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Nieuwsbrief september 2022
Op donderdag 29 september zal Marloes Wellenberg 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: Op reis met de trekschuit

Het trekvaartenstelsel dat in de 17e eeuw werd ontwikkeld was uniek in de wereld. Honderdduizenden
passagiers reisden met de ‘intercity van de Gouden Eeuw’ tussen de Hollandse steden en voor buitenlandse reizigers was een reisje per trekschuit een heuse experience. De lezing ‘Op reis met de trekschuit’ gaat in op de aanleg van het trekvaartensysteem in de Republiek, waarbij steden met elkaar de
concurrentie aangingen, de specifieke kenmerken van deze vorm van vervoer en de sporen ervan in
het landschap. Verder is er aandacht voor erfgoed langs de trekvaarten, de strenge regels waar schippers (en passagiers) zich aan moesten houden, beroemdheden die
met de trekschuit reisden, de nachtschuit en het zogeheten ‘schuitepraatje’, een literair genre dat geïnspireerd werd door het reizen
per trekschuit, waar passagiers samen reisden met onbekenden
van allerlei rangen en standen.
Marloes Wellenberg is historicus en werkzaam bij Erfgoedhuis
Zuid-Holland. In 2021 stelde zij samen met collega Ad van der Zee
de Atlas van de Trekvaarten in Zuid-Holland samen, met bijdragen
van in totaal 13 auteurs.
Onze BRUNA-boekhandel zorgt ervoor dat het boek in de pauze van
de lezing te koop is.

Noteert u deze data in uw agenda?
donderdag 29 september 20.00 uur Marloes Wellenberg - Trekvaarten in Zuid-Holland
donderdag 13 oktober 10.30 uur film (in de bibliotheek)
dinsdag 18 oktober 19.00 uur (in de bibliotheek) Lezing door Jan
Marten ten Napel - Glasfabriek De Lek
donderdag 27 oktober invulling volgt
dinsdag 8 november 19.00 uur (in de bibliotheek) lezing door Kees
van Buren en Leen Ouweneel - Schoonhovense Schippers
donderdag 24 november 20.00 uur (ARTO-theater) Lezing door
Leen Ouweneel - Schoonhoven en de Hollandse Waterlinie in 1672
donderdag 8 december 20.00 uur Foto-avond
donderdag 26 januari 2023 20.00 uur (ARTO-theater) Lezing door René Kappers - Vrouwen in het vak
van de Zilverstad. Opvolgende weduwen 1680-2000.

Activiteiten in het Historisch OntmoetingsPunt Schoonhoven
Elke tweede donderdag van de maand (de eerste keer op 13 oktober) draait in het Historisch OntmoetingsPunt in de bibliotheek Schoonhoven op groot scherm een film over de geschiedenis van Schoonhoven of de omgeving. De toegang is gratis.
En op dinsdag 18 oktober om 19.00 uur een lezing door Jan Marten
ten Napel over Glasfabriek De Lek Tussen 1950 en 1953 was aan
Buiten de Veerpoort 5 Glasfabriek de Lek gevestigd. De fabriek
richtte zich op de productie van sierglas, gebruiksglas en laboratoriumglas.
Aanmelden: info@debibliotheekkrimpenerwaard.nl.
In de vitrines van de HOP is een expositie over de glasfabriek ingericht.
Het Historisch Ontmoetingspunt is gevestigd in de bibliotheek in Schoonhoven, Spoorstraat 3a.

Activiteiten van het Streekarchief Midden-Holland

▪
▪

Het streekarchief heeft het programma voor het najaar uitgebracht met veel interessante activiteiten. Ik haal er een paar uit:
▪ Dinsdag 20 september, 4 oktober en 18 oktober
Cursus stamboomonderzoek voor beginners in de HOP in de bibliotheek in Bergambacht, telkens van 14:00 – 16:00 uur. Deelname kost €15.Dinsdag 18 oktober van 19:30 tot 21:00 uur en daarna 10x, om de week t/m 7 maart 2023
Cursus Oud Schrift voor beginners in de Chocoladefabriek in Gouda. Deelname kost € 205.
Donderdag 3, 10, 17 en 24 november van 19:30 - 21:30 uur de collegereeks ‘1572: geboorte van
Nederland’ in de Chocoladefabriek in Gouda. Deelname kost € 17,50 per lezing en €60.- voor vier
lezingen.
De docenten zijn prof. dr. Judith Pollmann van de Universiteit Leiden, historisch onderzoeker dr.
Femke Deen en etymoloog en geschiedwetenschapper dr. Peter-Alexander Kerkhof
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Scoenhove 8: Duurzaam
Het is gebleken dat de gegevens over de plateelfabriek (blz. 6, 2e kolom) niet volledig waren en niet op alle punten correct. Dat kon helaas in de gebruikte versie niet verbeterd worden, maar gelukkig wel
in de digitale versie. Deze kunt u downloaden vanaf onze website.
Het betreffende artikel is ook apart te downloaden.

Peter van der Zwaal
secretaris, 19 september 2022
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