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Van het bestuur                                   Jan Boele, voorzitter 
 

September staat van oudsher te boek als de herfstmaand. Dat is hét moment waarop de winteractiviteiten weer begin-

nen. We leggen de laatste hand aan de voorbereidingen ook in de komende maanden weer een mooi en interessant pro-

gramma voor u samen te stellen. In deze nieuwsbrief lichten we al een tipje van de sluier op: Open monumentendag, 

een nieuwe tentoonstelling en een mooi lezingen programma.  

Ik hoop van harte dat we u bij een of meer van onze activiteiten kunnen begroeten! 

     

 adressticker 

 

Oud-Alblas - Hervormde kerk, de bakstenen toren stamt uit 1400, 

  kerkzaal uit de 19e eeuw. 

- Peilmolen uit 1818, niet toegankelijk. Demonstratie 

  van de werking en op verzoek het op– en afzeilen.  

  Kinderen kunnen een modelmolen zelf bedienen. 

- Dorpsstraat 96, het ijzeren hek voor de woning is een mooi voorbeeld van siersmeedwerk. 

Bleskensgraaf - Hervormde kerk, wederopbouw kerk uit 1948, een deel van inventaris is afkomstig uit de ou- 

  de kerk, beschrijving houtsnijwerk van het doophek in het laatste verenigingsblad. 

- Korenmolen De Vriendschap, is in 2003 grondig gerestaureerd en weer maalvaardig. 
- Poldergemaal Sliedrecht, Abbekesdoel 13 (bij De Krom) gerestaureerd dieselgemaal, de  

  twee cilinder Bronsmotor, uniek in Nederland, is in bedrijf te zien. 

- Historisch Museum Het Voorhuis, verplaatste zeventiende eeuwse boerderij met veel authen- 

  tieke elementen en binnen en buiten demonstraties van diverse ambachten. 

Brandwijk - Gereformeerde kerk, Gijbelandsedijk, uit 1897, voorgevel met neoclassicistische elementen. 

Molenaarsgraaf  - Hervormde kerk, koor uit de 15e eeuw, schip uit de 16e eeuw, fotoboeken met grafzerken, 

  ordners met kerkelijke zaken. 

Ottoland  - Hervormde kerk, in 1732 gebouwd op fundament van een voorganger. Informatie over de 

  kerk en predikanten aanwezig. Het houten schot met de klok achter het orgel is momenteel  

  zichtbaar omdat het orgel vervangen wordt. 

Goudriaan - Hervormde kerk, oorspronkelijk éénbeukige kruiskerk, koor uit de 16e eeuw, preekstoel  

  uit 1642, herenbank met wapen. 

                            Open Monumentendag  zaterdag  12 september 2015  
 

                                    met demonstraties van Kunst en Ambacht bij museum Het Voorhuis 

In en om het Historisch Museum Het Voorhuis is het op 12 september een drukte van belang: een aantal ambachtslie-

den/kunstenaars zijn aan het werk. U kunt op u gemak kijken en vragen stellen.  
 

Demonstraties worden gegeven door: 

Dirkje Aslander               - hout marmeren/houten 

Jantine van Vliet             - goudsmid  

Juul Visscher                   - glas-in-lood  

Maarten van Zee             - ijzer smeedwerk 

Rokus van de Giessen     - reparatie en bijschilderen antieke tegels 

Steven van Helleman      - houtsnijden 
 

En ook staat de gezellige snuffelkraam met BROCANTE bij het museum, 10.00 uur start de verkoop. 
 

In Het Voorhuis zijn verschillende ambachten toegepast te zien: de tegeltjes uit verschillende perioden, de eikenhouten 

schouwlijst met de gesneden koppen. In de opkamer ziet u een ‘gemarmerde’ schoorsteenmantel (oude verftechnieken 

‘houten’of ‘marmeren’ laten door middel van het aanbrengen van verf- en laklagen het voorwerp luxer lijken) aan de 

gevels siersmeedwerk, kortom veel te kijken en bewust te worden. 
 

In sommige kerken is heel bijzonder koper– en houtsnijwerk werk te zien aan de preekstoel of doophek. Het zilverwerk 

in kerken is vaak oud zilver, maar dat wordt uitsluitend bij kerkelijke vieringen uit de kluis gehaald.  

In de molens en bij het gemaal is weer ander vakwerk te bewonderen. Deze dag heeft u de gelegenheid in, soms heel 

bekende gebouwen, rustig rond te lopen en eens met andere ogen te kijken. 
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September staat van oudsher te boek als de herfstmaand. Dat is hét moment waarop de winteractiviteiten weer beginnen. We leg-

nze 

Deze dag zetten vermelde monumenten van 

10.00 tot 16.00 uur de deuren open. Zij zijn 

herkenbaar aan de witte vlag met het gele 

logo van Open Monumentendag.  

Toegang gratis.  

U bent van harte welkom. 

