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Nieuwsbrief februari 2021 
 

De maandlezing van 25 februari 2021 is - uiteraard - weer een bijzondere. Door de lockdown én de 

avondklok én de beperking van het aantal mensen dat veilig bij elkaar kan zijn, hebben we de geplande 

lezing van Gert Arends over de gasfabrieken in Schoonhoven verschoven naar een later datum. Ad de 

Vaal was al van plan een presentatie te verzorgen en heeft dat nu uitgebreid naar een korte lezing.  

Ik ben dan ook blij dat ik ondanks alle maatregelen een in-plaats-van-maandlezing kan aankondigen 

die iedereen veilig vanuit de huiskamer kan volgen. 

Maandlezing 

Op donderdagavond 25 februari 2021 komt om 20.00 uur de inleiding online van Ad de Vaal 

De Stadspoorten van Schoonhoven. 

 

Woensdag 24 februari wordt de link aan iedereen toegestuurd.  

 

 

De middeleeuwse stad Schoonhoven werd beschermd door wallen 

en grachten, vooral aan de oostzijde. In de wallen waren poorten 

voor mensen, dieren en voertuigen. Voor vaartuigen waren er 

waterpoorten. 

In de middeleeuwse ommuring van Schoonhoven die de stad 

moesten beschermen tegen rovers en oorlogsgeweld waren vijf 

stadspoorten. In de 80-jarige oorlog bleek dat de muren niet 

bestand waren tegen het zware geschut van de Spanjaarden.  De 

verdedigingswerken  worden met de aanleg van bastions, wallen en  

grachten gemoderniseerd. 

Aanvankelijk wordt alleen de stad de oost- en noordkant verdedigd, 

het gevaar kwam immers uit Utrecht. In 1672 wordt besloten dat 

ook de stad ook in het westen beschermd moet worden en werden 

er bastions gebouwd en grachten om de stad gegraven. Tot eind 

van de 19e eeuw was Schoonhoven omringd door wallen met acht bastions, grachten en singels.  

In de 19e eeuw verliest een deel van de poorten hun functie en belemmeren zij de groei van de stad.  

Van de historische stadpoorten is alleen de Veerpoort nog over. Dat deze gespaard is heeft te maken 

met de functie van de poort als waterkering.  

  

De Veerpoort (stadzijde) 1915 

http://www.historischeverenigingschoonhoven.nl/
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Noteer en reserveer 

Durven we het aan om te denken aan activiteiten met meerdere 

mensen?  

Vooruit, dat heet tegenwoordig ‘een stip aan de horizon’ en ‘op naar 

het eind van de tunnel’. 

Reserveer donderdagavond 25 maart voor een lezing, wie weet kan het.  

En reserveer donderdagvond 29 april voor de lezing van Ad de Vaal 

‘Schoonhoven in oorlogstijd’. Deze lezing stond eerder 

geprogrammeerd voor april 2020 maar kon toen niet doorgaan.  

Reserveer ook donderdagavond 27 mei voor een lezing en reserveer 

vrijdagavond 18 juni voor de midzomerwandeling.   

De barre winter van negentig 

Vorige week werden we verrast door een echte winterweek, maar 

het was kinderspel vergeleken met ‘De Barre winter van Negentig’.   

Herman de Man (1898 - 1946) schreef in 1936 zijn boek ‘De barre 

winter van negentig’. Het speelt zich af in de winter van 1890-91 in 

het Utrechtse en het Zuid-Hollandse landschap. Voor iedereen, als 

je het al eens hebt gelezen of als het onbekend voor je is, 

presenteert het Historisch OntmoetingsPunt Schoonhoven deze 

prachtige roman als kijk- en luisterboek.  

 

 

De winter van 1890-91 was ook écht één van de koudste winters van de 19e-eeuw. De Man volgt een 

aantal personen in de dramatische winter. Zo loopt een drinkgelag in een herberg vreselijk uit de hand, 

komt een welgestelde boer uit Vlist aan de grond te zitten, is er een roversbende die de streek onveilig 

maakt en weet een gierige boer uit Jaarsveld uit al het leed een slaatje te slaan. Een heer sluit zich op 

in zijn keldertje vol likeur, terwijl een dame haarzelf vermaakt op de wervelende ijsfeesten  in 

Schoonhoven. 

