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Op donderdag 27 oktober 2016 organiseerden we onze eerste lezing van dit seizoen. Kunsthistorica Sanny de Zoete ver-
telde als expert over de tafelcultuur in de afgelopen vier eeuwen. Haar presentatie spitste zich toe op de ontwikkeling in 
het gebruik van linnen als aankleding van de dinertafels. Het was mooi om te zien met hoeveel passie zij een zaal met 
honderd personen kon meeslepen in haar verhaal. We zaten aan haar lippen gekluisterd! Passie, bevlogenheid en enthou-
siasme zijn begrippen die dicht bij elkaar liggen. Ze zijn zo herkenbaar in onze vereniging.  
Datzelfde gold voor de bierproefavond op woensdag 5 oktober 2016. Er was meer belangstelling dan we gedacht hadden. 
Een tweede avond is gepland voor degenen die zich voor de eerste avond hadden aangemeld maar die we toen moesten 
teleurstellen. 
Het bestuur van de Stichting Publicaties Binnenwaard is begonnen met de voorbereidingen voor een uitgave in januari 
2018 rond het thema Watersnood 1953. Het is de bedoeling dat we een boekje presenteren met nog nooit eerder vertoond 
fotomateriaal uit die tijd.  
In de afgelopen weken bracht het bestuur van de Stichting Oorlogsmonument Molenaarsgraaf-Brandwijk geweldig 
nieuws naar buiten. Het plaatsen van een oorlogsmonument op het parkeerterrein bij café Boerenklaas gaat door! De ont-
hulling staat gepland op zaterdag 20 mei 2017. Onze vereniging is daar blij mee en ondersteunt dit project van harte. 
Laat u zich in deze nieuwsbrief meenemen met onze activiteiten in de komende weken. 
 

Uitnodiging lezing 17 november 2016               Caroline Kok-Goedee, secretaris 

Het bestuur nodigt u uit voor een lezing op donderdag 17 november 2016 in De Spil, Willem van den Heerikweg 1 te 
Bleskensgraaf. Aanvang 20.00 uur. 

 
 Het onderwerp deze avond is  

 

Brandwijk, de Beeldenstorm en Alva’s Raad van Beroerten (1566-1569) 
Een dorp aan de vooravond van de Tachtigjarige Oorlog  

 

In de zomer van 1566 raakten de gemoederen overal in de Nederlanden oververhit. 
Aangespoord door vlammende betogen van hagenpredikers ging men tot actie over. De 
Beeldenstorm greep razendsnel om zich heen en het Spaanse bewind in Brussel wan-
kelde op haar grondvesten. De Spaanse koning Filips II stuurde zijn belangrijkste gene-
raal, de hertog van Alva met een leger om orde op zaken te stellen. Eenmaal aangeko-
men stelde Alva een speciale rechtbank samen: de Raad van Beroerten. 
 
Ook het dorp Brandwijk ontkwam men niet aan de onrust die om zich heen greep in de 
zomer en herfst van 1566. Pastoor Dirck Pietersz verklaarde in september dat hij de 
mis niet meer wilde lezen. Enige dagen later verscheen hij in een wereldlijke habijt op 
het kansel en zong hij Duitse psalmen. Verschillende lieden, waaronder de secretaris en 
de schout van Brandwijk, hielden Pietersz de hand boven het hoofd.  
Toen rust en orde in het land hersteld was, deden Commissarissen van de Raad van 
Beroerten ook onderzoek in Brandwijk en omgeving. Dit leverde getuigenverklaringen 
die bewaard worden in het Algemeen Rijksarchief Brussel. Vijf inwoners uit Brand-
wijk en Gijbeland werden door de ‘Bloedraad’ veroordeeld. Wat hadden Joost Wil-
lemsz (kerkmeester), Pieter Jansz (secretaris), Sebastiaen Govertsz (bode), Adriaen 
Adriaensz en Cornelis Dircxz (schout) precies op hun geweten? Hoe liep het met deze 
lieden af?  
 
Tijdens de lezing wordt bij deze en andere vragen uitgebreid stilgestaan.  
 
 
Het bestuur hoopt u 17 november te mogen begroeten. 

Entree   
Voor leden van de Histori-
sche Vereniging Binnen-
waard is de entree gratis. 
Ook niet-leden zijn hartelijk 
welkom, zij betalen € 2,00. 

 
 De tentoonstelling Aan tafel boeren, burgers, boden en buitenlui duurt tot en met 11 februari 2017 

Spreker deze avond is de 
heer Sander Wassing. Hij is 
freelance historicus, organi-
seert lezingen, doet archief-
onderzoek en schrijft artike-
len. Daarnaast is hij mo-
menteel werkzaam als on-
derzoeker bij de Erasmus 
Universiteit. 



