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Inleiding 
 

Het jaar is voorbij gevlogen. Veel nieuwe bestuursleden geeft energie 

maar vraagt ook aandacht en gewenning. Ideeën genoeg, maar welke 

kant gaan we op, en met welke ideeën gaan we verder ? 

Gelukkig hebben we bij de laatste ledenvergadering gekozen voor een 

aantal speerpunten. Inmiddels leidt dat tot een aantal concrete acties en 

voorzichtige resultaten. Dat pad zullen we doorzetten. 

 

Daarnaast afgelopen jaar weer veel van de gebruikelijke activiteiten. Met 

als bijzonderheid in het najaar de tentoonstelling over de aanwezigheid 

van de Duitse Orde in Schoonhoven die wij samen met de Archeologische 

Werkgroep Schoonhoven georganiseerden. Een fijne samenwerking. Die 

we komend jaar willen bekrachtigen door het samengaan van beide orga-

nisaties.  

 

Voor de komende jaren liggen de nodige uitdagingen weer klaar. Met 

name op de onderdelen gemeentebeleid, een eigen huisvesting en finan-

ciering van onze organisatie is er nog een hoop werk te verzetten. Daar-

naast is ook opvolging van vrijwilligers in de diverse werkgroepen een 

punt van aandacht.  

 

Alles overziend een geslaagd jaar. 

 

 

Jeroen Patijn, voorzitter 

maart 2019 
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Bestuurlijk jaarverslag 2018  

waarin opgenomen activiteiten tot de Algemene Ledenvergadering 2019 

 

Het bestuur werd in 2018 gevormd door 7 personen. Jeroen Patijn (voor-

zitter, werkgroep tentoonstelling Duitsche Orde), Peter van der Zwaal 

(secretaris), Ton de Vaal (penningmeester), Marco Oudshoorn (werkgroep 

Monumentendag), Ad de Vaal (werkgroep Schoonhovologie, werkgroep 

tentoonstelling Duitsche Orde),  Hans Fokker en Leo de Kluijvert.  

 

Het bestuur is sinds de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 27 maart 

2018 9x bijeen geweest.  

De relatie met de werkgroepen is een belangrijk punt van aandacht ge-

weest. De meeste werkgroepen hebben geen directe vertegenwoordiger 

in het bestuur en om ervoor te zorgen dat de werkgroepen onderling ver-

band houden en dat ook het bestuur en de werkgroepen op de hoogte 

zijn van elkaars activiteiten heeft elke werkgroep een contactpersoon in 

het bestuur en zijn er afgelopen jaar twee bestuursvergaderingen ge-

weest waarin de werkgroepen aanschoven en we met elkaar de ontwikke-

lingen bespraken. Ook voor komend jaar staan deze ontmoeten weer op 

het rooster van het bestuur.  

Het bestuur heeft ook een aantal incidentele activiteiten ontwikkeld.  

- Er is aandacht geweest voor de omgang met privacy, dit resulteerde 

in een privacyverklaring op de website van de vereniging.  

- Het bestuur heeft de ANBI-status verworven, dit betekent dat iemand 

die bij leven of na het overlijden een schenking aan de HVS doet hier-

over geen  schenk- of erfbelasting hoeft te betalen. Meer hierover 

staat op de website. De noodzakelijke statutenwijziging is goedge-

keurd op de ALV van 29 mei 2018. De notulen daarvan zijn ter verga-

dering gemaakt en goedgekeurd. 

- De secretaris heeft de aankondiging van de lezingen sinds augustus 

ondergebracht in een nieuwsbrief die ca. 10x per jaar, in de 3e week 

van de maand zal verschijnen. In 2018 zijn 5 nieuwbrieven versche-

nen, tot aan de ledenvergadering 2019 nog 3.  

- De penningmester en de secretaris hebben zich over de ledenadmi-

nistratie gebogen. Er waren drie vragen. Kunnen we meer nieuws-

brieven per email versturen? Zijn telefoonnummer en (e-mail)adres 

nog correct? Wordt de contributie betaald? 

Ondertussen is het aantal leden zonder email teruggedrongen van ca. 

45 naar 17. Leden zonder emailadres blijven een geprinte nieuwsbrief 

ontvangen. Wij hebben de indruk dat de adresgegevens ondertussen 

correct zijn, we hebben echter van een zestal leden nog geen contri-

butie over 2018 ontvangen. Deze leden hebben ondertussen bericht 

gekregen dat zij geen berichten meer over de activiteiten van de ver-

eniging zullen ontvangen.  

- In het bestuur is uitgebreid aandacht geweest voor de locatie waar de 

lezingen gehouden worden, zie hiervoor ook het verslag van de werk-

groep Lezingen.  

- Het bestuur heeft gesproken over folders en wil komend jaar aan-

dacht geven aan communicatie, voorlichting en promotie.  

- Door het gebruik te gaan maken van de office-365-omgeving is het 

verzenden en archiveren  van de email van en naar het bestuur van de 

vereniging beter georganiseerd.   

- De Facebookpagina van de Historische Vereniging Schoonhoven heeft 

op dit moment 262 leden, Hans Fokker is de beheerder van deze pa-

gina. De HVS gebruikt het om haar leden en belangstellenden op de 

hoogte te houden van haar lezingen, de cursus Schoonhovologie en te 

verhalen over bijzondere interne gebeurtenissen.  

Gedeelten uit de nieuwsbrief van de HVS worden op die manier nog 

eens online verspreid.  

https://historischeverenigingschoonhoven.nl/vereniging/privacyverklaring/
https://historischeverenigingschoonhoven.nl/vereniging/anbi/
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Verder heeft het bestuur naar aanleiding van de ALV enkele malen gesp-

roken over de beleidsambities die in de ALV van maart 2018 aan de orde 

geweest zijn.  Er waren 5 ambities geformuleerd. Over drie jaar … 

1. is de HVS verjongd, 

2. heeft de HVS een ‘cultuur-historische thuisbasis’,  

3. bedient de HVS een breed publiek, 

4. zijn monumenten sterker in het vizier en  

5. zijn we de serieuze gesprekspartner van de gemeente. 

