
 

 

 

Secretariaat:  
Tielmanstraat 14, 2973 AS Molenaarsgraaf 
telefoon 0184-422749 
e-mail: secretariaat@binnenwaard.nl 
www.binnenwaard.nl 

     

 adressticker 

Nieuwsbrief Historische Vereniging Binnenwaard 
November 2019 5e jaargang nr 7 

Van het bestuur            Jan Boele, voorzitter 

Wat een geweldig bedrag kregen we van u vanuit de Clubkasactie van de Rabo-
bank! Het was maar liefst € 1453,66! Heel hartelijk bedankt voor al uw stem-
men. Dit bedrag gaan we gebruiken voor de realisatie van het stoephok aan de 
oostkant van museum Het Voorhuis naast de kuiperij. We hopen dit in 2020 te 
kunnen opleveren! 
 

Als Historisch Collectief Molenlanden leggen we samen met Stichting Boerde-
rij & Erf, de molenstichting SIMAV, Natuur- en Vogelwacht Alblasserwaard 
en de Archeologische Werkgemeenschap West-Nederland afdeling Lek- en 
Merwestreek de laatste hand aan een bijzondere cursus onder de naam Waard om te Weten die opleidt tot Waardken-
ner. Wilt u hier meer over weten of deelnemen, kijkt u dan op www.hcmolenlanden.nl. U kunt zich nu aanmelden. 
 

In deze nieuwsbrief brengen we ook een aantal interessante werkzaamheden binnen het bestuur onder uw aandacht. 
Lijkt het u iets en/of kent u iemand die ook belangstelling heeft dan nodigen we uit op onze open avond op dinsdag 26 
november 2019 tussen 20.00 en 21.30 uur in Het Voorhuis. Komt u gerust langs! 

Uitnodiging lezing 21 november 2019        Caroline Kok-Goede, secretaris 
 

Het bestuur nodigt u graag uit voor een lezing op donderdag 21 november 2019 in De Spil, in Bleskensgraaf. Parkeren 
Melkwegplein, Bleskensgraaf. Aanvang: 20.00 uur 
 

Het onderwerp voor deze avond is:  
 

Langs de deuren in 1618. Hoe werd de Synode van Dordrecht door tijdgenoten ervaren? 
 

De spreker de heer Theo Pronk (1979) doceert vroegmoderne geschiedenis aan de Erasmus Universi-
teit en is directeur van Stichting Verborgen Stad. Deze reconstrueerde, onder andere het Dordrecht 
van 1618 in Virtual Reality; een google-streetview van het verleden.  
 
De Synode van Dordrecht roept na 400 jaar nog altijd heftige reacties op. Sommigen zien het als vor-
mende gebeurtenis in de geschiedenis van zowel het Calvinisme als van Nederland. Anderen be-
schouwen het als een donkere pagina: een moment waarop intolerantie zegevierde. Wat beide opvat-
tingen gemeen hebben, is dat ze vanuit het heden terugblikken. 
 

Hoe ervaarden tijdgenoten zélf de Synode? Als een modern nieuwsjournaal dat op straat meningen peilt, gaat deze le-
zing ‘langs de deuren’ in het Dordrecht van 1618: van regenten, kooplieden en sjouwers tot schippers, predikanten en 
kroegbazen. Ook de bijbeldrukkers komen aan het woord, met een verrassende uitkomst. Bezien vanuit al deze ver-
schillende perspectieven wordt de Synode in de context van de tijd geplaatst. Hoe belangrijk vond men de Synode 
daadwerkelijk? En hoe wenselijk werd deze geacht. Ook toen liepen meningen ver uiteen.  
 

Het bestuur hoopt u 21 november te mogen begroeten.  

Agenda najaar/winter 2019 

t/m 25 januari 2020 Expositie Bijbels met een verhaal 
19 november   Mangelen, breng uw eigen tafellaken mee 
21 november  Lezing Hoe werd de Synode van Dordrecht ervaren door tijdgenoten, 
   de heer Theo Pronk, historicus en bestuurslid oud-Dordrecht 
29 november  Kamerconcert Flutamuze 
Vanaf 11december Het Voorhuis in kerstsfeer  
19 december  Borduurworkshop 
21 december  Live muziek en zang, gratis bisschopswijn en chocolademelk 
28 december   Gratis oliebol bij de koffie 
  8 januari 2020 Kortavond met Kees Stolk 

Entree: 
Gratis voor leden van de Historische Vereniging Binnenwaard.  
Ook niet-leden zijn hartelijk welkom, zij betalen € 2,00. 

Zou je nog in de nieuwsbrief 
kunnen vermelden dat de op-
roep voor vrijwilliger tuin een 
positief effect heeft gehad. 
Wim den Ouden heeft zich hier-
voor beschikbaar gesteld.



 
 

Nieuws uit Museum Het Voorhuis       Karin Oskam-Kuiper 

Wij zijn op zoek naar u of jouw! Oriëntatievond voor nieuwe vrijwilligers            Jan Boele 
Op dit moment is er ruimte in het bestuur van de Historische Vereniging Binnenwaard om mensen in 
te zetten voor administratieve taken, het maken van activiteitenplanningen, het onderhouden van con-
tacten binnen de vereniging, het onderhouden van externe contacten en het maken van nieuwsbrieven. 
 

