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Nieuwsbrief april 2022
Op donderdag 28 april 2022 zal Marion Kleuters een lezing verzorgen. De lezing wordt gehouden in het
ARTO-theater, Het Klooster 5 in Schoonhoven. Vanaf 19.30 uur is de zaal geopend en is er de mogelijkheid een kopje koffie te drinken. De lezing begint om 20.00 uur.
Iedereen is welkom, het is niet nodig een plaats te reserveren.

Maandlezing
De trouwbelofte
Marion Kleuters schreef in 2020 een historische roman gebaseerd
op een waargebeurde #metoo geschiedenis die zich rond 1770
heeft afgespeeld in haar huidige woonhuis aan de Haven in Schoonhoven.
De toenmalige bewoner, de rijke weduwnaar Gerrit Lasonder met
vier voorkinderen, heeft de naaister Anna Mankor zwanger gemaakt nadat hij haar een trouwbelofte heeft gedaan. Als hij het huwelijk notarieel wil regelen, komt zijn familie achter de trouwplannen. Zij verzetten zich hevig tegen het voorgenomen huwelijk met
name vanwege het standsverschil. Daarop verbreekt Lasonder zijn
trouwbelofte en zet de 7 maanden zwangere Antje op straat. Zij
laat het er niet bij zitten en doet haar voormalige verloofde een
proces aan, eerst bij het Gerecht in Schoonhoven en later zelfs in
Hoger Beroep bij het Hof van Holland in Den Haag.
In de Trouwbelofte neemt zij de lezer mee op een reis in de tijd, waarbij thema’s uit het verleden verrassend aansluiten bij de actualiteit van het heden.
Marion Kleuters (1953) is tweeënveertig jaar werkzaam geweest als docent Engels in de bovenbouw
van het HAVO/VWO van het Schoonhovens College. Na haar pensioen in september 2019 heeft ze De
Trouwbelofte geschreven. Marion schrijft gedichten in het Engels en in het Nederlands. Zij heeft eerder een roman in het Engels geschreven.
Onze BRUNA zal op de 28e aanwezig zijn om het boek te verkopen en Marion kan deze desgewenst signeren.

Noteer in uw agenda
Donderdag 9 juni Lezing over Pauline Bisdom van Vliet en haar verbinding met Schoonhoven en Willege-Langerak door Marco Bakker
Vrijdag 1 juli Midzomerwandeling o.l.v. onze midzomergids Rob van
den Berg

Lezing Linda Driessen
Op 31 maart verzorgde Linda Driessen een lezing onder de titel
‘Grand Tour door Historisch Landschap’. Onder dezelfde titel gaf zij
drie boekje uit die bedoeld zijn voor leerlingen van het voortgezet
onderwijs, maar zeker ook interessant voor hun (groot)ouders,
oom, tantes en buren!
De boekjes zijn te downloaden van onze site.
Reisboekje Grand Tour 1 & 2 Over het traject Nieuwveen - Alphen
aan den Rijn en het traject Alphen aan den Rijn - Gouda.
Reisboekje Grand Tour 3 over het traject Gouda - Schoonhoven

Collectie van der Kop

Wethouder Bert Bening krijgt symbolisch het zelfportret van Han van der
Kop in bruikleen van de voorzitter.

De Gemeente Krimpenerwaard heeft op 12 april jl. de collectie
schilderijen van de Schoonhovense broers Han en Ad van der Kop
overgedragen aan Historische Vereniging Schoonhoven die de collectie onderbrengt bij de Stichting Behoud Cultureel Erfgoed
Schoonhoven.
De voormalige gemeente Schoonhoven ontving deze schilderijencollectie ruim 60 jaar geleden van mevr. Johanna van der Kop, oudinwoonster van de stad. De collectie omvat schilderijen van haar
broers Han (1901-1934) en Ad van der Kop (1903-1963). Beide
broers zijn geboren en getogen Schoonhovenaren. Han won in 1931
de Prix de Rome voor schilderkunst. De collectie is te zien op
www.collectievanderkop.nl