 

In dit bestuurlijk jaar is de prioriteit gelegd bij de punten 3 en 5.  

 

 
 

De HVS is een serieuze gesprekspartner van de gemeente 

Na het opgaan van de gemeente Schoonhoven in de gemeente Krimpe-

nerwaard heeft het veel moeite gekost om een werkbare verhouding op 

te bouwen met de nieuwe gemeente. Veel van de opgebouwde kennis 

bleek verdwenen en cultuurverschillen tussen steden en dorpen leiden 

tot onbegrip en polarisatie. De afgelopen jaren heeft onze vereniging  

- overeenkomstig artikel 2c van onze statuten - diverse keren aan de 

“handrem” moeten trekken in ruimtelijke procedures, denk daarbij aan de 

Hem, “buiten de veerpoort” en nog onlangs het AZS-terrein. Temeer daar 

plannen vaak als compleet onverwacht en veel te laat aan ons gepresen-

teerd worden. 

 

Regelmatig blijkt bij ruimtelijke ontwikkelingen erfgoed en cultuurhistorie 

ondergeschikt te raken aan andere belangen. Vooral het contrast tussen 

hetgeen de gemeente enerzijds in bijvoorbeeld een erfgoednota belijdt 

en men anderzijds in de praktijk ten uitvoer legt baart ons grote zorgen. 

Vooral omdat wij, samen met de Archeologische Werkgroep Schoonho-

ven, nog de enige partijen lijken te zijn die het voor cultuur en erfgoed op 

lijken te nemen. 

Die zorgen worden versterkt in door de gemeente georganiseerde bijeen-

komsten met als doel minder regelgeving, minder kaderscheppende 

voorwaarden en meer “samen” oplossen met je buren. Waarmee vooral 

de belangen van zwak beschermd erfgoed en cultuur nog verder in het 

gedrang dreigen te komen.  

 

Gelukkig weet de gemeente ons steeds meer te vinden om van gedachten 

te wisselen over nieuwe plannen. De in 2018 aangetreden ambtenaar, 

Gerard Hoogerwaard, is kundig en van goede wil. Dankzij zijn inzet is er 

afgelopen jaar daadwerkelijk meer overleg met ons op ambtelijk niveau. 

 

Tot een periodiek overleg met de verantwoordelijk wethouder(s) is het 

nog niet gekomen. Veel dossiers wachten nog op een antwoord en/of 

afronding. Een dergelijk overleg zou gestructureerde en geprioriteerde 

afwikkeling mogelijk maken. Daarmee zouden we “oud zeer” achter ons 
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kunnen laten en samen de blik op de toekomst richten. Wij blijven dan 

ook op een dergelijk overleg aansturen. 

 

Daarbij is het voor ons cruciaal dat van de overleggen op ambtelijk en 

bestuurlijk niveau duidelijk de status vast komt te liggen. Wij willen graag  

meepraten en adviseren, als onze adviezen ook transparant in de afwe-

gingen bij procedures betrokken worden. Pas als we dat bereiken, voelen 

wij ons echt de serieuze gesprekspartner. Daar ligt de uitdaging voor het 

komende jaar. 

   

De HVS bedient een breed publiek 

Het bestuur probeert een breder publiek te bereiken door veranderingen 

aan te brengen in de activiteiten. Op dit moment organiseren we al activi-

teiten voor meerdere doelgroepen, maar het bestuur meent dat dat ster-

ker kan.  

Door de lezingen te organiseren in het centrum van Schoonhoven, op een 

- letterlijk - gemakkelijker toegankelijke locatie verwachten we meer 

mensen te kunnen ontvangen Wij weten ook dat men onderwerpen uit de 

eigen geschiedenis graag meer aandacht wil geven. Wij willen daarom ook 

enkele avonden gebruiken voor het recentere verleden van Schoonhoven, 

bijvoorbeeld door met historische foto’s actief te zijn. De activiteiten van 

HOP (het Historisch OntmoetingsPunt) zijn óók activiteiten van de HVS en 

we zullen dat meer benadrukken.  

Leden worden uitgenodigd om activiteiten die interessant zijn in de 

nieuwsbrief te (laten) vermelden.  

 

Ook willen we nadrukkelijker het belang van monumenten behartigen, 

daarom zijn wij van plan om na de zomer een minisymposium ‘monumen-

ten en energie-transitie’ te organiseren. Hiermee wordt ook gewerkt aan 

de vierde beleidsambitie.  

Tot slot zoeken we ook naar activiteiten die de ‘erfgoedconsument’ aan 

Schoonhoven moet binden. De zilverapp is hiervan een voorbeeld, graag 

zouden we deze uitbreiden tot een interactieve gids voor historisch 

Schoonhoven.  
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Verslag van de penningmeester 
Balans per 31 december 2017 2018 

Activa   

Vlottende activa   

Overbrugging PBC  3.500 

Nog te ontvangen bedragen 10 200 

 10 3.700 
   

Liquide middelen   

ING Rek. Crt. 1.016 684 

ING Spaarrekening 8.989 8.250 

 10.005 8.934 
   
Totale Activa 10.015 12.634 

   

Passiva 2017 2018 

Eigen Vermogen   

Kapitaal 5.428 7.070 

Resultaat 2017/2018 negatief 1.642 -192 

 7.070 6.878 
   

Voorzieningen   

Website 359  

Beeldkwaliteit 1.500  

Wandelfolder 1.000  

Schoonhoven App  2.750 

Oudheidskamer  2.859 

 2.859 5.609 
   

Vreemd Vermogen Korte Termijn   

Vooruitontvangen bedragen  38 

Nog te betalen bedragen 86 109 

 86 147 
   

Totale Passiva 10.015 12.634 

Toelichting Balans per 31 december 2018 : 

 
Activa 

Vlottende Activa 

De post Nog te ontvangen bedragen omvat naast de creditrente van de spaar-

rekening over 2018 nog een 4-tal contributies en een vordering betreffende de 

cursus Schoonhovologie, die allen nog plaats dienen te vinden in 2019. 