Wij zijn op zoek naar mensen in het bestuur die belangstelling hebben voor de cultuurhistorie van ons 
gebied, ervaring hebben met het werken op een computer, taalkundig uit de voeten kunnen, plezier 
hebben in het maken van de maandelijkse nieuwsbrieven, gemakkelijk contacten kunnen leggen en die 
afkomstig zijn uit het werkgebied van de Historische Vereniging Binnenwaard. Dat betreft de dorpen 
Bleskensgraaf, Brandwijk, Goudriaan, Molenaarsgraaf, Ottoland, Oud-Alblas en Wijngaarden.  
 

Wij bieden een bruisende vereniging die regelmatig activiteiten organiseert. Veel zeer betrokken vrij-
willigers zetten zich op allerlei terreinen in voor de vereniging. Het bestuur is divers van samenstelling 
en achtergrond en altijd bereid om te ondersteunen.  
 

Natuurlijk snappen we dat het bovenstaande lijstje niet op één persoon van toepassing kan zijn. Vindt u één of meer van 
deze werkzaamheden leuk om te doen of kent u iemand die dit zou willen doen dan nodigen we u uit op onze open 
avond op dinsdagvond 26 november 2019 tussen 20.00 en 21.30 uur in museum Het Voorhuis. De koffie staat klaar. 

Expositie Bijbels met een verhaal – 21 september tot en met 25 januari 2020 
Er liggen meer dan honderd Bijbels in het museum: Bijbels van voor de Statenvertaling tot aan 1950. 
Het is maar een deel van de enorme collectie van het verzamelaarsechtpaar Stolk-Tas. Om meer over de 
aanleiding tot de verschillende uitgaven te weten te komen, is het mogelijk met een groepje (5 tot 15 per-
sonen) een afspraak te maken voor een rondleiding met toelichting door de heer Stolk. Afspreken via het 
secretariaat. Telefoon 0184-422749 of per email secretariaat@binnenwaard.nl 
 

Mangelen in Het Voorhuis – dinsdag 19 november 14.00 tot 16.30 uur 
Deze dinsdagmiddag wordt er gemangeld in Het Voorhuis. U kunt kijken of meedoen met een eigen (kerst)tafellaken. 
Dan kunt u zelf ervaren hoe mooi het resultaat is. Als u een eigen laken wilt mangelen, dit ingevocht meebrengen. De 
tentoonstelling is natuurlijk ook te bekijken.  
 

Kamerconcert Flutamuze – vrijdag 29 november 20.00 tot 21.00 uur - koffie klaar 19.30 uur 
Een programma met mooie luistermuziek en verhalen uit landen waar u misschien wel eens een vakantie doorbracht. 
Flutamuze neemt u mee op reis, een paar eeuwen terug in de tijd en laat u op een andere 
manier kijken naar de landen om ons heen. Want vroeger, zo’n 200 tot 400 jaar geleden 
was ontspanning iets heel anders dan wat u vandaag de dag op uw vakanties ervaart. De 
taal, de dagelijkse rituelen en gebruiken, de beleving van religies en de omgang met ge-
boorte en dood waren anders. Mythen, sagen, verhalen en gedichten waren belangrijk tij-
dens feesten, religieuze bijeenkomsten en de lange donkere winteravonden. Bij een jaar-
feest bijvoorbeeld ging het er heel anders aan toe dan tegenwoordig in onze streek. Mu-
ziek en dans namen een grote plaats in bij het volk en aan de hoven.  
Met een bezetting van de hele familie blokfluit, van sopraan tot en met subbas, afgewis-
seld met violen, nyckelharpa, gitaar en viola da gamba wil Flutamuze in een uur muziek, 
een klein tipje van de sluier oplichten van deze andere culturen. 
Na afloop is er gelegenheid de muzikanten te ontmoeten en de instrumenten bekijken. En bovendien kunt de expositie 
Bijbels met een verhaal bezichtigen. 
Entree:  Leden € 7,50, niet-leden € 10.- , inclusief 2 consumpties. Contant afrekenen. 
  Omdat de plaatsen beperkt zijn, is aanmelden gewenst: 0184-422749 of per email secretariaat   
  @binnenwaard.nl 

 

Borduurworkshop winter 2019 - 19 december - aanvang 13.30 uur - inloop 13.00 uur 
Docente Annely Vos geeft op 19 december in Museum Het Voorhuis een workshop Borduren. Het 
Voorhuis is dan geheel in kerstsfeer. Thema: een boekenlegger geborduurd op band. 
 

Kosten  € 17,50 inclusief stof en patroontjes, drie consumpties en bezichtiging van de lopende  
  expositie. Contant afrekenen met gepast geld s.v.p.   
Aanmelden De plaatsen zijn beperkt, max. 20 personen. Aanmelden is noodzakelijk, graag vóór 1 de- 
  cember 2019 via c.a.vinkversteeg@kpnmail.nl of telefoon 0184-641293. 
Verzoek Zelf meenemen: naaigerei, borduurgaren.  

Museum Het Voorhuis is gevestigd in Boerderij Gijbeland, 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.  
Informatie via 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 - Facebook Museum Het Voorhuis in de Binnenwaard 
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