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Nieuwsbrief 27 december 2021
Over oud en nieuw
Voor een Historische Vereniging ligt het gevaar altijd op de loer dat het
zich te veel op het verleden richt en de verbinding met heden en toekomst verliest. Het wordt dan na een verloop van tijd een historische
vereniging - als u mij kunt volgen. Het is voor het bestuur dan ook zoeken naar een balans tussen aandacht voor verleden en toekomst. Het
verleden is geen waarde op zichzelf, maar is pas waardevol als het voor
huidige en volgende generaties betekenis kan hebben. Uit studies blijkt
dat het doorgeven van verhalen en de voorwerpen en gebouwen die de verhalen dragen voor verbinding zorgt, voor het gevoel erbij te horen en dat is juist van groot belang in een samenleving waarin
veel verandert - van internationalisering en robotisering tot de actuele polariserende discussies.
In het afgelopen jaar hebben wij er weer aan gewerkt dat het verleden doorgegeven kan worden. Ik
denk bijvoorbeeld aan de organisatie van lezingen, het verspreiden van Scoenhove en het organiseren
van de cursus Schoonhovologie. Ook komend jaar zullen wij ons daarvoor inzetten, op onze agenda
staan onder andere de aanbouw bij de Waag en de verwerving van Collectie Van der Kop, nieuwe
Scoenhove’s etc. Wij gaan vol vertrouwen het nieuwe jaar in. Zullen we het weer samen doen?
Het bestuur van de HVS wenst u een mooie jaarwisseling en een gezond en voorspoedig 2022.

Corona maakt het ons niet gemakkelijker, het is bijvoorbeeld nog maar de vraag of we in januari alweer de lezingen kunnen hervatten of wordt de ‘winterstop’ verlengd? En Start Schoonhovologie in
februari? In de loop van januari komen wij erop terug.
Gelukkig kunnen we ook dingen wél doen, bijvoorbeeld online-onderzoek.

Onderzoek op de computer
Nu we weer in een lockdown terecht zijn gekomen is de computer
weer onze ‘vriend’. Een paar tips.
Op https://www.topotijdreis.nl/ vindt u kaarten van Schoonhoven
en de rest van Nederland vanaf 2015 met luchtfoto’s uit de 20e
eeuw, mooi gedetailleerd materiaal!
En de bouwgeschiedenis van Schoonhoven (en de rest van Nederland) is gevisualiseerd op https://parallel.co.uk/netherlands/#12.76/51.95463/4.8525/0/40. Met kleuren is de bouwperiode weergegeven zoals op de afbeelding hiernaast.

Vele Handen
Ook het Streekarchief kent de kracht van de computer en begint
een nieuw project om met de hulp van vrijwilligers het archief online beschikbaar te maken. Na eerdere projecten is het nu de beurt
om de burgerlijke stand van de regio verder online toegankelijk te
maken. In het verleden zijn de registers van de burgerlijke stand
voor een groot deel geïndexeerd door vrijwilligers. Op de website
van het streekarchief zijn deze doorzoekbaar op persoonsnaam. Inmiddels staan ook de scans van de geïndexeerde registers online
en is het mogelijk om door deze te bladeren. Bij het nieuwe project is het de bedoeling dat er een koppeling wordt gemaakt tussen de scans van de aktes van de burgerlijke stand en de bijbehorende indexen, zodat meteen de juiste akte wordt getoond wanneer u een persoon opzoekt op onze website.
Heeft u tijd en zin om -vanuit huis- het archief beter toegankelijk te maken? Maak dan op www.velehanden.nl gratis een account aan en kies voor het project ‘Match! De burgerlijke stand van MiddenHolland, 1811-1950’. Vervolgens krijgt u scans van de aktes van de burgerlijke stand aangeboden waar
u de juiste index aan moet koppelen. U mag hierbij een voorkeur voor een bepaalde gemeente doorgeven.
Voor vragen over het project kunt u contact opnemen met de projectcoördinator: Zübeyde RendaÇavuşoğlu, z.renda@samh.nl (0182 - 589 814)

