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 Van het bestuur                Jan Boele, voorzitter 

Graag bieden we u onze tweede nieuwsbrief van het jaar 2017 aan. Deze 
valt bij u begin februari, de sprokkel- of schrikkelmaand, op de mat.  
Naast alle activiteiten voor 2017 die we in de nieuwsbrief van januari al 
lieten zien, hebben we het aanbod gekregen om een kuiperij zoals die nog 
stond opgesteld in Molenaarsgraaf in ontvangst te nemen. In die kuiperij 
werden in het verleden vaten, kuipen en tonnen gemaakt die in en om de 
boerderij en in het huishouden gebruikt werden. Het is uniek dat een der-
gelijke werkplaats er nog steeds is, weliswaar al jaren niet meer in ge-
bruik. We onderzoeken de mogelijkheid om deze kuiperij over te brengen 
naar Boerderij Gijbeland en deze in een aparte ruimte onder te brengen. 
We hebben de kuiperij inmiddels al ontmanteld en tijdelijk opgeslagen. 
We zijn volop in gesprek met alle betrokken partijen en zijn hoopvol ge-
stemd dat we dit plan in 2017 van de grond kunnen krijgen. Graag hou-
den we u op de hoogte van deze ontwikkelingen. Veel plezier met het 
lezen van deze nieuwbrief en voelt u zich van harte welkom bij een of 
meer van onze activiteiten! 

Uitnodiging lezing 16 februari 2017                  Caroline Kok-Goedee, secretaris 

 
 

Het bestuur nodigt u uit voor een lezing op donderdag 16 februari 2017 in De 
Spil, Willem van den Heerikweg 1 te Bleskensgraaf. Aanvang 20.00 uur. 
Het onderwerp voor deze avond is: 

500 JAAR REFORMATIE 
 

De Reformatie aan de hand van voorwerpen uit kunst en geschiedenis  
 
Binnenkort is het 500 jaar geleden dat de Augustijnermonnik Maarten Luther 
de aanzet gaf tot de protestantse Reformatie. Toch wilde Luther destijds 
allerminst een eigen kerk stichten, maar ‘slechts’ de ene middeleeuwse kerk 
hervormen. Wat dat betreft staat Luther in een lange traditie, want sinds haar 
ontstaan had de westerse kerk reeds tal van dergelijke bewegingen gekend. 
Waarom slaagde de kerk er niet in de Lutherse hervormingsbeweging 
binnenboord te houden? Wat lag er ten grondslag aan deze breuk en wat was 
precies zo revolutionair aan Luthers boodschap? 
Wie dat wil begrijpen, zal zich enigszins moeten verdiepen in de theologie. Jan 
Wim Buisman, docent geschiedenis van het christendom aan de Universiteit 

-
ken kan worden van één Reformatie, maar dat er diverse varianten zijn, 
protestantse en katholieke. 
Weldra ontstond er een felle strijd tussen hervormingsgezinden en aanhangers 
van de oude kerk. Een conflict dat niet alleen met militaire middelen werd 
uitgevochten, maar ook met pen en penseel. Tanja Kootte, conservator 
protestantisme van het Museum Catharijneconvent in Utrecht, is uw gids op 
deze ontdekkingsreis langs geschrift en prent. De verbeelding van de 
Reformatie diende een polemisch doel en de persoon van Luther speelde daarin 
een belangrijke rol, ook in de Nederlanden. 
 
Het bestuur hoopt u 16 februari te begroeten. 

Entree   
Voor leden van de Historische 
Vereniging Binnenwaard is de 
entree gratis. 
Ook niet-leden zijn hartelijk 
welkom, zij betalen € 2,00. 

Vanaf 18 februari is de nieuwe tentoonstelling in museum Het Voorhuis te zien: 

Houtdraaikunst van Adrie Bezemer en het Geslacht Van Slijpe, burgemeesters van Goudriaan van 1705-1958  

Sprekers deze avond zijn 
drs. Tanja G. Kootte, J .G. 
van Oord Jzn. conservator 
voor protestantisme van het 
Museum Catharijneconvent 
Utrecht en haar echtgenoot 
dr. Jan Wim Buisman, UD 
geschiedenis van het christen-
dom, Universiteit Leiden. 



Activiteiten in museum Het Voorhuis                Corrie Vink-Versteeg 
 

Dubbelexpostie van 18 februari tot en met 27 mei 2017  
Houtdraaikunst van Adrie Bezemer en Geslacht Van Slijpe, burgemeesters van Goudriaan van 1705 – 1958 

16 februari   lezing 500 jaar Reformatie aan de hand van voorwerpen uit kunst en geschiedenis. 
 

18 februari t/m 27 mei  dubbelexpositie: Houtdraaikunst van Adrie Bezemer en het Geslacht Van Slijpe, met op  
25-2, 25-3, 22-4, 20-5  demonstraties houtdraaien in Het Voorhuis door Adrie Bezemer. 
 

23 maart   lezing Moneta Drodrachena en na de pauze Algemene ledenvergadering, aanvang 19.30 uur. 
 

4 t/m 8 april   extra middagopenstellingen in verband met de museumweek, met op 
5 april    speciale demonstratie houtdraaien voor de jeugd. Nadere info nieuwsbrief maart. 
 

22 april   10 jaar museum Het Voorhuis, met veel activiteiten in en om het museum, onder  andere Binnen - 
museum hele dag open waard Oldtimerdag (info op www.binnenwaard.nl) en ingebruikstelling overtoom. 

