieuwsbrief thuis 
bezorgd. Ook op de website is informatie te vinden. 
 

Waar u zeker langs moet komen is Het Voorhuis, het zal hier drukte van belang 
zijn. Alle gebruikers van Boerderij Gijbeland zullen hun deuren openen en veel ac-
tiviteiten worden gezamenlijk opgezet. Onze verkoopkraam met brocante is daar 
onderdeel van. In Het Voorhuis willen we gaan bakken, Oudhollandse recepten, 
waarvoor we ook de ‘wonderpan’ onder het stof vandaan halen.  
Kom gerust proeven. Over de Boerderijdag leest u meer op een volgende pagina in 
deze Nieuwsbrief. 
 
 

Uit het volgende artikel blijkt dat op een Monumentendag ook in de eigen omgeving veel te zien is waaraan altijd 
voorbijgegaan is.  
 
 

Keltische symbolen in de Hervormde kerk in Molenaarsgraaf            Kees-Jan Kok  
 

Op de website van de Open Monumentendag las ik het volgende: 
‘De Open Monumentendag staat in het teken van Iconen en Symbolen. Daarmee 
wordt bij deze dertigste editie van het evenement verwezen naar beelden en tekens 
met een bijzondere extra betekenis, die zichzelf overstijgt. In monumenten zie je ze 
overal: binnen en buiten, in ornamenten, in reliëfs, in schilderingen.’ 
 

Een prachtig voorbeeld hiervan heb ik afgelopen jaar tot mijn grote verrassing ont-
dekt tijdens Open Monumentendag in de kerk van Molenaarsgraaf. Mijn oog viel 
op de grafsteen van Matys Cornelysse Groenvelt uit het jaar 1657. Op de vier hoe-
ken van deze zerk staan ronde symbolen, enigszins uitgesleten, maar nog duidelijk 
herkenbaar. In één van de hoeken leek een soort rund of stier te staan, herkenbaar 
aan zijn hoorns. Daarmee viel het muntje… 
 

De afgelopen jaren ben ik deze symbolen meer tegengekomen: 
 Op vakantie in Zuid-Engeland trof ik in de kathedraal van Chicester vier grote 

doeken, gespannen achter het altaar, aan waarop deze dieren afgebeeld zijn door 
moderne kunstenaars. Dit is de kerk van Bishop Bell die in de Tweede Wereld-
oorlog intensief optrok met Dietrich Bonhoeffer. 

Hervormde kerk Molenaarsgraaf,  
zerk in het zuidpad.  



Boerderijdag op 10 september bij Boerderij Gijbeland  

Op zaterdag 10 september 2016 bruist het rondom Boerderij Gijbeland in Bleskensgraaf, 

- een grote markt met streekproducten  
- brocanteverkoop van de Historische Vereniging Binnenwaard  
- proeverijen  
- een taartenbakwedstrijd (zoek uw lekkerste recept maar vast op!) 
- terras van Philadelphia 
- een heuse pap-eet-wedstrijd 
-  mini-keuring huisdieren  
- schapen drijven  
- pony rijden 
- oude tractoren  
- en nog veel meer activiteiten staan voor u klaar. 
 

Rond Het Voorhuis kunt u uitrusten, eten en drinken en weer fit op stap gaan om de  
open monumenten te bezoeken . U bent van harte welkom op de Boerderijdag. 
 

 
 In The Brittisch Library zag ik de prachtig geïllustreerde Linderfarne gospels, een evange-

lie uit de achtste eeuw, met deze dieren op de omslag. 
 De Engels-Ierse band IONA heeft zich op het album Kells laten inspireren door het Book 

of Kells, een oud Keltisch evangelie, geschreven rond 800. De kalligrafie in dit boek is 
onovertroffen. (De muziek van de band vind ik trouwens ook geweldig. Op YouTube is 
bijvoorbeeld Matthew the man te vinden.) 

 

Mijn verwondering was dus groot toen ik de genoemde symbolen ook in mijn eigen omge-
ving aantrof! 
 