 

Activiteiten in museum Het Voorhuis                

16 november   Tweede avond Geschiedenis van het bier en bierproeven. 
 

17 november   Lezing: Brandwijk, de Beeldenstorm en Alva’s Raad van Beroerten, door historicus  
    Sander Wassing. Locatie De Spil, Bleskensgraaf. 

 

3 december    Zwarte Piet in Het Voorhuis. 
 

10 t/m 24 december Het Voorhuis in Kerstsfeer. 
 

15 december   Borduurworkshop met Annely Vos. 
 

20 december   Tafelkleden mangelen in Het Voorhuis. 
 

24 december   Het Voorhuis in Kaarslicht met muziek/zang en gratis een glas Bisschopswijn. 
31 december   Het Voorhuis gesloten. 

 

 

Historisch 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 najaar 2016 

Workshop Servet Borduren onder leiding van Annely Vos - 15 december 2016 -13.30 uur 
 

Annely heeft nu voor een servet met een monogram gekozen, dit sluit mooi aan bij de lopende ten-
toonstelling Aan tafel boeren, burgers, boden en buitenlui, een collectie linnengoed van kunsthistori-
ca Sanny de Zoete uit Delft. U kunt kiezen uit twee ontwerpen. Annely is inmiddels bij velen be-
kend. En ook haar zorgvuldige en professionele werkwijze.  
 

Datum Donderdag 15 december 2016. 
Tijd   Inloop vanaf 13.00 uur, workshop van 13.30-16.00 uur.  
Plaats             Museum Het Voorhuis, Koekoekspad 1 in Bleskensgraaf.  
Kosten           € 17,50 inclusief servet, beschr ijving, 3 consumpties en bezichtiging van de bijzondere expo
  sitie Aan tafel u mag het linnengoed aaien en voelen!  Contant afrekenen met gepast geld s.v.p.   
Aanmelden   De plaatsen zijn beper kt, max. 20 personen. Aanmelden is noodzakelijk, graag vóór  29 november  2016 via  
  c.a.vinkversteeg@kpnmail.nl of telefoon 0184-641293. 
Verzoek Zelf meenemen: borduurgaren, naalden, schaartje, loep en borduurring.  

Zwarte Piet in Het Voor-
huis op 3 december 2016   

Zaterdagmiddag 3 december zal  
Zwarte Piet een bezoek brengen 
aan Het Voorhuis. U bent van harte 
welkom, met of zonder kinderen of 
kleinkinderen. 

Mangelen in Het Voorhuis 
op 20 december 
 

Tijdens deze dinsdagmiddagopen-
stelling is er gelegenheid uw eigen 
damast tafelkleed te mangelen in 
Het Voorhuis. Damast is een weef-
techniek waarbij patronen worden 
ingeweven in dezelfde kleur als de achtergrond. Het materiaal 
kan zijn: katoen, linnen, wol, zijde. 
Mangelen klinkt bekend voor iedereen, maar zelden wordt het 
meer gedaan. Wie heeft zo’n apparaat nog? Wel, in het muse-
um staat er één en die gaan we gebruiken.  
Het verschil met strijken is dat mangelen een proces is van 
koude persing; daardoor gaat het ingeweven patroon prachtig 
glanzen. Leden van de beheerscommissie hebben tips gekre-
gen van Sanny de Zoete en willen dat graag doorgeven.  
 

Meebrengen: ingevocht tafellaken. 
Dinsdag 20 december: van14.00 uur  tot 16.30 uur . 
Kosten: entree museum. 

Kerstsfeer in Het Voorhuis 10 tot en met 24 december  
Vanaf 10 december kunt u genieten van een sfeervol ingericht Voorhuis. 

Museum in kaarslicht op 24 december 
Op 24 december is het museum met kaarslicht verlicht. Traditiegetrouw zal 
er muziek en zang te horen zijn en bieden wij u gratis een glas chocolade-
melk of Bisschopswijn, gemaakt volgens traditioneel recept. 

Leuke cadeautjes uit het museum 
In het museum is een kleine vitrine bij de balie ge-
maakt voor de verkoop van leuke cadeautjes: potjes 
boerenmeisjes en boerenjongens. Aanbiedingen van 
boeken, cadeaubonnen entree/consumptie of geef eens 
een Workshop Advocaat maken cadeau. Gegaran-
deerd succes! 
 

In het kader van de huidige expositie over linnengoed 
en tafelkleden zijn er leuke handdoeken en lopers te 
koop uit de collectie van Sanny de Zoete. 

Na deze drukke dagen is het museum Het Voorhuis gesloten op 31 december 2016. 
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