 

 

Houtdraaikunst van Adrie Bezemer 
Houtdraaien is voor Adrie Bezemer uit Goudriaan 
zijn grote hobby. Al snel na zijn pensionering stond 
er een tweedehands draaibankje in de schuur om 
kunstwerken te maken. Na een half jaar kocht hij 
een professionele draaibank. Niet alleen houtdraai-
en, maar ook beeldhouwen in hout en het originele 
Fries houtsnijwerk behoren tot zijn bezigheden.  
Bezemer heeft met ongeveer negentig houtsoorten gewerkt, waarvan hij ballen draaide. Deze in 
rekken geplaatste ballen zijn een bezienswaardigheid. Landelijke bekendheid heeft hij met zijn 
hoeden. Deze zijn ook in museum Het Voorhuis te zien. Daarnaast creëert Adrie kandelaars, 
schalen, vazen en andere prachtige kunstvoorwerpen. Bijzonder is dat bijna alle objecten mo-
gen worden aangeraakt. Adrie Bezemer geeft demonstraties houtdraaien voor de bezoekers van 
de tentoonstelling in Het Voorhuis op 25 februari, 25 maart, 22 april en 20 mei. Op aanvraag 
geeft hij ook rondleidingen in het museum. Op website www.houtdraaierbezemer.nl zijn veel 
van zijn prachtige kunstobjecten te zien. Hebt u belangstelling voor het houtdraaien, kom eens 
langs tijdens de demonstraties in museum Het Voorhuis.  
 

Geslacht Van Slijpe 
In de opkamer van Het Voorhuis is veel te zien dat direct of indirect betrekking heeft op familie 
Van Slijpe. Veel foto’s van deze familie, onder andere van het afscheid van de laatste burge-
meester Van Slijpe; gebruiksvoorwerpen van de secretarie en privé. Dankzij de medewerking 
van enkele families uit Goudriaan hebben we een interessante tentoonstelling ingericht.  
Het uit Vlaanderen afkomstige voorname en welgestelde geslacht Van Slijpe is eeuwen geleden 
om godsdienstige redenen uitgeweken naar Maastricht. Een tak van die familie vestigde zich in 
Zuid-Holland onder andere in Goudriaan. Ze waren daar van 1705 tot 1958 drossaard, baljuw, 
schout en burgemeester. Van 1852 tot 1958 waren zo ook burgemeester van Ottoland. De ver-
diensten van deze familie hebben een positieve invloed gehad op Goudriaan en Ottoland. De 
laatste burgemeester, R.D.C.M. van Slijpe werd op 2 januari 1924 in zijn vaders plaats be-
noemd en op 21/22 januari geïnstalleerd als burgemeester/secretaris van Goudriaan en Otto-
land. Hij trouwde op 20 maart 1924 met Teuntje Korevaar. Het huwelijk bleef kinderloos zodat 

een erfopvolger, voor zover dat nog mogelijk zou zijn geweest, er niet meer in zat. Hij was en bleef de laatste Van Slijpe in 
het openbaar bestuur van de gemeenten Goudriaan en Ottoland. Met ingang van 1 januari 1958 kreeg hij op 65-jarige leeftijd 
eervol ontslag. Zijn gemeenten zorgden voor een passend afscheidsfeest. Het was hem echter niet gegeven lang van zijn ver-
diende pensioen te genieten want al op 4 mei van hetzelfde jaar overleed hij in Goudriaan. Met het overlijden van Rogier 
D.C.M. is een definitief einde gekomen aan een band van ongeveer 250 jaar tussen de gemeente Goudriaan en leden van de 
familie Van Slijpe. Een lange periode, waarin ze niet alleen een groot aandeel hadden in het openbaar bestuur en vroeger in de 
rechtspraak van de gemeente Goudriaan, maar verschillenden van hen waren ook betrokken bij het bestuur van kerk en pol-
der. De familie Van Slijpe trok in Goudriaan eeuwenlang aan vele touwtjes! 

Sponsorkliks                   Jan Boele 

Museum Het Voorhuis is gevestigd in Boerder ij 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: € 2,- per persoon, HVB-leden € 1,-, kinderen tot 12 jaar mogen, mits onder begeleiding, gratis naar binnen. 
Groepen zijn op afspraak ook welkom op andere tijden: telefoon 0184-422749,  b.g.g. 0184-641629 of via  
e-mail: secretariaat@binnenwaard.nl   internet: www.binnenwaard.nl.   facebook: museum het voorhuis   

Agenda voorjaar 2017 

In de afgelopen maanden hebben al diverse leden via de homepage van onze website digitaal aankopen 
gedaan bij een winkel of een bedrijf. Dat gaat heel eenvoudig. Onderaan de pagina van 
www.binnenwaard.nl staat een banner met de afbeelding van Sponsorkliks en daarachter de tekst: Win-
kel online via Sponsorkliks en steun onze vereniging. Het mooie van deze manier van bestellen is dat het 
u geen extra geld kost en dat de Historische Vereniging Binnenwaard van elke bestelling een klein be-

drag ontvangt. Bij elkaar opgeteld kan dat behoorlijk oplopen. Zo staat de teller inmiddels op ruim € 127,-. Dat is een mooi 
bedrag dat we willen besteden aan projecten zoals de restauratie van kleine monumenten. Doet u ook mee? Hartelijk dank! 

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

