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Nieuwsbrief februari 2020
Op donderdag 27 februari 2020 zal Ben Peltenburg in het ARTO-theater (Het Klooster 5) een lezing
verzorgen over de resultaten van archeologische onderzoek dat de Werkgroep Archeologie in de
afgelopen jaren heeft uitgevoerd.
Vanaf 19.30 uur is de bar geopend voor een kopje koffie, of thee. De lezing begint om 20.00 uur.

Maandlezing 27 februari - Bewoningssporen van onze voorouders
Vanaf het ontstaan van de nederzetting, waarschijnlijk
ergens in het midden van de 13e eeuw, kende Schoonhoven
een lange periode van economische bloei. Binnen de veilige
ommuring van de stad ontwikkelde zich een gemeenschap
van ambachtslieden en handelaren. Deze economische bloei
is af te lezen aan de statige grachtenpanden rondom de
haven en achterliggende straten. Ook als je kijkt naar de
oude kaarten van Blaeu en Guicciardini zie je een
welvarende stad, de kaarten geven een indruk hoe de stad er
Bodemvondst bij opgraving op de Dam
vele eeuwen uitgezien heeft. Dat is van groot belang voor
archeologisch onderzoek. De oude kaarten geven
archeologen een beeld van wat er waar nog in de bodem aanwezig kan zijn. Veel van dit gebouwde
archief is namelijk nu niet meer aanwezig, maar onder het oppervlak kunnen we nog veel aantreffen
uit dit rijke verleden.
De Archeologische Werkgroep heeft tussen 1980 en 2012 opgravingen gedaan in de binnenstad van
Schoonhoven.
Op donderdag de 27e geeft Ben Peltenburg, lid van de archeologische werkgroep een beeldverslag van
opgravingen in de Korte Weistraat, het terrein van de voormalige loodwitfabriek aan de Havenstraat
en het Doelenplein waaraan eens het kasteel van de graven van Schoonhoven stond.

Noteer en reserveer
Op donderdag 26 maart is de algemene ledenvergadering (19.30-20.30
uur), gevolgd oor een lezing.
Enig idee wat een Jacobakraag is? Rene Kappers wél!
Na de ledenvergadering van 26 maart vertelt hij over de Schoonhovense
Jacobakraag, hoe de schutterskraag van Schoonhoven er uitziet en waarom
dat zo is, wie maakte hem, waar en wanneer. En hij gaat in op de vraag of
gravin Jacoba de schenker van deze unieke 15e eeuwse zilveren
'Jacobakraag' was.

Op donderdag 30 april zal Ad de Vaal in het kader van 75-jaar vrijheid een lezing verzorgen onder de
titel ‘Schoonhoven, een garnizoensstad in oorlogstijd’.
Op donderdag 28 mei zal Ewout Korpershoek nieuwe inzichten delen over kleipijpmakers uit
Schoonhoven.
Op vrijdag 19 juni zal Rob van den Berg de midzomerwandeling verzorgen.

HOP Schoonhoven: historische film
Op 12 maart wordt in de bibliotheek in Schoonhoven de film: Schoonhoven door de jaren heen;
impressie van Schoonhoven en haar bewoners tussen 1925 en 1965 vertoond. De voorstelling begint
om 10:30 uur en zal rond 11.30 uur afgerond worden. De toegang is gratis.

HOP Schoonhoven: Silvertown Rhythm Stars
Op dinsdagavond 24 maart is in de bibliotheek in Schoonhoven een
lezing over de ‘Silvertown Rhythm Stars’, deze band werd in 1965
opgericht door Bas Zwijnenburg. Zij hadden veel succes in danszalen
en behaalde veel prijzen.
De lezing begint om 19.00 uur en duurt tot 20.30 uur.