Liquide middelen    

De saldi van zowel de ING betaalrekening als wel de ING Spaarrekening zijn 

conform de laatste afschriften van 2018.  

 

Passiva 

Vreemd Vermogen Kort  

De post Nog te betalen bedragen omvat naast de bankkosten van het 4de kwar-

taal van 2018, Bezorgkosten Post en Poster Roax voor de gehouden tentoon-

stelling de Duitse Ridder Orde, die nog verrekend dient te worden met DRO. 

Vooruitontvangen bedragen omvat een 4- tal vooruitbetaalde contributiebij-

dragen. 

Voorzieningen 

In een bestuursvergadering is besloten de voorzieningen van 2017, waar geen 

aanspraak meer op gemaakt gaat worden, over te hevelen naar een nieuwe 

voorziening Oudheidskamer, waar wij allen op korte termijn gebruik van hopen 

te kunnen maken.  

 

Eigen Vermogen 
Kapitaal 31 -12 – 2017 € 5.428,- 

Resultaat Boekjaar 2017 € 1.642,- 

Kapitaal 01 – 01 – 2018   € 7.070,- 

Resultaat Boekjaar 2018 - € 192,- 

Kapitaal 01 – 01 – 2019 € 6.878,- 
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 Werkelijk Begroot Werkelijk  

Resultatenrekening  2017 2018 2018 

Ontvangen Contributies 4.094 4.000 3.901 

Ontvangen Subsidies 2.341 2.000 1.030 

Ontvangen Donaties 263 200 196 

Ontvangen i.v.m. onderzoek Ibelings   10.000 

Opbrengst Schoonhovologie 3.390 3.500 2.640 

Opbrengst "Bestuur v.d. Stad" 10.157   

Renteopbrengsten   2 

Meestertekens Schoonhoven (app)    

Totale Opbrengsten 20.245 9.700 17.769 

    
 Werkelijk Begroot Werkelijk  

 2017 2018 2018 

Werkgroep Historisch Groen   −.− −.− −.− 

Werkgroep Lezingen (incl. Zaalhuur) 850 1.400 1.375 

Werkgroep Monumenten −.− 500 −.− 

Werkgroep Open Monumentendag 156 500 383 

Werkgroep Schoonhovologie 2.720 3.000 2.900 

Werkgroep Meestertekens/Schoonh.-app −.− −.− −.− 

Werkgroep Zilverstad −.− −.− −.− 

Website, onderhoud en ledenadmin. 395 1.000 425 

Communicatie & Promotie −.− 1.000 −.− 

Cursussen −.− 500 −.− 

Deelname gebruikersgroepen −.− −.− −.− 

Incidentele bestemmingen  −.− 250 −.− 

Hulpmiddelen en onvoorzien 11.788 250 −.− 

Jaarthemaboek −.− −.− −.− 

Kosten Jan van Beaumontprijs −.− 600 395 

Drukwerk, kantoor- en admin. kosten 536 500 348 

Bankkosten 169 170 178 

Bezorgkosten, porto, postbus 185 500 254 

Bestuursvergaderingen, donaties e.d. 1.363 750 761 

Drukwerkkosten, boeken, brochures,  e.d. −.− 500 −.− 

Activiteiten kader "Schok" −.− 100 −.− 

Onvoorzien 487 230 −.− 

Tentoonstelling DRO −.− −.− 20 

Meestertekens Schoonhoven −.− −.− 922 

Kosten Ibelings −.− −.− 10.000 

Totale Kosten 18.649 11.750 17.961 
    
Resultaat Boekjaar 1.596 -2.050 -192 

       
Totaal 20.245 11.750 17.769 

 

 

Toelichting Exploitatierekening 2018 

 

Opbrengsten 

In het begin van 2017 waren er 355 leden, aan het eind van het jaar wa-

ren dat er 337. De leden die zich afmelden geven als reden op dat er pro-

blemen met de gezondheid zijn, dat ze zich te oud vinden of dat ze ver-

huizen.  

De opbrengst Contributies is door de terugloop in het ledental iets ach-

tergebleven bij de begroting.  

 

Daarnaast werd de subsidie van de gemeente Krimpenerwaard, waar de 

HVS jaren op heeft mogen rekenen, teruggebracht tot minder dan de helft 

van voorgaande jaren.  

Gelukkig zijn de donaties op hetzelfde peil gebleven als begroot werd, 

wellicht zullen we in de toekomst moeten gaan werven bij de bedrijven in 

de regio, die ons een warm hart zullen toedragen om de opbrengsten op 

peil te houden. 

Opbrengst Schoonhovologie is lager dan begroot, daar de cursus van het 

2e  halfjaar 6 cursisten minder telde dan de aanvankelijk verwachte 20. 
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Al het bovenstaande resulteerde in een opbrengsten tekort van ongeveer 

€ 2.000,-. 

 

Kosten 

Vrijwel alle kostensoorten vielen in de kostensfeer binnen de begroting en 

zijn dus in ons voordeel uitgevallen. Hierdoor is het opbrengstentekort 

aanzienlijk teruggelopen naar een totaaltekort van ongeveer € 250,-. 

De enige kostenpost, die niet voor dit jaar voorzien was, zijn de kosten 

voor de Meestertekens in Schoonhoven, maar dit wordt gecompenseerd 

door de voorziening van de Schoonhoven-app., die in 2019 wordt afge-

rond. 

Aangezien de kosten voor onze activiteit lezingen, i.v.m. een eventuele 

verhuizing, zullen toenemen, is het raadzaam daar in 2019 reeds een op-

lossing voor te gaan zoeken. Een eerste keuze zou kunnen zijn, het lid-

maatschap in ieder geval voor alle leden op hetzelfde prijspeil te brengen 

t.w. € 12,-. 

 

Bovenstaande zorgde voor een negatief resultaat over het boekjaar 2018 

van €  192,-, hetgeen verrekend wordt met het Eigen Vermogen van de 

Historische Vereniging Schoonhoven. 

 

Verslag van de kascontrolecommissie 

 

De kascontrolecommissie bestond uit de heren Van Pelt en Agatz.  