Alle tien hoofdstukken worden voorgelezen. Elke week komt er een hoofdstuk online via het YouTube-

kanaal van het streekarchief. De online video-voorlees-marathon is ondertussen op vrijdag 5 februari 

gestart en wordt ingeleid door burgemeester Cazemier van de Krimpenerwaard. Ook enkele leden van 

de HVS lezen enkele hoofdstukken voor.  

 

Tegelijkertijd blikt het HOP in een kleine online tentoonstelling terug op een viertal strenge winters 

(1890, 1929, 1956 en 1963). Het waren winters waarin de Lek dichtvroor, het veer uit de vaart moest 

worden gehaald en naast een hoop ongemak ook veel plezier werd gemaakt op het ijs.  

In verband met de coronamaatregelen is de tentoonstelling uitsluitend online via deze link te bekijken.  

  

https://streekarchief-middenholland.email-provider.nl/link/fzx8icnflm/nw2imdktxq/ayjluofua7/q6kv1unpyt/9ui2vdu0k3
https://streekarchief-middenholland.email-provider.nl/link/fzx8icnflm/nw2imdktxq/ayjluofua7/q6kv1unpyt/9ui2vdu0k3
https://streekarchief-middenholland.email-provider.nl/link/fzx8icnflm/nw2imdktxq/xyodaee6xl/q6kv1unpyt/9ui2vdu0k3
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Vele handen, bevolkingsregister online 

Het project Vele Handen is afgerond. De bevolkingsregisters van 

Midden-Holland zijn met hulp van vrijwilligers gedigitaliseerd. De 

gegevens worden nu verwerkt in het nieuwe beheersysteem van 

het streekarchief en zullen later dit voorjaar op een nieuwe website 

doorzoekbaar zijn. 

Meer informatie op de site van het streekarchief.  

 

 

Verzamelalbum 

Wij krijgen veel positieve reacties op het verzamelalbum dat door 

Plus Rechtuyt wordt uitgegeven. Misschien lukt het u niet om alle 

plaatjes te bemachtigen, daarom is er een ruilactie bedacht 

waarover ik in een volgende nieuwsbrief meer zal vertellen. 

Dubbele plaatjes kunt u natuurlijk nu al ruilen, maar gooi ze zeker 

niet weg! 

 

We hebben echter ook bericht gekregen over een paar fouten die 

in het boek staan.  

blz. 4-5. De gouverneur-generaal heet Van Heutsz níét Van Heustz. 

blz. 32-22. Het bijschrift bij afbeelding 109 hoort te staan bij de 

voorgedrukte afbeelding op blz. 32. Het bijschrift bij afb. 109 had 

moeten zijn: Op de Haven had De Jong een viswinkel. Hij verkocht 

zeevis en zoetwatervis. Voor de zoetwatervis lag in de Haven een bootje waarmee hij zijn fuiken leegde. 

De vis verkocht hij in de winkel. 

blz. 59. In de tekst van afb. 200 staat 1998, dat moet zijn 1898.   

blz. 63. Het beeld van kapitein Kok  (voorgedrukte afbeelding rechtsonder) is niet van de hand van Jan 

van Ipenburg maar van Bieb Lambers. 

Komt nog een fout tegen? Geef deze dan door aan secretaris@historischeverenigingschoonhoven.nl.  

Contributievinkjes 

De meeste leden hebben hun contributie betaald. Maandagavond zijn 

herinneringen verstuurd, helaas ook aan een dertigtal mensen die al wél 

betaald hadden maar waarvan het vinkje in de ledenadministratie niet 

goed geplaatst was. Onze excuses.  

Er is direct al een aantal betalingen gedaan, ik schat dat nog een zestigtal 

leden ‘hun chequeboek’ moeten pakken.  

Ik wil nu al alle mensen bedanken die wat extra’s hebben overgemaakt. 

We hebben nu al meer dan €1000 aan donaties ontvangen. We kunnen 

hierdoor voorlopig de contributie laag houden en toch in een april een 

volgende Scoenhove laten bezorgen.  

 

Peter van der Zwaal, secretaris 

17 februari 2021 

https://samh.nl/nieuws/2020/12/18/het-project-hallo-midden-holland-de-bevolkingsregisters-van-midden-holland-bestaat-%C3%A9%C3%A9n-jaar/
mailto:secretaris@historischeverenigingschoonhoven.nl

