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Nieuwsbrief september 2021

OMD-special

Open Monumentendag
Op 11 september 2021 is het Open Monumentendag. Het thema van
de Open Monumentendag (European Heritage Day) is dit jaar ‘inclusief’ en het is ook het onderwerp van Scoenhove #4 dat onlangs verspreid is. De artikelen in Scoenhove vinden we terug in de slenterwandeling op de Open Monumentendag, aangevuld met andere onderwerpen die Scoenhove (nog) niet hebben bereikt.
Wat mag u zoal verwachten?

Opening
Van 10.00 uur tot 11.00 uur geeft stadsbeiaardier Boudewijn Zwart een concert op het unieke carillon
van het Stadhuis.
Om 11.00 uur is voor het stadhuis de opening van de Open Monumentendag.
Hier gaat Rene Kappers vertellen over de vrouwelijke zilversmeden en ‘opvolgende’ weduwen. Om 11
uur wordt een Meestertekentegel van Martijntje Vervoorn onthuld, zilversmid van 1693 tot 1728. Zij
heeft ervoor gezorgd dat weduwen hun man mochten opvolgen met behoud van kas, winkel en knechten.
Van 12.00 tot 14.00 uur vertelt Rene regelmatig dit verhaal, met de deskundigheid en het enthousiasme dat we van René kennen.

De Dam: het centrale informatiepunt
Op de Dam staat een infostand van de Historische Vereniging waar onder meer het boekje Scoenhove
gratis te verkrijgen is en ook de nieuwe flyer met alle gegevens over de Meestertekenroute.
Jeroen Patijn is op de stand aanwezig met een tv-scherm waarop duizenden oude foto’s van Schoonhoven voorbijkomen. Hoe leuk is het om de straat te zien waar je nu woont honderd jaar geleden?
Verder is hier een kraam met boeken, oude ansichtkaarten en prenten van Schoonhoven.

Slenterwandeling op 11 september 2021
De wandeling voert iedereen op eigen snelheid en in eigen volgorde door Schoonhoven. Bij de HVSstand op de Dam kan iedereen een routekaartje (hierna in het klein) en een korte beschrijving ophalen.

▪
▪
▪

Om 11.00 uur start de Open Monumentendag voor het Stadhuis.
Vanaf 12.00 tot 14.00 uur vertellen op een zestal plaatsen leden
van de HVS - deels de auteurs van de artikelen uit Scoenhove - een
verhaal.
▪ Voor het stadhuis legt Rene Kappers de nadruk op de positie
van de vouwen met het verhaal van Martijntje Vervoorn.
▪ Ook voor het stadhuis vertelt Hans Fokker onder de titel ‘van
kanon tot klok’ bijzonderheden over dat carillon. Echt een onderwerp voor deze Monumentendag, want voor het carillon zijn alle
mensen immers gelijk. Iedereen roemt de bijzondere klank van ons
carillon en stadsbeiaardier Boudewijn Zwart geeft van 10.00 tot
11.00 uur een concert op het carillon.
Bij de Oud Katholieke Kerk op de Wal vertelt Leen Ouweneel het verhaal over de katholieke schuilkerk die daar was van de 17e tot in het begin van de 20e eeuw.
Voor het Doelenhuis op het Doelenplein vertelt Leo de Kluijver over Jan van Blois en het kasteel
van zijn opa Jan van Beaumont dat Jan liet uitbouwen tot een prachtig slot.
En op het Kazerneplein aan de Oude Haven vertelt Ad de Vaal over de Militaire Tehuizen die er in
de stad waren.

Verder is er een aantal ‘evergreens’ te bezichtigen, zoals
▪ de Grote of Bartholomeus kerk,
▪ de RK kerk,
▪ de zilverwerkplaatsen van Marianne Klaarenbeek in de Havenstraat,
▪ de Veerpoort,
▪ de voormalige synagoge met een mikwe
en vele andere monumenten.
Er vaart een bootje naar onze Zusterstad Nieuwpoort en er zijn diverse arrangementen.
Het Nationaal Zilvermuseum aan de Oude Haven geeft informatie over het prachtige gebouw waarin
zij gevestigd is.

Rondje kunst Schoonhoven
Op 11 en 12 september, tijdens het Open-Monumentenweekend, vindt
ook het eerste ‘rondje kunst in Schoonhoven’ plaats. Twaalf locaties in
de oude binnenstad van Schoonhoven zijn dan van 10 tot 18 uur opengesteld voor het publiek. In deze, veelal monumentale panden, exposeren 17 beeldend kunstenaars en is het werk van 7 edelsmeden te bewonderen. Bij de galeries en ateliers is kunst in veel verschillende technieken en stijlen te zien; ruimtelijk werk in brons, keramiek en hout; fotografie; schilderijen in olie- en acrylverf en tekeningen. Op sommige locaties kunt u de deelnemers ‘live’ bezig zien. Prachtige historische werkplaatsen zijn te bezichtigen, over elk pand valt wel een bijzonder verhaal
te vertellen.
Tijdens ‘rondje kunst’ ontmoet u onderweg wellicht verhalenverteller Alje.
De routekaart voor de Kunstroute en een horeca-arrangement zijn bij het startpunt, De Oude Apotheek
Haven 67, verkrijgbaar.
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HOP-lezing 14 september
In de vorige nieuwsbrief ontbrak nog de HOP-lezing die op dinsdag
14 september gehouden zal worden in de bibliotheek (Spoorstraat
3a) van 19.00 tot 20.30 uur. Jan Diekema vertelt dan over De Dika.
Bij de laatste fabrieksschoorsteen van Schoonhoven, buiten de
Veerpoort, staan de bedrijfsgebouwen van de Dika. De fabriek, gespecialiseerd in het drogen van groenten, vestigde zich hier in
1953. In 2018 werd het bedrijf verkocht. Het productieproces in
Schoonhoven is inmiddels gestopt. Jan Diekema, de laatste directeur van dit familiebedrijf, zal het verhaal van deze onderneming vertellen.
Gekoppeld aan deze lezing is er een expositie in de bibliotheek in september en oktober.

Peter van der Zwaal, secretaris
9 september 2021
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