In de maand maart zal de commissie de boeken controleren en ter verga-

dering daarvan verslag doen.   
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Kostenbegroting 2019 

 
  Uitgaven Inkomsten 

Deel 1, Algemeen    

Ledenbijdragen    4.000 

Gemeentelijke subsidie    1.030 

 subtotaal deel 1  5.030 

    

Deel 2, werkgroepen      

Cursus Schoonhovologie 
1 en 2 (incl.Logendag) 

Vergoeding docenten, biblio-
theek, streekarchief, drukwerk, 
certificaten e.d. 

3.500 3.500 

Historisch Groen Voorbereiding 100-jarig be-
staan Springerpark) 

250   

Lezingen Sprekers, Zaalhuur, Reiskosten 
e.d.) 

1.550   

Open Monumentendag Torenbeklimming, Plekken van 
Plezier, drukwerk en flyer, 
EHBO, vrijwilligers 

600   

Website en ledenadmi-
nistratie 

Websiteprovider & Banster 750   

Werkgroep Monumen-
ten 

Minisymposium energietransi-
tie monumenten 

600   

Meestertekens / 
Schoonh.-app 

App en folder 3.950 3.950 

Zilverstad zilvercahier Familie van Geelen 300   

  subtotaal deel 2 11.500 7.450 

 
 
Deel 3, verzorgend      

Cursussen  250   

Communicatie en Pro-
motie 

Nieuwe flyer, aanmeldings-
kaart nieuwe leden, canon van 
Schoonhoven 

650   

Deelname aan gebrui-
kersgroepen 

 100   

Incidentele Bestemmin-
gen 

Hulpmiddelen, restauratiepla-
quette, tentoonstellingen  e.d. 

200   

Jan van Beaumontpen-
ning 

 400   

  subtotaal deel 3 1.600   

    

Deel 4, bestuurlijk      

Administratiekosten incl. bank- en kantoorkosten 400   

Bezorgkosten, Porto en 
Postbus 

bijv. Graveland ed. 500   

Bestuurskosten incl. ALV, vergader- en repre-
sentatiekosten 

1.000   

Drukwerkkosten incl. boeken, brochures, docu-
menten ed. 

500   

 subtotaal deel 4 2.400  

      

Resultaat 2019   3.020 

 Totaal 15.500 15.500 



Verslag van de werkgroep lezingen 

 

Met veel plezier hebben de leden van de Werkgroep lezingen, René Kap-

pers en Joep van de Haterd, in 2018 weer de lezingen verzorgd. Alle van 

de 9 geplande avonden zijn ook uitgevoerd.  

De techniek was alle avonden in handen van Joep; de scouting en werving 

van sprekers werd door René gedaan. De uitnodigingen aan de leden 

werden in 2018 door de secretaris van de HVS, Peter van der Zwaal, ver-

zorgd. Inhoudelijk leverde de werkgroep daar de content voor aan, 

meestal in samenwerking met de spreker. 

 

Het programma van 2018 

30 januari Sander Wassing, Achttiende-eeuwse beschrijvingen van 

de Krimpenerwaard en Schoonhoven. Idylle en ruwe 

werkelijkheid.’ 

27 februari Ad de Vaal, De geschiedenis van de Joden in Schoonho-

ven 

27 maart Odile Jaspar en Til van Tilburg, Belangrijk Historisch 

Groen in Schoonhoven 

24 april René Kappers, De Zilverstad van vader op zoon is eigen 

kwee 

29 mei Maarten Muller, Misdaad en straf in een Hollandse stad 

25 september Rombert Stapel,  De Krimpenerwaard rond 1500 

30 oktober Bart Ibelings, De Duitse orde in Schoonhoven 1395-

1578: het begin en einde 

27 november Leen Alberts, Schoonhoven en de eerste bierrevolutie 

begin jaren 1360 

18 december Willem Scholten, De Lopikerwetering 

 

 

Impressie kwaliteit en bezoekersaantallen. 

Alle lezingen hadden relatie met Schoonhoven en voldeden aan het ge-

wenste kwaliteitsniveau. De lezingen van maart en april, kwamen voort 

uit eigen werkgroepen van de HVS. De inhoud van de lezingen wordt in 

het algemeen als goed beoordeeld in gesprekken met aanwezigen. De 

lezing van 25 september was korter dan wij gewend zijn, terwijl ook de 

inhoud niet bij iedereen landde. Naar schatting werden de lezingen steeds 

door 30 tot 60 personen bezocht; meest leden en een enkele maal met 5 

tot 10 belangstellenden. 

 

 
 

Techniek 

Het gebruik van een iPad heeft de compatibiliteitsproblemen met de ver-

schillende ppt-presentaties en onze apparatuur opgelost. Het geluid is bij 

Springer een punt van zorg. De akoestiek van de ruimte is slecht waardoor 

met name toehoorders op het ‘verhoogde gedeelte’ klagen over de ver-

staanbaarheid. De geluidsinstallatie van Springer is niet optimaal en niet 

bedrijfszeker. 
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Aanschuifmaaltijd 

De uitnodiging voor de Aanschuifmaaltijd werd door de sprekers steeds 

gewaardeerd. In een aantal gevallen is er geen gebruik van gemaakt. De 

aanwezigheid van bestuursleden is wisselend doordat de tijden niet 

steeds aansluiten bij ‘het gewone werk’ of andere bezigheden. Er is altijd 

een representatie van de werkgroep geweest. 

 

Terugblik op 100 sprekers 

Op 27 november 2018 mochten we de 100-ste spreker verwelkomen 

sinds de HVS met de maandelijkse lezingen startte in 2005. Leen Alberts 

verzorgde overigens de 128-ste lezing. Het verschil is te danken aan een 

aantal sprekers die meer dan eens optraden. Deze jubileumavond werd 

gesponsord door Argento Bier uit Schoonhoven.  

René Kappers gaf een overzicht van de 128 lezingen in de bestuursverga-

dering van 29 juni. Samengevat ging 80% over Schoonhoven en de regio, 

en 20% over een landelijk onderwerp. 50%  had betrekking op de moder-

ne tijd, 20% op middeleeuwen en 30% op andere tijdvakken. De top-3 

onderwerpen gingen over economie (25%), monumenten (12%) en kunst 

en cultuur (11%). 

