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Nieuwsbrief juli 2021
Nog enkele plaatsen beschikbaar voor de Midzomerwandeling op 9 juli 2021
Er zijn nog enkele plekken beschikbaar voor deelname aan de midzomerwandeling van de HVS op 9 juli 2021. De wandeling start om 19.30
uur en duurt ca. 2 uur. De wandeling voert - uiteraard - door Historisch
Schoonhoven en zal ook aandacht geven aan plekken die met het
Joodse verleden van de stad en met de (Joodse) schrijver Herman de
Man te maken hebben.
De deelname aan de wandeling is voor leden van de vereniging gratis,
voor introducees wordt een bijdrage van €3,00 gevraagd.
Wilt u deelnemen? Stuur dan even een berichtje aan secretaris@historischeverenigingschoonhoven.nl of geef uw deelname telefonisch door
via 06-28473994.
U krijgt een bevestiging waarin het startpunt van de wandeling staat.

Zomerse activiteiten, ook als het wat minder zomert
Als het deze zomer misschien een daagje wat minder stralend weer is, dan zijn er nog wel wat interessante dingen te doen. Een paar tips van de redactie van de nieuwsbrief.

Operatie Nachtwacht
Wilt u weten hoe men erin geslaagd is om de ontbrekende stukken van de Nachtwacht te reconstrueren, hoe Kunstmatige Intelligentie daaraan een belangrijke bijdrage heeft geleverd en nog veel meer.
Met prachtige videoanimaties wordt de kijker meegenomen in het restauratieatelier.
U hoeft er het huis niet voor uit, een aanrader!

Leven van leer
In het Dordrechts Museum is nog tot 8 augustus de tentoonstelling Leven in Leer, de meest complete
archeologische leercollectie van Nederland te zien. Een mooie tentoonstelling van de mensen die geïnteresseerd zijn in archeologie. Voor de anderen is er nog veel meer te zien in het museum een wandeling door Dordrecht een goed alternatief.

De Zonnekoning
Ook een aanrader is de podcast van Johan Op de Beeck over Lodewijk XIV. Lodewijk komen we volgend jaar natuurlijk nog uitgebreid
tegen als de Oude Hollandse Waterline - dan 250 jaar oud - in de belangstelling staat. Het waren immers zijn troepen die vastliepen op
de waterlinie.
Wat een weergaloos verteller is de Vlaming Op de Beeck! Hij neemt
je mee net zo gemakkelijk mee door het leven van deze vorst als
door de zalen van Versailles. En als je klaar bent met de Zonnekoning
dan kan je ook nog doorklikken naar zijn verhalen over Napoleon I of
over de Belgische koning Leopold I.
Het kan niet lang genoeg regenen deze zomer!

Herman de Manmaand
Een paar maanden geleden hebben we al genoten van het boek van
Herman de Man ‘De barre winter van negentig’, dat door veel vrijwilligers werd voorgelezen, maar er is meer.
De Man (1898-1946) staat als bekende schrijver van literaire streekromans een maand lang in de schijnwerpers met allerlei activiteiten
die te maken hebben met zijn leven en zijn werk. Zijn inspiratiebron
vond hij in de streek en de bewoners die hij door en door kende.
Het zogeheten Land van Herman de Man ligt tussen Woerden, IJsselstein, Schoonhoven en Gouda, de Lopiker- en Krimpenerwaard.
Er zijn meerdere activiteiten in de zomer. Op 28 juni vindt het Groot
Herman de Mandictee plaats. Meer informatie en aanmelden via
https://hermandeman.nl/agenda/dictee/.
Daarna is er van 8 juli t/m 8 augustus een maand vol activiteiten
met vijf fietsroutes langs plekken die in de boeken van De Man een
rol hebben gespeeld. De ruim 50 activiteiten staan genoemd op www.hermandeman.nl: vaartochten,
stadswandelingen, vertelvoorstellingen, boerderij- en tuinbezoeken, oldtimer trekkertoertocht, arrangementen, enzovoorts. De fietsroutes, een groot deel van de agenda en heel veel meer wetenswaardigheden staan inmiddels online.
In de periode van 8 juli t/m 8 augustus is er in de vitrines van de HOP, het Historisch Ontmoetingspunt
in de bibliotheek aan de Spoorstraat, een Herman de Manexpositie ingericht. Vanuit Schoonhoven
vertrekken de zwervers Sjef en Jochem uit De kleine wereld voor hun dagwandeling naar IJsselstein.

Peter van der Zwaal, secretaris
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