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3e Midzomerwandeling op 1 juli 2022
Op vrijdagavond 1 juli verzorgen de stadsgidsen Rob van den Berg
en Kees Epskamp voor de leden van de HVS voor de derde keer de
midzomerwandeling. De wandeling start om 19.30 uur en duurt ca.
2 uur. De wandeling voert - uiteraard - langs bijzondere plekken in
historisch Schoonhoven. De deelname aan de wandeling is voor leden van de vereniging gratis, voor introducees wordt een bijdrage
van €3,00 gevraagd.
Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.
Wilt u deelnemen? Stuurt u dan even een berichtje aan secretaris@historischeverenigingschoonhoven.nl met uw naam, telefoonnummer en het aantal deelnemers. Of geeft u uw deelname telefonisch door via 06-28473994.
U krijgt van mij een bevestiging met de locatie waar de wandeling
zal starten.

Noteer in uw agenda
Vrijdag 1 juli Midzomerwandeling o.l.v. onze midzomergids Rob van
den Berg
zaterdag 10 september Open Monumentendag
Eerder schreef ik 17 september, maar dat is niet juist.
donderdag 29 september Marloes Wellenberg en Ad van der Zee Trekvaarten in Zuid-Holland
donderdag 27 oktober Lezing, het onderwerp wordt nog bekend
gemaakt
donderdag 24 november Lezing door Leen Ouweneel over Schoonhoven en de Hollandse Waterlinie in 1672
donderdag 8 december Foto-avond

Paulina Bisdom van Vliet en Schoonhoven
Marco Bakker, beheerder van het museum Bisdom van Vliet heeft
op 6 juni voor de HVS een lezing verzorgd over de relatie tussen
Paulina Bisdom van Vliet en Schoonhoven. Hij heeft deze lezing opgenomen en op youtube geplaatst.
De registratie van zijn lezing is inmiddels voor iedereen te zien.

Schoonhoven Visionair: foto’s van Hans Breuer in HOP
Vanaf 9 juli is in het Historisch OntmoetingsPunt in de Bibliotheek
de expositie 'Schoonhoven Visionair: luchtfotografie in heden en
verleden' te zien.
Hans Breuer selecteerde een aantal luchtfoto's die hij afgelopen jaren maakte met een drone en combineerde deze met historische
luchtfoto's uit de collecties van het Streekarchief. De tentoonstelling is de hele zomer te zien onder openingstijden van de bibliotheek.

De luchtfoto hiernaast toont Schoonhoven in 1953.

Scoenhove 7: Karmelietenklooster
Tussen 1 en 10 juli wordt de nieuwe Scoenhove verspreid. Het
nummer zal niet bij iedereen op dezelfde dag bezorgd worden
maar de laatste exemplaren zullen uiterlijk 10 juni in de brievenbus
glijden. Het thema is deze keer de geschiedenis van het Karmelietenklooster. Het lijkt erop dat alleen de naam ‘Carmelietenstraat’
nog herinnert aan het klooster dat hier in de 14e, 15e en 16e eeuw
gestaan heeft, maar in de Grote of Barthelomeuskerk is sinds kort
een grafsteen te zien die ooit in de kapel van het klooster gelegen
zal hebben.
In deze aflevering veel bijzonderheden over de opgravingen van
delen van het klooster, de geschiedenis van de Karmelieten etc.
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De Zilverhistograaf Schoonhoven
Deze week verscheen de nieuwste uitgaven van de Zilverhistograaf
met enkele interessante artikelen. Twee ervan noem ik speciaal. DE
eerste is het artikel van Rita Vastenholt ‘Twintig handgesmede
taartscheppen van Jan en Govert van Os van den Abeelen (18521934), zilversmeden in Schoonhoven van 1885 tot 1950’, één van
die taartscheppen siert de cover van de Zilverhistograaf.
Het andere is het artikel van Rene Kappers onder de titel Silver Material Girls? over ‘Opvolgende weduwen in de Zilverstad van 1680
tot 2000’. In het artikel gaat bespreekt hij de positie van vrouwen
(aanvankelijk weduwen) in het Schoonhovense zilver.

Holland Dag
Voor de derde maal wordt door Erfgoedhuis Zuid-Holland en de
Universiteit van Leiden op 2 juli een Holland Dag georganiseerd.
De Holland Dag bestaat uit een symposium met lezingen en een
buitenevenement. Informatie over het programma vindt u op de
site van Erfgoedhuis Zuid-Holland.
U kunt zich misschien nog aanmelden op: http://weleer.nl/ontstaanvanholland, wees snel, de inschrijving sloot officieel gisteren,
24 juni.
De dag vindt plaats in Leiden en duurt van 10.00 tot 17.00 uur

Peter van der Zwaal
secretaris, 25 juni 2022
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