  

Overgang naar Arto per september 2019 

Verandering van bedrijfsleiding en beleid bij Springer noopte tot her-

overweging van ons maandelijks gebruik van de zaal Boven Springer. We 

kwamen overeen voor het nieuwe lezingen-seizoen (sept 2019-mei 2020) 

om te zien naar een andere locatie. De keuze viel op het Artotheater: ook 

een inspirerende omgeving, verzorgde horeca, aanwezige techniek, en 

eens per maand een vaste beschikbare avond. 

 

René Kappers, Joep van de Haterd 

januari 2019 

Verslag van de werkgroep Schoonhovologie 

 

De werkgroep Schoonhovologie bestaat uit Leen Ouweneel, Simon Veen-

man en Ad de Vaal. Incidentele steun wordt verleend door Hans Fokker. 

In 2018 kwam de werkgroep 4-maal bijeen. 

 

De docenten 

De twee cursussen kunnen verzorgd worden dankzij de inzet van 12 do-

centen.  

De basiscursus werd verzorgd door Onno Trim, René Kappers, Leen Ou-

weneel, Ad de Vaal, Ben Peltenburg, Pieter Neven, Cristel Stolk en Rob 

van den Berg. Voor de vervolgcursus werden de lessen verzorgd door Paul 

Beetsma, Hans Fokker, Dick Mentink, Micha Magnee en -wederom- door 

Onno Trim, Leen Ouweneel, Ad de Vaal en Rob van den Berg.  

 

De cursus Schoonhovologie 1 

Deze cursus bestaat uit 8 lesavonden, een excursie naar het Streek Archief 

Midden Holland in 

Gouda en een 

stadswandeling. 

De cursus wordt 

afgesloten met een 

examen.  Als de 

cursist is geslaagd 

voor het examen 

en niet meer dan 1 

onderdeel van de 

cursus heeft ge-

mist , ontvangt de
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cursist een certificaat en de titel Schoonhovoloog. 

In 2018 ging op 18 januari de 8e reguliere cursus Schoonhovologie van 

start. Er waren 21 deelnemers, waarvan er 13 aan het examen hebben 

deelgenomen. Alle 13 zijn geslaagd. Alle geslaagden hadden voldaan aan 

de eis dat niet meer dan 1 les gemist mocht worden om het certificaat te 

ontvangen en de titel Schoonhovoloog te voeren.  Waardoor op 12 april 

13 gelukkigen hun certificaat uit handen van Pieter Neven, wethouder van 

de gemeente Krimpenerwaard, mochten ontvangen. 

 

De 8 reguliere cursussen die in de afgelopen jaren verzorgd zijn, zijn ge-

volgd door 153 cursisten. De pilotcursus is gevolgd door 14 cursisten. Niet 

alle cursisten hebben het examen afgelegd. Totaal 127 cursisten hebben 

voldaan aan alle eisen voor het certificaat en mogen zich Schoonhovoloog 

noemen. 

 

De vervolgcursus: Schoonhovologie 2 

Als aanvulling op de cursussen Schoonhovologie organiseerde de project-

groep voor de derde keer een vervolgcursus van 11 lessen en een afslui-

tende avond. De cursus ging van start op 20 september met 14 deelne-

mers. Aanvankelijk waren er meer dan 20 aanmeldingen, maar op het 

moment dat de cursus van start ging meldde zich een aantal mensen af.  

De cursus werd afgesloten met een quiz.  

In totaal hebben 54 cursisten in de loop van de jaren de vervolgcursussen 

gevolgd. 

 

De toekomstverwachting  

Er is nog steeds belangstelling voor een cursus Schoonhovologie. De ne-

gende leergang is daarom gepland om van start te gaan op 14 januari 

2019. Voor deze cursus hebben zich 39 kandidaat cursisten aangemeld, 

zodat er ook zeker een tiende cursus zal komen in 2020. Deze toestroom

van nieuwe kandidaat cursisten is mogelijk te verklaren door de verplaat-

sing van de cursus van de donderdagavond naar de maandagavond, 

waardoor een groep potentiele cursisten, die op de donderdag door an-

dere bezigheden niet konden deelnemen, nu wel in de gelegenheid zijn. 

Voor het najaar van 2019 staat de vierde vervolgcursus Schoonhovologie 

op de rol, ook op maandagavond. De hoop is dat het percentage cursisten 

van de deelnemers aan de eerste cursus dat deelneemt aan de vervolg-

cursus zal stijgen van 35% naar tenminste 50%. 

 

Logendagen 

Op initiatief van de organisatie die de 

cursus Bossologie verzorgt (‘s Hertogen-

bosch), de bedenkers van het concept, 

worden er landelijke logendagen ge-

houden. Waarvoor alle organisaties 

worden uitgenodigd die dergelijke cur-

sussen organiseren. Ieder jaar wordt 

deze dag gehouden in een andere 

plaats. Deze dagen worden door een 

wisselend aantal organisaties bezocht. 

Bij deze bijeenkomsten worden ervarin-

gen uitgewisseld en de opzet van de verschillende cursussen gedeeld.  

De bijeenkomst van 2018 werd georganiseerd door de werkgroep uit Ber-

gen op Zoom. Onze wekgroep heeft al veel nut gehad aan de deelname 

aan deze dagen. Maar ook andere werkgroepen hebben ideeën van ons 

overgenomen. In verschillende plaatsen wordt een cursus georganiseerd 

speciaal voor ambtenaren en bestuurders van de gemeente. Deze cursus 

is korter dan de reguliere cursus en kent onderwerpen die bedoeld zijn 

om de kennis van de ambtenaren en bestuurders, die vaak niet uit de 

gemeente komen, over de plaats waar zij werken te bevorderen. Deze 
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cursus wordt deels gevolgd tijdens werktijd deels in de vrije tijd en wordt 

volledig door de gemeente betaald.  

Mogelijk ook iets voor de gemeente Krimpenerwaard? 