Schoonhovologie 2021 en 2022
Op zaterdagochtend 18 december heeft burgemeester Roel Cazemier certificaten mogen overhandigen aan 12 deelnemers van de
cursus Schoonhovologie 2021. Bij de uitreiking memoreerde de
burgemeester het belang van kennis van de (lokale) geschiedenis
en het lokale erfgoed in een goede balans met de eisen die de huidige samenleving aan een stad stelt.
De foto hiernaast is in oktober genomen, bij het bezoek aan het
Streekarchief Midden-Holland.
En we hopen spoedig weer een volgende uitvoering van Schoonhovologie (1) te kunnen starten. De
eerste les staat gepland voor 9 februari 2022. Eerder kondigde ik aan dat we in januari zouden starten
maar omdat we in februari misschien iets soepeler kunnen omgaan met de corona-regels hebben we
de start een paar weken uitgesteld en wij houden de overheidsmededelingen nauwlettend in de gaten
en de belangstellenden op de hoogte. Twijfelt u aan deelname i.v.m. de corona-risico’s, stuur ons dan
een berichtje.
De cursus wordt gegeven op woensdagavonden in het gebouw van de bibliotheek, Spoorstraat 3A in
Schoonhoven. De lessen beginnen om 19.30 uur en wordt uiterlijk 22.00 uur afgerond. Aan de deelnemers zal bij binnenkomst een QR-code gevraagd worden.
Deelname aan de cursus Schoonhovologie kost €85,- voor leden van HVS. Niet-leden betalen €100,- en
zijn geheel 2022 lid van de vereniging. De inhoud van de cursus wordt beschreven op de website.
In de loop van dit jaar hebben zich al veel mensen ervoor opgegeven, er zijn nog plekken beschikbaar.
Wilt u deelnemen, dan kunt u zich aanmelden via het formulier op de website..
Heeft u nog vragen? Stuur deze dan aan info@historischeverenigingschoonhoven.nl.

Nieuwsbrief 27 december 2021

2

Contributie 2022
Het bestuur zal op de ledenvergadering die we in februari hopen te
houden, voorstellen om de contributie te verhogen van €12.- naar
€15.-. Eind februari of begin maar zullen we u de contributiefactuur
toesturen. Wacht dus nog even met de betaling van de contributie.

Familie Koorevaar
Ik kreeg een email van Daan Bakker. Hij doet onderzoek naar de familie Koorevaar en zoekt gegevens
over Dirk Koorevaar, geboren te Lekkerkerk op 2 november 1889 en gehuwd in Schoonhoven op 26
februari 1913 met Johanna Hendrika Ipenburg (geboren 31 december 1881, te Schoonhoven).
Kunt u Dirk helpen? Stuur hem dan even een berichtje, het adres is daan-bakker@hetnet.nl.

Morrisgarages
Henk Beijers uit Zutphen heeft een andere hobby, MG-auto’s. Hij
stuurde mij ook een e-mail. Hij is bezig met een artikel voor de MG
Car Club Holland over Morris-garages in Nederland. Hij schrijft mij
‘Nu was garage Goedhart en De Bruijn eind jaren 50 Morris dealer.
Het adres was aanvankelijk Lopikerstraat 75 en werd rond 1950
nummer 79. Waarschijnlijk heeft er hier een omnummering plaatsgevonden van de huisnummers. Is dat zo of zijn zij verhuisd? Heeft u
nog foto's van het bedrijf eind jaren 50 als Morris dealer? Wellicht
heeft u nog krantenknipsels.’ Is er iemand die Henk kan helpen in zijn speurtocht? Stuur hem dan een
e-mail op henk0072@hotmail.com.

Zwijnenburg
En van Rob Gelissen kreeg ik een vraag over Zwijnenburg’s meubelfabriek. Gelukkig kon ik hem helpen aan een artikel uit Het Leven in
Schoonhoven. Hij heeft het reclamebord hiernaast in de verkoop.
Heeft u belangstelling, stuur hem dan een berichtje, rob.gelissen@schott.com

27 december 2021
Peter van der Zwaal, secretaris
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