Stukje schrijven?
Wij hebben het verzoek gekregen regelmatig een foto-met-bijschrift van een historische locatie te
plaatsen in de Lek- en IJsselstreek. De meeste bestuursleden hebben geen gelegenheid om dat te
doen, maar we vinden het wel een goed idee. Het kan een foto van een gebouw of een situatie zijn, of
van een detail waaraan iedereen voorbijloopt, de tekst is niet groot, ca. 200 woorden (nb. dit stukje is
90 woorden lang). Leuk idee, doe je mee? Of wil je wat meer weten? Bel even met mij 0628473994 of
mail aan secretaris@historischeverenigingschoonhoven.nl

Collegereeks ‘Late Middeleeuwen’ in Gouda.
In de Chocoladefabriek in Gouda neemt Historica Anna Dlabacova de luisteraars in vier colleges mee
naar de late Middeleeuwen. Terwijl het leven aan het hof bloeit, broeit het op het gebied van religie
en maakt de introductie van de boekdrukkunst het mogelijk om teksten op ongekende schaal te
verspreiden. Tijdens vier colleges komen verschillende aspecten van de laatmiddeleeuwse cultuur aan
bod: in West-Europa, in de Lage Landen en vooral in Gouda.
De colleges vinden plaats op dinsdagen, op 11 en 18 februari, 3 en 10 maart van 20:00 – 21:30 uur
Aan deelname zijn kosten verbonden, per college € 12,50 voor leden van de bibliotheek, niet-leden
betalen 16,-. Kaarten via www.bibliotheekgouda.nl.
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75-jaar Vrijheid
In het kader van de viering van 75-jaar vrijheid zal Ad de Vaal op
30 april een lezing verzorgen over Schoonhoven in oorlog en
bevrijding.
Op 4 mei zal voor de tweede keer Open Joodse Huizen/Huizen van
Verzet georganiseerd worden.
Wij hadden een plan om een magazine te verzorgen met
herinneringen en ervaringen met oorlog en vrede, vrijheid en onderdrukking maar ons subsidieverzoek
is afgewezen. Wij beperken ons daarom nu tot de lezing en de organisatie van de Open Joodse
Huizen/Huizen van verzet.

Contributie
Op de Ledenvergadering van 26 maart worde de hoogte van de contributie vastgesteld. Kort daarna
worden de facturen voor de contributie voor 2020 verzonden. Wacht nu nog even met de betaling? Op
de factuur staat namelijk het factuurnummer dat wij gebruiken voor de administratieve verwerking.

Een Grand Tour door historisch landschap
Culthis organiseert met een aantal partners (oa. provincie Zuid-Holland
en Streekarchief) ‘een reis door de geschiedenis’. Op de webpagina
staat: ‘We gaan een reis maken, dwars door het Hollandse
polderlandschap. We volgen daarbij verdwenen en bestaande
spoorlijnen. Het betreffen min of meer rechte lijnen door het vlakke
polderlandschap, die in de 19e en vroege 20e eeuw zijn aangelegd op
dijklichamen. We kruisen oude rivieren en weteringen, doorsnijden
dijken en kades. Onderweg kijken we naar oude landschappelijke en
stedenbouwkundige structuren en zien dat de huidige vraagstukken
soms een nauwe relatie hebben met het verleden, zoals het
energielandschap en de klimaatcrises. Ondertussen nemen we de tijd
om de schoonheid van de natuur te bewonderen en te luisteren naar
oude volksverhalen en intriges. We stappen uit op de tussenliggende
stations. Wij maken van deze plekken ‘points of interest’ van waaruit we
de ontwikkeling van het Zuid-Hollandse landschap leesbaar wordt. Juist
door het historische treinspoor te volgen, komen we op willekeurige opeenvolgende plekken in het
landschap. Zo laten we zien dat de geschiedenis van het landschap en haar bewoners overal tastbaar
aanwezig is.’
De organisatoren van de Grand Tour willen graag de leden van de HVS betrekken bij de keuze van
onderwerpen die uitgewerkt worden. Er is meer informatie op https://culthis.nl/een-grandtour-doorhistorisch-landschap/index.html. Daar is ook de mogelijkheid om te stemmen over onderwerpen die zij
zéker moeten oppakken in het programma. Brengt u uw stem uit voor 1 maart 2020?

Peter van der Zwaal
17 februari 2020
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