 

Ad de Vaal 

 

 

Verslag van de werkgroep Open Monumentendag 

 

Het thema van Open Monumenten Dag op 8 september was ‘In Europa’. 

Het thema viel goed samen met de tentoonstelling van de Ridderlijke 

Duitsche Orde in Schoonhoven, immers een vroege pan-Europese organi-

satie. Deze tentoonstelling werd op de avond voorafgaand aan de Open 

Monumentendag feestelijk geopend (zie verslag van de Werkgroep Ridde-

lijke Duitsche Orde hierna).  

De gemeente Krimpenerwaard had dit jaar voor het eerst een speciale 

Open Monumentendagkrant uitgegeven die in de gehele waard huis aan 

huis is bezorgd. Ook ons programma stond er goed in vermeld. Dit pro-

gramma stond ook achter op onze flyer waarvan er 1000 waren gedrukt 

en verspreid. Deel van de festiviteiten was de prachtige tentoonstelling in 

de Hoge Vierschaar over de Duitsche Orde en de openingsact van het 

evenement Kunststroming. En dit jaar mocht ook de toren van de Grote of 

Bartholomeus kerk weer beklommen worden, dat was wederom een 

groot succes. Vele andere monumenten waren geopend en in het Stad-

huis waren rondleidingen. Al met al konden wij terug kijken op een ge-

slaagde Open Monumenten Dag met ruim 700 bezoekers.  

 

Het thema in 2019 is Plekken van plezier. Dat belooft wat! 

 

10 februari 2019 

Marco Oudshoorn, Hans Rat 
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Verslag van de werkgroep De Ridderlijke Duitsche 
Orde in Schoonhoven 

 

Op vrijdag 7 september 2018 is onder 

grote belangstelling in de Grote Kerk te 

Schoonhoven het startsein gegeven voor 

een tentoonstelling over de aanwezigheid 

van de Ridderlijke Duitsche Orde in 

Schoonhoven.  

Schoonhoven was tussen 1395 en 1578 

een commanderij van de Duitse Orde. Die 

geschiedenis is met film en beeldmateriaal 

alsmede met artefacten uit die periode in 

beeld gebracht. 

 

De tentoonstelling is, na een voorberei-

ding van twee jaar, georganiseerd in een samenwerkingsverband tussen 

Historische Vereniging en Archeologische Werkgroep. Vanuit beide orga-

nisaties hebben vrijwilligers de bemensing tijdens openingstijden ver-

zorgd. 

Ter gelegenheid van de tentoonstelling is er door de uitgever Historische 

Uitgaven Schoonhoven een boekje uitgebracht dat aan iedere bezoeker 

gratis ter beschikking is gesteld. Op boeiende wijze wordt het verband 

tussen de kruistochten en Schoonhoven in begrijpelijke taal geschetst. 

 

Uiteindelijk hebben we ca. 1700 bezoekers mogen verwelkomen en heb-

ben we veel positieve reacties gekregen. De hele activiteit is budgetneu-

traal afgerond.  

 
De opening van de tentoonstelling is vervolgens verricht door dhr. Aer-

nout Montauban van Swijndrecht (secretaris van de Ridderlijke Duitse 

Orde, Balije van Utrecht), daarbij geassisteerd door dhr. Carel van Lynden 

(de commandeur van Schoonhoven) en dhr. de Cloe. 

 

Onder de topstukken van de tentoonstelling bevond zich het grafmonu-

ment “Tete de Gisant” van het graf van Guy van Blois in bruikleen van het 

Musée des Beaux-Arts Valenciennes in Noord-Frankrijk. 

 

Een ander topstuk was de originele schenkingsakte van het patronaats-

recht van de Grote Kerk door Guy van Blois aan de Ridderlijke Duitsche 

Orde. 

Voor de lokale basis- en middelbare scholen, groepen 7e en 8e en klas 1 

was een apart programma opgezet met bijbehorende speurtocht. In to-

taal namen 18 klassen hieraan deel waardoor 450 jongeren bereikt wer-

den.  
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Met pijn in ons hart namen we begin November weer afscheid van het 

hoofd van Guy. Het kan wellicht weer 600 jaar duren voordat we deze in 

Schoonhoven terugzien. 

 

© foto Rob Glastra 

 

 

Jeroen Patijn 

3 maart 2019 

 

 

De uitreiking van de Jan van Beaumontpenning 

Bij de opening van van de tentoonstelling ive de Ridderlijke Duitsche Orde 

werd de Jan van Beaumontpenning uitgereikt. Dit jaar viel de eer te beurt 

aan een van de organisatoren van het evenement; een totaal verraste Ben 

Peltenburg nam deze in ontvangst uit handen van de beschermheer van 

de penning, oud-burgemeester Dick de Cloe, met de volgende toeken-

ningstekst:  

“De heer Peltenburg is al sinds 1984 actief binnen de Archeologische 

Werkgroep Schoonhoven, de laatste jaren als voorzitter. Hij heeft een 

essentiële rol gespeeld bij de begeleiding en vastlegging van archeolo-

gische opgravingen in Schoonhoven. Daarnaast zet dhr. Peltenburg zich 

breed in voor het behoud van Schoonhovens cultureel erfgoed, bijvoor-

beeld middels advies en inhoudelijke bijdragen aan gemeentelijk erf-

goedbeleid. Met veel passie neemt hij het op voor het erfgoed als andere 

belangen dreigen te prevaleren. Hij krijgt de penning als waardering voor 

alle werkzaamheden die hij al gedaan heeft, als aanmoediging om nog 

vele jaren zo door te gaan en als voorbeeld voor een nieuwe generatie.” 
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Dia uit de master-

class ‘De 1000 

meesters …’ 

Verslag van de werkgroepen Zilverstad  

 

De Werkgroep Zilverstad doet onderzoek naar de geschiedenis van 

Schoonhoven als zilverstad, publiceert daarover, schriftelijke en met pre-

sentaties/lezingen. De werkgroep bestond in 2018 uit René Kappers en 

Ferry Mol. De leden komen onregelmatig bij elkaar voor overleg en af-

spraken. 

