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Nieuwsbrief januari 2021 
 

Op donderdagavond 28 januari 2021 zal de Schoonhovense architect Rokus Visser een lezing verzorgen 

over architectuur in Schoonhoven. Door de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te 

beperken zal de lezing alleen via een livestream te volgen zijn. Op 27 januari wordt de link naar de 

livestream per email  aan de leden gezonden, met enkele aanwijzingen voor het gebruik.  

Voor kijkers naar de livestream is het mogelijk om vragen te stellen, dat kan via de chatfunctie in het 

programma of door vooraf, tijdens of direct na afloop van de lezing een SMS of app-bericht te sturen 

naar de secretaris (06 28 47 39 94).  

Maandlezing 28 januari 2021 

Architect Rokus Visser, zoon en kleinzoon van in Schoonhoven gevestigde architecten zal ons  

vanuit zijn persoonlijke ervaringen en belevenissen meenemen in zijn visie op architectuur. Hoe 

ontstaat architectuur? Hoe verdwijnt het? En - zeker actueel in een land met een groeiende behoefte 

aan nieuwe gebouwen - wat houd je in stand en hoe houd je dat in stand? 

Een vraag tussendoor: waar staat de mooiste watertoren van Nederland?  

Rokus’ vader heeft in de jaren ’60 van de vorige eeuw verzorgingshuis ‘Sola Gratia’ ontworpen, dat 

heeft ondertussen plaatsgemaakt voor een geheel nieuw complex. Hoe kijk Rokus hiernaar?  

 

 
 

Rokus ontwerpt niet alleen nieuwe gebouwen maar is ook druk bezig met restauraties van historische 

bouwwerken. Hij was bijvoorbeeld in 2013-2014 betrokken bij de restauratie van de toren van de 

Grote of St. Bartholomeuskerk en in 2014-2015 bij de restauratie 

van het kazernegebouw (nu Zilvermuseum).  

 

In zijn conclusie zal hij ook ingaan op de vraag hoe je bepaalt wat 

een gebouw is dat het waard is om behouden te worden.  

Zou hij ook een gedachte hebben over de sloop of het behoud van 

de vm. Technische School? 

 

http://www.historischeverenigingschoonhoven.nl/


nieuwsbrief januari 2021  2 

  

Noteer en reserveer 

Op donderdagavond 25 februari 2021 zal Gert Arends onder de titel ‘Het doven der Vuren’ zijn verhaal 

over de vier Schoonhovense gasfabrieken vertellen. 

Wij hopen dat er bij de lezingen van februari en daarna weer voor 20 mensen in het ARTO-theater te 

volgen zijn. Maak een reservering voor het bijwonen van de lezing van Gert Arends in het ARTO-

theater. 

Op donderdagavond 25 maart is er een lezing. Het onderwerp wordt later bekend gemaakt. 

Op donderdagvond 29 april zal Ad de Vaal de lezing ‘Schoonhoven in oorlogstijd’ houden. Deze lezing 

stond eerder geprogrammeerd voor april 2020 maar kon toen niet doorgaan.  

Op vrijdagavond 18 juni zal de midzomerwandeling gehouden worden.   

Verzamelalbum 

Bas Rechtuyt van PLUS Rechtuyt in Schoonhoven heeft ons - in 

2019 al - gevraagd een verzamelalbum over Schoonhoven te 

maken. Door de coronamaatregelen is de presentatie enkele malen 

uitgesteld, maar nu komt het toch beschikbaar.  

Een 20-tal leden heeft meegewerkt aan de tekst. Zij hebben met 

elkaar in 31 onderwerpen de geschiedenis van de stad belicht. Bij 

elk van de onderwerpen horen 7 afbeeldingen. De klanten van 

PLUS Rechtuyt krijgen bij besteding van €10.- aan boodschappen in 

de periode 24 januari - 20 maart een pakje met 4 afbeeldingen.  

Het boek zelf (64 pagina’s, mooie hardcover) is met de voucher die 

overal in Schoonhoven bezorgd wordt gratis op te halen in de 

winkel.   

 

 

 

 

 

Peter van der Zwaal, secretaris 
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