Waar zijn deze afbeeldingen op gebaseerd? 
In het Bijbelboek Ezechiël lezen we over een visioen met vier hemelse dieren. En in het 
laatste Bijbelboek Openbaringen komen deze dieren meerdere malen terug. Het zijn beelden 
van wezens van een mens, een leeuw, een kalf en een arend, allen bedekt met vele ogen en 
vleugelparen. Door de eeuwen heen zijn deze beelden geprojecteerd op de vier evangelisten 
onder meer door het begin van de naar hen genoemde Bijbelboeken.  
 

Beeld van een mens: Mattheus begint met het geslachtsregister van Jezus. Het dier ‘met het hoofd als dat van een 
mens’ kan hiernaar verwijzen, waarbij de vleugels het dier een heilige status geven. Dat soms aan een engel is ge-
dacht is begrijpelijk vanwege de uitbeelding van een mens met vleugels. 
Van een leeuw: Marcus begint met Johannes de Doper en Jezus in de woestijn. De leeuw als woestijndier past daar-
bij. 
Van een stier: Lucas begint met de aankondiging van de geboorte van Johannes de Doper als zijn vader Zacharias, 
priesterdienst heeft in de tempel. De stier (soms koe of os) zou het offerdier in de tempel zijn. 
Van een arend: Johannes begint met een hoofdstuk over tijd en eeuwig-
heid, dat mooi past bij een arend die hoog boven de aarde zweeft. 
Eeuwenlang hebben theologen, kunstenaars en musici zich laten inspireren 
door deze vier symbolen. 
 

Tegelijkertijd komen bij mij allerlei vragen naar boven. Is 1657 niet ver na 
de Reformatie? Zijn deze afbeeldingen aangebracht in opdracht van de 
overledene, of zijn nazaten? Is het wellicht de vrijheid van de steenhouwer 
geweest? Waren deze symbolen in die tijd algemeen bekend en wijdver-
breid? Of hebben we hier met een zeldzaamheid te maken? 
Vragen waar misschien nooit antwoord op komt, maar die aangeven hoe 
verrassend leuk een monumentendag kan zijn! 
 

Brandwijk, augustus 2016 
 

Bronnen: naast eigen waarneming, openbare bronnen van internet 
Afbeeldingen Kees-Jan Kok 

Hoekbeslag  
Linderfarne Gospels   

 

De arend uit het Johannes evangelie, 
links op de zerk in Molenaarsgraaf,  

rechts uit het Book of Kells,  
De overeenkomst is treffend. 



Activiteiten in Het Voorhuis  

Heel bijzondere nieuwe tentoonstelling  24-9-2016  t/m  11-2-2017:  
                                                                    Aan tafel boeren, burgers, boden en buitenlui!      

 

 

Deze maanden staat Het Voorhuis in het teken van de tafelcul-
tuur van de boeren, burgers, boden (het bedienend personeel) en 
buitenlui van Nederland. 
Hoe dekten zij de tafel in de twintigste eeuw? Wel, om te begin-
nen natuurlijk met een tafellaken, want van kale tafels at men tot 
de jaren zeventig niet. In het museum zijn voorbeelden te zien; 
een simpel katoentje of een plastic zeiltje bij de boeren, het zon-
dagse wit damasten tafellaken voor de burger, het eenvoudige 
blokken tafellaken voor de boden, want ook die aten niet van ka-
le tafels en de mooi gedekte tafel met fijn damast en glanzend 
zilver voor de rijkere buitenlui. 

Door het hele museum staat het linnengoed volop in de schijnwerpers: het miniatuur linnenkabinet ontlokt iedere be-
zoeker een glimlach, de miniatuur mangel en linnenpers laten de zorg zien voor het linnengoed in vroeger tijden. Lin-
nengoed was eeuwenlang hét statussymbool van de vrouw, daarom kerfde een jonge man in 1665 voor zijn aanstaande 
bruid in een mangelplank: ‘wit gewassen en net in de vouw, dat is een sieraad voor een schone vrouw’. Waarbij de 
‘schone’ vrouw twee betekenissen heeft: zij is schoon én mooi. 
 