 

In 2018 is door Ferry Mol verder gewerkt aan de genealogie van het goud- 

en zilversmeden geslacht Van Geelen. Publicatie in eigen beheer als Zil-

vercahier is voorzien in 2019.  

 

In 2018 werd een les ‘Zilverstad’ verzorgd voor Schoonhovologie 1.   

Op 14 april werd een lezing verzorgd voor de Nederlands Genealogische 

Vereniging afd. Rotterdam , ‘Van vader op zoon. Zilversmidsfamilies in 

Schoonhoven. Opkomst, opvolging en neergang.’  

Op 20 november werd een lezing ‘Schoonhoven Zilverstad’ verzorgd voor 

de PCOB te Zuidland .  

Op verzoek van het Gilde Sint Eloy werden vier ‘masterclasses’ door ons 

ontwikkeld en gegeven tijdens het 2e Zilverweekend op 22 september 

2018. George Hamel (Gilde Sint Eloy) en Gemke Jager (vm. directeur Ne-

derlands Zilvermuseum) ontwikkelden twee andere masterclasses over 

juwelen en streeksieraden. De firma Rikkoert stelde hun lokaal achter het 

Edelambachtshuijs te beschikking; Belvedère de zaal van de ‘Kegelbaan’.  

 

Een masterclass geeft nieuwe aanvulling op, en verdieping van bestaande 

kennis, werkt inspirerend en reikt handvatten aan voor verder onderzoek. 

De leden van de HVS werden onder meer uitgenodigd evenals Schoonho-

vologen en algemeen publiek.   

 
 

De masterclasses hadden als titels en onderwerpen:  

1. De 1000 meesters die het deden en doen.  

2. De vier Zilversmids-Gilden van Schoonhoven, van Eligius tot Eloy. 

3. Zilversmidswerkplaatsten, monumenten van de Zilverstad. 

4. Het oeuvre van de Zilverstad van 1360 tot heden, van Janne tot Jan. 

 

De bedoeling is deze masterclasses te herhalen tijdens het 3e Zilverweek-

end in september 2019. 

 

René Kappers, 5 feb 2019  
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‘Ode aan de 1000 meesters die het deden en doen.’ 

Verslag van de werkgroep Meestertekens in het 
Straatbeeld / Schoonhoven-app 

 

In 2018 werd een belangrijke stap gezet: de HVS nam de verantwoorde-

lijkheid op zich voor ‘de meestertekens in het straatbeeld’. Deze stap 

werd ingegeven door een subsidiemogelijkheid die zich voordeed om het 

lopende project verder af te ronden. De afronding behelst het beschik-

baar te stellen via de Schoonhoven-app van de historische informatie bij 

de ‘Meestertekentegels’ (Mt-tegels).  

Mt-tegels sieren het straatbeeld in de binnenstad van Schoonhoven. Ze 

liggen voor panden waar een goud- of zilversmid woonde en/of werkte. 

Ook bij huidige edelsmeden kan een tegel liggen. Doel de  is toeristen en 

bewoners van de stad te attenderen en te informeren over het pand, de 

bewoner-zilversmid en zijn werk. De tegels liggen voornamelijk in het 

toeristische kruis gevormd door Haven/Oude Haven met Lopiker-

straat/Kerkstraat 

 

De Mt-tegels waren een initiatief van drie leden, Rene Kappers (inhoud), 

Marco Oudshoorn (uitvoering en linking-pin met bestuur HVS) en  Kees 

van de Rotte (financiering). Zij vormen de werkgroep. De werkgroep ver-

gadert onregelmatig en rapporteert aan het bestuur. 

Financiering liep vanaf de aanvang tot medio 2018 via ‘City Marketing’ en 

het Gilde St.Eloy waarbij het Gilde tegels betaalde voor leden, en City 

Marketing voor ‘historische’ Mt-tegels. Ook vier particulieren hebben als 

ode aan hun vader, grootvader  of andere verwant een Mt-tegel laten 

leggen en betaald. De gemeente Krimpenerwaard is na het leggen juri-

disch eigenaar van de tegels in gemeentegrond. 

Een Mt-tegel geeft weer: naam, meesterteken en werkzame jaren. Hij ligt 

voor het pand waar huis en/of werkplaats gevestigd is/was. Via de 

Schoonhoven-app kan historische informatie worden opgeroepen. Deze 

informatie bevat biografische gegevens van de goud- of zilversmid, infor-

matie over het betreffende pand en/of werkplaats en informatie over het 

oeuvre van de edelsmid. 

 

Inmiddels is de benodigde subsidie verkregen, dan wel toegezegd bij af-

ronding. Er liggen momenteel 63 tegels. Van 21 tegels is de informatie via 

de Schoonhoven-app in te zien. De informatie bij de overige 42 tegels 

wordt in 2019 in twee tranches opgeleverd, bij de Nationale Zilverdag 

(Pinksteren) en bij het Zilver-weekend in september 2019.  

 

 
 

 

 

 

 

René Kappers, 5 feb 2019  

Als de gebruiker van de app het teken aanklikt, 
komt informatie over de bewoner in beeld. In-
formatie over de Schoonhoven-app is te vinden 
op https://www.schoonhovenapp.nl/de-app/; 
de app is beschikbaar voor iOS en Android.  

https://www.schoonhovenapp.nl/de-app/
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Verslag van de werkgroep Historisch Groen 
 

Tijdens dit jaar heeft de  werkgroep zich bezig gehouden met de volgende 

onderwerpen:  

 Lezing voor de leden van de HVS over de taken en werkzaamheden 

van de werkgroep Historisch Groen Schoonhoven 

 Onderhoud van het Springerpark  

 Voorbereidingen voor het vieren van  het tweede lustrum van de re-

novatie van het park  

 Inspectie bomenbestand Krimpenerwaard en de daardoor ontstane 

noodzaak to kap en kapvergunningen in de woonkern Schoonhoven, 

o.a. in het Springerpark. 

 

De werkgroep 

De werkgroep bestaat uit Gita Straver, Marieke Boetes, Til van Tilburg en 

Odile Jaspar (voorzitter) 

De werkgroep is dit jaar 8 keer bij elkaar geweest . 

