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Organisatie
HOP Schoonhoven
Het Historisch OntmoetingsPunt (HOP) 
is een vaste plek in de bibliotheek van 
Schoonhoven waar u informatie vindt 
over de geschiedenis van Schoonhoven 
en omgeving. Het HOP helpt u een begin 
te maken met genealogisch en historisch 
onderzoek. Adres: Spoorstraat 3A 

Openingstijden:
maandag 14.00-17.00 uur
dinsdag 10.00-12.00* / 14.00-20.30 uur
woensdag 10.00-12.00 uur
 14.00-17.00 uur
donderdag 10.00-12.00* /  14.00-17.00 uur
vrijdag 14.00-20.30 uur
zaterdag 10.00-13.00 uur

*Lezen en lenen

Contactgegevens:
Website HOP Schoonhoven: 
www.groenehartarchieven.nl/schoonhoven

Voor informatie over openingstijden, beschik-
baarheid van materialen, aanmelding voor 
lezingen en reserveren van vitrines:

Bibliotheek Krimpenerwaard
Spoorstraat 3a, 2871 TN Schoonhoven
Tel.: 0182-385406
jvermeulen@debibliotheekkrimpenerwaard.nl
www.debibliotheekkrimpenerwaard.nl

HOP Ouderkerk
Het Historisch OntmoetingsPunt (HOP) 
is een vaste plek in de bibliotheek van 
Ouderkerk waar u informatie vindt over de 
geschiedenis van Ouderkerk en omgeving. 
Het HOP helpt u een begin te maken met 
genealogisch en historisch onderzoek. 
Adres: Kerkweg 82d

Openingstijden:
maandag 19.00-20.30 uur
dinsdag 14.00-15.30 uur
woensdag 14.00-15.30 uur
donderdag 10.00-11.30 uur
vrijdag 19.00-20.30 uur

Contactgegevens:
Website HOP Ouderkerk: 
www.groenehartarchieven.nl/ouderkerk

Voor informatie over openingstijden, beschik-
baarheid van materialen, aanmelding voor 
lezingen en reserveren van vitrines:

Bibliotheek Krimpenerwaard
Kerkweg 82d
2935 AK Ouderkerk aan den IJssel
Tel.: 0180-681971
gblok@debibliotheekkrimpenerwaard.nl
www.debibliotheekkrimpenerwaard.nl

Historisch OntmoetingsPunt

Wie organiseert het?
Het HOP wordt mogelijk gemaakt door het Streekarchief Midden-Holland, Bibliotheek 

Krimpenerwaard en de Historische Vereniging Schoonhoven en de Historische 
Vereniging Ouderkerck op d’IJssel

Voor inhoudelijke informatie over historisch onderzoek en het stellen van vragen: 
Streekarchief Midden-Holland

Klein Amerika 20, 2806 CA Gouda, Tel.: 0182-521821, info@samh.nl
www.samh.nl
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Historisch OntmoetingsPunt Ouderkerk a/d IJssel

Aanmelden
De activiteiten van het HOP zijn 
gratis. Voor lezingen dient u zich 

vooraf aan te melden. 
Dit kan telefonisch, aan de balie van de 

betreffende bibliotheek of per email 
info@debibliotheekkrimpenerwaard.nl 

Lezingen gaan door bij voldoende 
deelname (minimaal 6 personen).

Historische filmochtend
Donderdagochtend 12 februari, 12 maart, 
9 april en 21 mei
Elke tweede donderdag van de maand 
draaien we op groot scherm een film over 
het Schoonhoven van vroeger of de omge-
ving. De bibliotheek is om 10.00 uur open, 
de film begint om 10.30 uur. De toegang is 
gratis, u kunt zo binnen lopen. 
De volgende onderwerpen komen aan bod:
12 feb.:  Film van Piet van Breukelen 

over het 700-jarig bestaan van 
Schoonhoven in 1981.

12 mrt:   Kriskras door Schoonhoven. We 
gaan terug naar de jaren ‘50 
en ‘60 en zien veel portretten 
van gewone Schoonhovenaren 
op straat. Schoolpleinen met 
spelende kinderen, de katholieke 
kleuterschool, de Emmaschool. 
En welke winkels waren er in de 
Lopikerstraat?

9 apr.:   In de aanloop naar Koningsdag 
kijken we naar de Koninginnedag 
van 1977. Verder de jaarmarkt in 
dat jaar en een impressie van het 
bezoek van koningin Beatrix.

21 mei:   Historische vaart van de ‘Kapitein 
Kok’ op 22 april 2000, gemaakt 
door Piet van Breukelen. Daarna 
historische opnames van de laatste 
Lekboot door C.A. den Oudsten, 
waaronder beelden van de zalmvis-
serij. Tot slot de ingebruikname 
van de nieuwe pont in 2006.