Ook de voorwerpen die bij de gedekte tafel horen, zijn te zien: de bordenkleedjes (doiley’s) die tegen de herrie en het 
krassen onder de borden werden gelegd, de messenleggers voor de burgerlijke milieus, het servettenkettinkje zodat het 
servet gedistingeerd onder je hals hing en niet in de knellend stijve boord van het overhemd hoefde te worden gepropt. 
 

Deze tentoonstelling is niet alleen genieten met de ogen, de stapels tafellakens en servetten in het linnen kabinet mogen 
er uit gehaald worden en bezoekers kunnen de verschillende patronen van heel dichtbij bekijken en het verschil in kwa-
liteit voelen; de glans van het oersterke linnen, het zogenaamde gemak van katoen, de glim van rayon en synthetisch 
garen. Zo kunnen ze op zoek naar de wereldgeschiedenis verstopt in tafellakens voor het ontbijt: hoog in de lucht 
zweeft een zeppelin, in de gele zandwoestijn staat een piramide, Margotje, dochter van een linnenfabrikant, is omringd 
door al haar speelgoed in 1930, een familie borduurt alle feestelijke etentjes met naam en symbolen in hun tafellaken, 
de Nederlandse leeuw steekt met een dolk door de vlag met hakenkruis als symbool van het eind van de Tweede We-
reldoorlog. De bevrijding gevierd in oranjeappeltjes. En dat was er allemaal als je ’s morgens wakker werd en met sla-
perige ogen aan de ontbijttafel ging zitten. 
 

Uit alle eeuwen zijn er servetten met intrigerende voorstellingen: Bijbelles uit de zeventiende eeuw, wapengekletter en 
kanongebulder uit de achttiende eeuw, jagers te paard uit de negentiende eeuw, de viering van ons koninkrijk in de 
twintigste  eeuw. 
 

En, heeft u altijd al willen weten wat het betekent om iemand door de mangel te halen, kom dan ook beslist kijken, 
want hier ziet u het verbeeld! 
 

Deze tentoonstelling is tot stand gekomen door samenwerking met gastconservator/kunsthistorica Sanny de Zoete uit 
Delft. Haar collectie tafellinnen en die van het museum zijn het uitgangspunt. 
Nog meer weten over linnen en damast? Kijkt u eens op de website van Sanny de Zoete www.sannydezoete.nl. 

Museum Het Voorhuis 

Soms blijken ‘die ou-

we, witte lappen’ tot grote verrassing servetten met bijzondere dessins uit de zeventiende eeuw te zijn.

Vrijwilliger gevraagd voor het archief 
 
Zoekt u een interessante bezigheid? Houdt u van organiseren? Kunt u een beetje uit de voeten op de computer? Voor de 
reorganisatie van het grote archief zoeken wij mensen met tijd en geduld. Het is een secuur werkje en het is niet zomaar 
in een dag geregeld. U hoeft het echter niet alleen te doen, samen met anderen overlegt en regelt u tijden en werkzaam-
heden. We zijn op meerdere terreinen actief. Andere interesse, informeer eens naar de mogelijkheden.  
Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met Corrie Vink, telefoon 0184 641293 

http://www.sannydezoete.nl
mailto:secretariaat@binnenwaard.nl
http://www.binnenwaard.nl


Agenda najaar 2016 

Tot 17 september  Tentoonstelling NAAR SCHOOL 4  - 12 jaar in Het Voorhuis 

10 september 
Open Monumentendag en Boerderijdag rondom Boerderij Gijbeland,  
Het Voorhuis open van 10.00 tot 16.30  

13 september Dinsdagmiddagopenstelling Het Voorhuis (zie ook 20 september)  

17 september  Allerlaatste dag tentoonstelling Naar School 

20 september Het Voorhuis niet open in verband met wisseling tentoonstelling 

24 september 2016 tot 
11 februari 2017 

Tentoonstelling: Aan tafel boeren, burgers, boden en buitenlui! 