 

Kennismaking wethouder Broere 

In januari heeft de werkgroep, op verzoek van de wethouder, kennis ge-

maakt met Ria Broere, verantwoordelijk voor o.a. Openbaar Groen. 

Er is gesproken over het onderhoud van de groene structuren en speciaal 

over dat van het Springerpark. 

 

Lezing voor de leden van de HVS over de werkgroep Historisch Groen (HG) 

Twee leden van de werkgroep Historisch Groen (Til van Tilburg en Odile 

Jaspar)  hebben een lezing verzorgd:  over de reden van het ontstaan van 

de werkgroep, het burgerinitiatief voor renovatie van het Springerpark, 

doelstelling, taken en werkzaamheden van de werkgroep HG. Met een 

PowerPointpresentatie hebben wij laten  zien waar in Schoonhoven  his-

torisch groen staat waaronder beeldbepalende bomen zoals de Konings-

bomen maar vooral wat de absoluut te bewaren historische groen-

structuren zijn. 

Daarnaast hebben wij verteld en laten zien met welke activiteiten de 

werkgroep zich heeft bezig gehouden de afgelopen jaren; zoals de her-

plant  van de beuken bij de oude Bartholomeus kerk, het behoud van de  

kastanjes op de Oude Haven, het onderhoud van het Springerpark en de 

herinrichting van de tuin van het voormalig weeshuis, nu een Herbergier 

(woonvoorziening voor mensen met dementie). 

 

Voorbereiding viering van het tweede lustrum na de renovatie van het 

Springerpark 

Het plan was om het Springerpark ”in het zonnetje te zetten” 10 jaar na 

de renovatie  van het park. De bedoeling was om aan te sluiten bij de 

activiteiten van Open Monumentendag in september. 

Dit zou tevens de opmaat zijn voor het vieren van het 100 jarig bestaan 

van  het Springerpark in 2020. De werkgroep is een aantal keren samen 

met de werkgroep Open Monumentendag bij elkaar geweest om een 

programma te maken. Toen echter de leden van de werkgroep HG nog 

eens kritisch een wandeling maakten door het park, bleek dat het onder-

houd zodanig was dat wij niet met trots het park in de belangstelling wil-

den plaatsen. Er is toen besloten dat het park geen onderdeel zou zijn van 

de activiteiten tijdens Open Monumentendag. 

 

In november heeft de werkgroep met  de heer Ronald Jacobs, door de 

gemeente Krimpenerwaard ingehuurd als adviseur groene ruimte, een 

rondgang door het park gemaakt  waarbij kritisch is gekeken naar de staat 

van onderhoud.  
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De afspraak is gemaakt dat de heer Jacobs een voorstel voor een plan van 

aanpak zal maken voor het herstel van de staat van onderhoud van het 

park. Dit plan wordt verwacht in het eerste kwartaal van 2019.   

 

Noodkap kastanjes Sprin-

gerpark 

19 oktober was een VTA in-

spectie van de attentiebo-

men in het Springerpark. Eén 

van de bomen moest onmid-

dellijk gekapt worden en de 

twee andere op een iets later 

tijdstip. De gemeente heeft 

de werkgroep direct na de 

constatering op de hoogte 

gesteld van de situatie. Deze 

kap was terecht zoals op de 

foto te zien is.  

 

Omgevingsvergunning voor kap van bomen Lopikersingel en Wal  

In december werd er door de gemeente  in Het Kontakt en op de website  

een kennisgeving en aanvraag gepubliceerd voor een omgevingsvergun-

ning voor het kappen van 9 kastanjebomen aan de Lopikersingel en Wal 

onder zaaknummer SXO-20183309. 

Omdat dit beeldbepalende bomen betreft heeft de  werkgroep HG; de 

gemeente gevraagd om informatie aan te reiken over de noodzaak van 

het kappen van deze bomen. Deze procedure loopt nog door in 2019. 

 

Odile Jaspar 

 

Verslag van de werkgroep Website 

 

In 2018 is druk gewerkt aan de oude en de nieuwe website. De oude site 

blijft nog beschikbaar tot de nieuwe in 2019 de lucht in kan. 

De oude site is zo goed als mogelijk aan de situatie 2018 aangepast. Dit 

bracht o.a. met zich mee: 

 

 Koppeling algemene HVS site-adressen aan betreffende personen 

 Aanpassen uiterlijk uitnodiging lezingen 

 Verwijderen persoonlijke site-adressen, personen koppelen aan func-

tie-adressen 

 ‘Oud nieuws’ verwijderen 

 Goed doorloop-schema nieuws opzetten 

 Opnemen Privacy-beleid 

 techniek Nieuwsbrief 

 Aanpassen site i.v.m. ANBI status 

 Organisatie hoe berichten op te nemen  

 

Tegelijkertijd werd veel aandacht besteed aan de nieuw op te zetten web-

site. Het aanbod van Go-Advised om de site in uren enz. te sponsoren 

werd met beide handen aangenomen. De enige bijkomende kosten be-

stonden uit een klein bedrag om een thema aan te schaffen. 

 

In de praktijk bleek het belangrijkste probleem de inhoud van de site te 

zijn. Wat wel en wat niet overnemen van de oude site, hoe moeten we 

omgaan met de nieuwe wetgeving t.a.v. privacy en copyrights, welke 

zoekstructuur is te prefereren en zo nog heel veel andere vragen. 

 

In september werd aan de bestuursleden twee mogelijkheden voor het 

uiterlijk van de nieuwe site voorgelegd en werd een voorkeur uitgespro-
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ken. Vervolgens is er nauwkeurig naar de inhoud van de oude site geke-

ken en zijn er afspraken gemaakt over wat wel en wat niet bewaard wordt 

en waar het bewaarde op de nieuwe site te vinden moet zijn. 

 

Het is de bedoeling in 2019 een zo compleet mogelijke site te starten en 

dan gaandeweg alle benodigde aanvullingen door te voeren. 

 

Til van Tilburg  

 

  

 