Lezingen
Dinsdag 10 maart 19.00 – 20.30 uur
Lezing door Dick Mentink “Wetenswaar-
digheden over plattegronden en aange-
zichten van Schoonhoven”. Prenten uit de 
16e tot 19e eeuw. 
Dick Mentink neemt ons mee voor een 

virtuele wandeling, in en rond Schoonho-
ven, aan de hand van de afbeeldingen van 
prenten. Wij gaan deze analyseren zodat u 
een antwoord krijgt op de volgende vragen: 
“Waar herken ik een echte prent aan?” en: 
“Is een ingekleurde pentekening echt?”

Dinsdag 14 april 19.00-20.30 uur:
Lezing door Leen Ouweneel van het HOP 
en Eveline Stuurman van het Artotheater 
“Rederijkers toen en nu.” Met poëtische 
bijdragen van de polderdichter Corie 
Grootendorst.
Leen vertelt over de geschiedenis van de 
rederijkers, de amateurdichters en voor-
drachtskunstenaars uit het verleden. De 
rederijkerskamers van Gouda, Haastrecht 
en Schoonhoven komen aan bod. Wat 
deden zij en wat is er van hun geschriften 
overgebleven?
‘Arto Post Laboro’, de toneelvereniging 
van het Artotheater, kan beschouwd 
worden als de moderne rederijkerskamer. 
Eveline vertelt over de hoogtepunten uit 
het 80-jarig bestaan.

Tentoonstellingen
februari t/m 31 maart: Oude prenten
In de vitrines ziet u een unieke collectie 
oude prenten, plattegronden en aange-
zichten van Schoonhoven van de 16e tot 
de 19e eeuw. 

1 april t/m 30 april: Het geheim van de prins
In 1672 viel het Franse leger ons land binnen. 
Holland was in die tijd een welvarende 
natie met een vloot die over de hele 
aardbol goederen verhandelde. Onder 
aanvoering van de jonge stadhouder Wil-
lem III werd in alle haast een waterlinie in 
werking gesteld: een gebied van Muiden 
tot Gorinchem en verder, werd onder 
water gezet om zo de vijand tot staan te 

brengen. Vestingsteden bewaakten de 
cruciale punten. En het werkte. Het inun-
datiegebied met de vestingsteden kennen 
we nu als de Oude Hollandse Waterlinie. 
Wat voor man was die jonge stadhouder, 
hoe werkte de waterlinie die op zijn bevel 
in werking werd gezet en hoe is hij later 
zelfs koning van Engeland geworden? 
Deze tentoonstelling laat dat zien.

1 april t/m 30 juni: ‘Rederijkers nader belicht’
In de HOP-vitrines: Historische afbeeldin-
gen over rederijkers en rederijkerskamers. 
En voorwerpen en affiches uit het rijke 
verleden en heden van ‘Arto Post Laboro’, 
de toneelvereniging van het Artotheater, 
gelegen aan het Klooster in Schoonhoven.

HOP zoekt foto’s
Van half februari tot eind april kunnen 
bezitters van foto’s uit Ouderkerk uit de 
jaren ’50 en ’60 deze laten scannen bij de 
bibliotheek in Ouderkerk a/d IJssel. Hier-
mee wil het HOP de recente geschiedenis 
van Ouderkerk in beeld bewaren. Er zijn 
namelijk wel veel foto’s van het vooroor-
logse Ouderkerk bewaard, maar de naoor-
logse periode moet nog actief verzameld 
worden. Daarom doet het HOP een beroep 
op het publiek. Foto’s worden zoveel mo-
gelijk ter plekke gescand en kunt u direct 
weer meenemen. Het HOP zoekt foto’s uit 
de jaren ‘50/’60 met personen, groepsfo-
to’s, verenigingen en eventueel markante 
gebouwen uit die tijd. Bij succes gaat het 
HOP later verder met andere decennia.

Fotoavond “Ouderkerk in 
de jaren ‘50 en ‘60”
12 mei 19:30 - 21:00 uur
Het HOP presenteert foto’s die de afgelo-
pen maanden zijn aangedragen door het 
publiek. Het publiek mag meehelpen om 
onbekende personen en zaken op de foto’s 

Cursus Schoonhovologie
Elke donderdagavond in de bibliotheek 
aan de Spoorstraat. 
Vanaf 22 januari 2015 verzorgt de Histo-
rische Vereniging Schoonhoven weer de 
cursus Schoonhovologie. Hoe is Schoon-
hoven ontstaan? Waarvan leefden de 
stadsbewoners door de eeuwen heen? 
Waaraan dankt de binnenstad zijn unieke 
stratenpatroon? En waarom is Schoonho-
ven eigenlijk de Zilverstad van Nederland? 

Allemaal vragen en nog veel meer komen 
in 12 lessen aan bod komen. Met excursies 
en tot slot een examen. Deelname is € 90,-. 
Leden van de HVS betalen € 75,- 

te identificeren. Een interactieve avond 
met veel herkenning en herinnering. Een 
selectie van de foto’s is in de zomer te zien 
in de vitrines van het HOP.

Tentoonstellingen
Half december tot half februari: 
archeologische vondsten
Half februari-half mei: 
begraven en begraafplaatsen
Half mei-half juni: bevrijding in Ouderkerk
Half juni-augustus: 
Ouderkerkse foto’s uit de jaren ’50 en ’60. 