Meer informatie over 

demonstraties en monu-

menten op 

www.binnenwaard.nl 



Activiteiten in Historisch Museum Het Voorhuis                             Corrie Vink-Versteeg  

Workshops borduren 
Voor beide workshops in augustus was veel belangstelling. Voor het kaart borduren hadden zeven-

tien dames zich aangemeld. Het resultaat hiervan is te zien in ons museum van 5 december tot en 

met 2 januari 2016. Voor het theezakje borduren waren twintig dames naar Het Voorhuis geko-

men. Beide workshops onder leiding van Annely Vos waren gezellig en leerzaam.  

 

Tentoonstelling Wintervoorraad: wecken, zouten en drogen  -  26 september –27 februari 2016  
De nieuwe tentoonstelling Wintervoorraad laat veel zien over bewaarmethoden die vroeger gebrui-

kelijk waren. Tot ongeveer de jaren zestig van de vorige eeuw was het een hele opgave om een 

goede wintervoorraad aan te leggen. De huisvrouw moest zorgen voor een volledige voedselvoor-

raad voor een lange periode. De geglazuurde Keulse pot, de glazen weckpot, zouten, drogen, inleg-

gen in zuur, sterk water, kalkwater, waterglas en alcohol waren de mogelijkheden om voedsel te 

conserveren. De seizoenen bepaalden wat je at en wat je opsloeg. Er was geen diepvries, geen 

koelkast, geen supermarkt om de hoek. De kelder was de voorraadkamer. appels en peren werden 

op een droge koele plaats bewaard, soms op een laagje stro. Appels werden ook wel gedroogd. De 

winteraardappelen werden in een kist op een koele en droge plaats bewaard; kroten, koolraap, win-

terwortels in zand of ingekuild. Kool werd opgehangen aan de stronk. 

 

Het inmaken in zout werd in het algemeen veel toegepast. Andijvie, spercie- en snijbonen, zuurkool en rode kool werden 

hiervoor het meest gebruikt. Gedroogde bruine en witte bonen werden bewaard in potten of tonnetjes. Het ergste was het 

vitaminetekort door gebrek aan verse groenten en fruit.  

De weckketel en later de diepvries brachten hier verandering in. Groenten, vlees en fruit werden geweckt; van fruit 

maakte men ook sap of jam, Wecken is een vorm van conserveren die tot in de jaren zestig van de vorige eeuw heel ge-

bruikelijk was om verse groeten en fruit lang te kunnen bewaren. Het wecken van vlees maakte grote opgang vanaf de 

jaren dertig van de vorige eeuw. Na een periode van minder interesse, zijn wecken en inmaken weer helemaal trendy!  

De lezing en proeverij (15 oktober) over dit onderwerp belooft heel interessant te worden; over te houden workshops 

ontvangt u in een volgende nieuwsbrief informatie. 

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 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  

Winterprogramma lezingen 2015-2016                                          Caroline Kok-Goedee, secretaris 

15 oktober 2015 

Locatie De Spil 

 
met proeverij  

Lezing over wecken, inmaken en bewaren, een eeuw voedselconservering, door mevrouw Ca-

rolina Verhoeven van Academie Culinaire Historie. 

Waar vroeger huisvrouwen noodgedwongen weckten om het voedsel langer houdbaar te maken, 

zijn het vandaag de dag liefhebbers die wecken.  

19 november 2015 

Locatie De Spil  
De Wereld in Kaart, door de heer Peter van der Krogt. 

Historisch cartograaf dr. Peter van de Krogt is o.a. conservator van de Bijzondere Collecties van de 

UvA. Hij vertelt over zijn passie. Wat is een oude kaart eigenlijk? Wat heb je aan een oude kaart 

voor historisch onderzoek? In de tijd zonder luchtfoto's en zonder GPS is men er toch in geslaagd 

een beeld van de omgeving of zelfs van de hele wereld te krijgen en in kaart te brengen.  

21 januari 2016 

Locatie De Spil 
1001 vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis, door mevrouw Els Kloek. 

Historica dr. Els Kloek, bedenkster en samenstelster van site en boek '1001 vrouwen’(2013), van 

de vroegste tijden tot nu. Zij komt deze avond spreken over het project en de enorme diversiteit 

van prestaties en reputaties die al die vrouwenlevens aan ons laten zien. Daarbij zal ze ook aan-

dacht besteden aan vrouwen uit de regio en aan het vervolgproject:’1001 vrouwen in de 20ste 

eeuw’ (te verschijnen rond 2017/2018).  

18 februari 2016 

Locatie De Spil 
De IJzeren eeuw, door de heer Kees Zandvliet. 

Dr. Kees Zandvliet is historicus en hoogleraar Geschiedenis van Amsterdam aan de UvA. 

Anders dan de zeventiende, Gouden Eeuw, ontbeert de negentiende in ons land een roepnaam. 

Toch draagt ze er één. Het is de eeuw, van treinen en bruggen en stoommachines en dat allemaal 

met dank aan één metaal. Met boekverkoop De IJzeren Eeuw. 

17 maart 2016 

Locatie De Spil  
Onderwerp lezing nog niet bekend, aansluitend de algemene ledenvergadering. 

(aanvang lezing 19.30 uur)  
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