Lezingen
9 december 2013

Boerenbedrijvigheid in het Groene Hart
De geschiedenis van een niet weg te denken bedrijfstak. Historicus Harm Hoogendoorn uit
Wageningen vertelt over de prestaties van boerenmensen in vroegere tijd. Een schets van dit
verhaal fungeert als inleiding in het boekje bij de verlichte boerderijenroute en is getiteld
‘Landschap, landbouw en boerderijen in Nieuwkoop en omgeving’. Deze schets wordt tijdens
deze avond verder uitgewerkt. Dat levert een gevarieerd verhaal op. Van de oude landbouw met
de hennepteelt in de Gouden Eeuw, de ondergang van de boerenstand door de vervening, de
drooglegging omstreeks 1800, de verhouding bouw- en weiland in het drooggemaakte land, tot
en met het kaasmaken op de boerderij dat de boerin in het middelpunt van de boerenbedrijvigheid plaatste. Deze geschiedenis wordt verteld met behulp van mooi beeldmateriaal.
De toegang is gratis.
Aanvang: 20.00 uur
Locatie: skybox van melkveebedrijf Van Vliet, Schoterweg 1A, Nieuwveen

17 december 2013

Boerderijen in het polderlandschap
Deze avond van boerderijkenner en kunstliefhebber Frits van Ooststroom bestaat uit twee delen.
Eerst laat hij aan de hand van afbeeldingen van schilderijen zien hoe kunstenaars in de loop der
tijd het polderlandschap hebben verbeeld. Het waren vooral de schilders van de Haagse School en
hun navolgers die in de omgeving van Nieuwkoop en Noorden inspiratie zochten. Het tweede deel
van de lezing gaat over de boerderijen in dat Hollandse landschap. Welke regionale verschillen
zijn er? En wat zijn de bijzonderheden van de boerderijen in Zuid-Holland en meer in het
bijzonder van die in het gebied waar de verlichte boerderijenroute op gericht is? De lezing wordt
zeer rijk geïllustreerd met afbeeldingen.
De toegang is gratis.
Aanvang: 20.00 uur
Locatie: Galerie Hoeve Rijlaarsdam, Nieuwveenseweg 59, Nieuwkoop

Deze lezingen vormen de afsluiting van de verlichte boerderijenroute Nieuwkoop e.o., 2013.
U bent van harte welkom deze bij te wonen. We vinden het plezierig als u zich even van te voren
aanmeldt. Dat kan via E info@verlichteboerderijen.nl of T 06 3001 3037.

