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Nieuwsbrief maart 2023 
 

Op donderdag 30 maart 2023 zal Ad de Vaal een lezing verzorgen in het ARTO-theater, Het Klooster 5 in 

Schoonhoven. Let op de afwijkende tijden! In verband met de ledenvergadering die aan de lezing vooraf-

gaat zal zijn lezing om ca. 20.30 uur starten en is deze wat korter dan de leden gewend zijn. 

Maandlezing maart2023 

Hoog op de politieke agenda van 2023 staat het vluchtelingenvraag-
stuk. Sommige politici stellen de vraag, kan ons land de toestroom van 
vluchtelingen wel aan? Anderen wijzen op de arbeidsmarktproblemen 
waar we mee te maken hebben.  
Het is niet zo, dat nu voor het eerst vluchtelingen naar ons land ko-
men. Ook Schoonhoven is vaker geconfronteerd met vluchtelingen die 
naar de stad kwamen. Er zijn eerder momenten in de geschiedenis ge-
weest dat die vluchtelingen in Schoonhoven als een probleem werden 
gezien. Maar vaker waren vluchtelingen welkom in de stad. Vooral in 
perioden wanneer de stad werd geconfronteerd met een economische 

terugval. Dan kon de komst van vluchtelingen met voor de stad nieuwe activiteiten een impuls zijn voor 
de stedelijke economie. Over de komst een dergelijke groep vluchtelingen die omstreeks 1600 naar 
Schoonhoven kwamen, gaat de lezing van 30 maart. Zij waren meer dan welkom en hebben Schoonhoven 
op de wereldkaart gezet. Deze mensen zijn goed opgenomen in de gemeenschap, het is dus niet verras-
send dat er nog steeds inwoners van de stad zijn die afstammen van deze vluchtelingen. 
 
Ad de Vaal behoeft nauwelijks een introductie. Velen kennen hem van de stadwandelingen, de cursus 
schoonhovologie en eerdere lezingen. Hij is gepensioneerd artillerieofficier en na het beëindigen van zijn 
loopbaan bij defensie, heeft hij diverse cursussen gevolgd op het gebied van de Culturele en Historische 
wetenschappen aan de HOVO van de Erasmus Universiteit.  
 

De lezing geeft een vooruitblik op het volgende nummer van Scoenhove dat in de loop van april zal ver-

schijnen en waarin ook aandacht is voor Belgische vluchtelingen uit de Eerste Wereldoorlog, Joodse en 

Hongaarse vluchtelingen en mensen die de kerk ontvluchtten. Het thema laat zich raden: op de vlucht, op 

zoek naar beter.  

 

Algemene Ledenvergadering  

Op 30 maart wordt - voorafgaand aan de lezing - de algemene leden-

vergadering gehouden, de vergadering start om 19.30 uur, inloop 

vanaf 19.15 uur.  

In de afgelopen week is de uitnodiging aan de leden verzonden, samen 

met de agenda en het verslag van de ledenvergadering van 24 februari 

2022. Het jaarverslag kunt u downloaden van de website. 
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Noteert u deze data in uw agenda? 

donderdag 30 maart 19.30 uur (ARTO-theater) jaarvergadering  

donderdag 30 maart 20.30 uur lezing door Ad de Vaal  ‘Welkome 

Vreemdelingen’ 

woensdag 26 april 20.00 uur (ARTO-theater) Maarten Jan Dongelmans, 

Wilhelmina van Pruisen  

donderdag 25 mei 2023 20.00 uur (ARTO-theater) Lezing door Ever-

hard Korthals Altes ‘Nederland op zijn mooist’ over de mooiste kaarten 

van Nederland (en Schoonhoven). 

donderdag 22 juni 2023 20.00 uur (ARTO-theater) Lezing door Peter 

Sluisman - Historische Fietstocht door de Krimpenerwaard  

 

 

Hartelijk dank aan de 90% van leden die hun contributie over dit jaar 

betaald hebben. Wij zijn ook blij met de bijna €1.300.- aan donaties die 

wij hebben ontvangen en voor de vriendelijke woorden die een aantal 

van u vermeld heeft. 

Mag ik de laatste 40 leden aansporen dit goede voorbeeld te volgen?  

 

 

 

Activiteiten in het Historisch OntmoetingsPunt Schoonhoven 

Op 13 april wordt in de bibliotheek een film vertoond die een blik biedt op de ontwikkeling van de Krimpe-

nerwaard als woon- en leefgebied. De film begint om 10.30 uur, gratis toegang. Aanmelden is niet nodig. 

Uit het Bestuur 

Op zaterdag 18 februari heeft het bestuur kennisgemaakt met leden 

van het bestuur van de Historische Kring Nieuwpoort. Vast niet al onze 

leden kennen het museum dat in het voormalige stadhuis gevestigd is, 

écht een aanrader. Voor ons was het interessant hoe men een mooie 

tentoonstelling had kunnen bouwen in een prachtige historisch pand. 

U weet misschien nog uit een van de vorige nieuwsbrieven dat in de 

nieuwe beleidsambities een ‘cultuur-historische thuisbasis’ op #1 staat. 

Wij gingen geïnspireerd de pont weer op.  

In de bestuursvergadering van 6 maart is het nabesproken, in ons ge-

sprek met wethouder Pannekoek zullen we hier vast op terugkomen. We hebben op de 6e maart ook ge-

sproken over het overbrengen van de collectie Van der Kop naar een opslag in Schoonhoven, de voorbe-

reiding op de algemene ledenvergadering en de opzet van de vervolgcursus Schoonhovologie. Het idee is 

nu dat we bij de vervolgcursus meer de nadruk leggen op het zelf doen van historisch onderzoek.  

 

Peter van der Zwaal 

secretaris, 20 maart 2023 
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