In de loop van het jaar zal het bestuur nadere mededelingen doen over het gebruik van de collectie.
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Open Joodse Huizen / Huizen van Verzet
Op woensdag 4 mei is de tweede editie van het programma Open
Joodse Huizen / Huizen van Verzet in Schoonhoven. Vorig jaar hebben we ons moeten beperken tot een online uitvoering en we zijn
blij dat het dit jaar weer op locatie kan.
Het programma is een product van de Historische Vereniging
Schoonhoven, het Streekarchief Midden-Holland en de Bibliotheek
Schoonhoven. Op de 4e mei vertellen onderzoekers en nazaten
over Joodse Schoonhovenaren en Schoonhovense burgers die in
verzet kwamen. Ook kan het gebouw van de voormalige synagoge,
nu het Edelambachtshuys, worden bezocht.
De huizen zijn vrij toegankelijk, het is niet mogelijk te reserveren.
Het programma is als volgt.
Tijdstip
Adres
Verteller
11:00 - 16:00 uur Haven 13
bezoek aan de vm. Synagoge (geen verteller)
10:30 uur
Lopikerstraat 57
Peter Will junior
11:00 uur
Albrecht Beijlinggracht 24
Ad de Vaal
12:00 uur
Lopikerstraat 57
Sjaan van Kekeren
11:00 uur
Albrecht Beijlinggracht 24
Ad de Vaal
11:30 uur
Kazerneplein 4
Esther Helsinger en Cecile Malingré
12:30 uur
Havenstraatse Wal 2J
Otto Ooms
13:00 uur
Spoorstraat 3A
Diana Lettink
13:30 uur
Albrecht Beijlinggracht 24
Ad de Vaal
14:00 uur
Lopikerstraat 57
Sjaan van Kekeren
14:00 uur
Havenstraatse Wal 2J
Otto Ooms
15:00 uur
Kazerneplein 4
Esther Helsinger en Cecile Malingré
15:00 uur
Havenstraatse Wal 2J
Otto Ooms
16:15 uur
Spoorstraat 3A
Diana Lettink
Meer informatie op https://jck.nl/nl/page/schoonhoven-0

Scoenhove 6: 1572
Deze week verschijnt Scoenhove 6. Het thema van dit nummer is
‘1572’, een gedenkwaardig jaar in de Nederlandse geschiedenis.
In 8 bijdragen wordt de geschiedenis van Schoonhoven in de beginjaren van de 80-jarige oorlog behandeld.
Het tijdschrift wordt deze en komende week verspreid. Net als bij
eerdere nummers is op de website van de HVS aanvullende informatie te vinden zoals de gebruikte bronnen, verwijzingen naar aanvullende literatuur en in dit geval ook een uitgebreider artikel dan
in Scoenhove kon worden opgenomen.
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2000 kaarten en plattegronden digitaal beschikbaar
De beeldbank van het Streekarchief Midden Holland is maar liefst
2300 beelden rijker. De afgelopen twee jaar digitaliseerde het Streekarchief het grootste deel van de collectie kaarten en plattegronden.
Deze zeer rijke collectie is in de beeldbank van het Streekarchief te
raadplegen. Met de zoomfunctie in de beeldbank kunnen de kaarten
tot op de centimeter nader bekeken worden, waardoor soms nog
meer details ontwaard kunnen worden dan met blote oog op het origineel mogelijk is. Kaarten die tot het publiek domein horen, kunnen
vanuit de beeldbank gratis gedownload worden in jpg-formaat.
Lees er meer over op de website van het streekarchief
Hiernaast een van de kaarten uit de collectie (1867)

HOP
Op 12 mei wordt om 10.30 uur in de Bibliotheek in Schoonhoven (Spoorstraat 3A) een film vertoond
over de viering van 200 jaar RK Kerk in Schoonhoven en de inhuldiging van Pleun van der Lugt.

Peter van der Zwaal, secretaris
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