  5 oktober  Bierhistorie en Bierproeven in Het Voorhuis 

27 oktober  Lezing Nederland dineert, vier eeuwen tafelcultuur in damast door Sanny de Zoete, kunsthistorica 

5 oktober 2016  Bier geschiedenis en bierproeven in Het Voorhuis  
                           een avond zinvol besteden aan bier  

 

Bier drinken is al een eeuwen oude manier van dorstlessen. Elk zichzelf respecterend dorp had naast een kerk ook wel 
een brouwerij. Zeker is, dat zelf het kleinste dorp, wel één of meer gelegenheden telde, waar men bier van ’t vat kon 
drinken. Flessenbier bestond nog niet. 
Veel achternamen en straatnamen herinneren nog aan de bierbrouwers van weleer zoals Brouwer, Brouwershaven enz. 
Na de opkomst van koffie, thee en frisdranken verloor het bier aan populariteit. Omdat bier veel goedkoper was dan 
wijn, bleef het wel de volksdrank van de lage landen. Ten gevolge van twee wereldoorlogen daalde het aantal bierbrou-
werijen. De overgebleven brouwers gingen over op massaproductie van pils. Het verschil tussen de verschillende mer-
ken was nauwelijks meer te proeven. Het etiket was meer bepalend dan de drank. Na een toenemend aanbod van Belgi-
sche en Duitse bieren op de Nederlandse markt, werden de traditionele brouwers min of meer gedwongen, om ook bij-
zondere bieren uit te brengen. 
Ook door de opkomst van hobbybrouwers, die soms met succes van hun hobby, hun beroep weten te maken, krijgt het 
grote publiek steeds meer aandacht voor het ambachtelijke bier. 
 

Naast de geschiedenis van het bier en haar brouwers, wordt er ook kennisgemaakt met de grondstoffen en het productie-
proces. Vanzelfsprekend worden er met regelmatige tussenpozen, verschillende soorten bier geproefd. 
De avond wordt verzorgd door René van Wijk uit Meteren. Ook zal De Blauwe IJsbeer uit Nieuwpoort aanwezig zijn 
met producten en verhalen. Het beloofd een leerzame en smaakvolle avond te worden. 
 

Een huis aan huis uitnodiging volgt later, maar aanmelden kan al via  
het secretariaat van de Historische Vereniging Binnenwaard: secretariaat @binnenwaard.nl of telefoon 0184 422749. 
 

Afhankelijk van het aantal aanmeldingen wordt de avond gehouden in museum Het Voorhuis of op de Achterzolder van 
Boerderij Gijbeland. 

Lezingen winter 2016/2017 

De lezingen vinden plaats in zalencentrum De Spil in Bleskensgraaf, aanvang 20.00 uur, tenzij anders wordt vermeld. 

27 oktober 2016 
LET op: 4e donderdag  

Nederland dineert, vier eeuwen tafelcultuur in damast  
door kunsthistorica mevrouw Sanny de Zoete over tafelcultuur in Nederland. In de pauze is 
er gelegenheid om meegebracht oud linnengoed, damast en dergelijke te laten beoordelen. 

17 november 2016  Brandwijk, de Beeldenstorm en Alva’s Raad van Beroerten (1566-1569)  
Een dorp aan de vooravond van de Tachtigjarige Oorlog door historicus de heer Sander Was-
sing. Wat hadden de vijf inwoners uit Brandwijk op hun geweten waarvoor zij door de 
Bloedraad werden veroordeeld? 

19 januari 2017 Onderwerp nog niet bekend 

16 februari 2017 Reformatie aan de hand van voorwerpen uit kunst en geschiedenis  
door drs. mevrouw Tanja Kootte. Conservator voor het protestantisme van het Museum Ca-
tharijneconvent in Utrecht. 

16 maart 2016 
Aanvang 19.30 uur  

Moneta Dordrachena  
door de heer Martin Bloemendaal over de Dordtse en Hollandse munt. 
Martin Bloemdaal was nauw betrokken bij het jaarboek Geslagen te Dordrecht  
NA de lezing wordt de Algemene Ledenvergadering gehouden. 


