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Nacht van het Zilver

De zilver- en goudsmeden slaan de handen weer 
ineen. Ze nodigen u uit om in de donkere uurtjes 
in sfeer te genieten van de glans en glinstering van 
het zilver. Alles zal met trots aan u worden getoond, 
van sieraden tot kunstobjecten. 

U krijgt ook een kijkje achter de schermen en 
ontmoet de zilverkunstenaars zelf. Op verschil-
lende plekken wordt  zilver geklopt en gesmeed en 
worden de verhalen verteld. Het hele proces van 
vakmanschap, verhaal en kunstenaarschap maakt 
het zilver een uniek stuk  “Schoonhoven”, een vak-
product.

Dat is al van oudsher zo. Vele zilverateliers en 
zilverindustrieën waren in het stadje gevestigd en 
maakten vakwerk. Het geklop was overal te horen. 
Afgewisseld met het gedreun van de zware zilverpersen. De industrieën zijn 
verdwenen. Maar zilverateliers zijn behouden gebleven. En belangrijker; de 
zilver- en goudsmeden zijn in Schoonhoven gebleven. Met hun liefde voor het 
vak zijn zij het die het zilver laten leven.

Het zilveren object verbaast door de glans. De zilver- en  goudsmid verbaast 
door de liefde voor het materiaal en de deskundigheid van het vak. De Nacht 
van het Zilver brengt dat samen.
Ik wens u een fijne avond en nacht!

Voorwoord Marije Willems, 
Nachtburgemeester

Schoonhoven Zilverstad 
Schoonhoven en zilver zijn al honderden jaren met elkaar verbonden. 
Door de eeuwen heen waren zeer veel goud- en zilversmeden in Schoonhoven 
gevestigd en ook nu nog herbergt de Zilverstad van 
Nederland – sinds 1280 al in het bezit van stadsrechten – talloze 
goud- en zilversmeden, ateliers, galeries en juweliers.
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Zilver, vuur, maanlicht en Schoonhoven zijn de vier kernwoorden voor de
Nacht van het Zilver.

Als de winteravond over het historische stadje valt en de rust in de rustieke 
straatjes van Schoonhoven terugkeert, zetten de edelsmeden hun deuren 

wijd open en starten hun bruisende activiteiten in 
hun ateliers.

Tussen de demonstraties edelsmeden door, tonen 
de goudsmeden hun nieuwste creaties op het
gebied van sieraden en klein zilverwerk en
presenteren de zilversmeden recent gemaakte 
zilveren kunstvoorwerpen.

Tussen 18:00 en 24:00 uur worden de bezoekers 
van dit evenement ontvangen op het historische 
stadhuis van Schoonhoven, dat speciaal voor deze 
gelegenheid in zijn geheel open staat voor het 
publiek.

Tijdens dit sfeervolle en intieme winterevenement 
begeleiden stadsgidsen met fakkels de
bezoekers op hun tocht langs de vele goud- en zil-
versmeden. In de ateliers en werkplaatsen kunnen 
zij de geheimen van het vak ontdekken en
genieten van het vermaarde vakmanschap

waarom de Schoonhovense edelsmeden bekend staan.
Ook het Nederlands Zilvermuseum en de Vakschool voor goud- en 
zilversmeden zijn in de wandelroute door de oude en pittoreske binnenstad 
van Schoonhoven vertegenwoordigd.

Schoonhoven is de Zilverstad van Nederland. Al eeuwenlang hebben 
honderden edelsmeden zich hier gevestigd. Ook nu nog zijn ruim 30 edel-
smeden actief binnen de stadsgrenzen van Schoonhoven, is het verleden 
van de zilverkunst te bewonderen in het Nederlands Zilvermuseum en is de 
toekomst van het vak gewaarborgd door de hier gevestigde opleiding tot 
goud- en zilversmid.

Intiem Winterevenement



Na ontvangst in de Turfkelder kunt u op deze 
locatie alvast kennis maken met het 
Zilvermuseum en leerlingen van de vakschool 
bezig zien met edelsmeden. Als u hierna de trap-
pen van het stadhuis beklimt, maakt u kennis 
met een stukje historie van Schoonhoven. In de 
Raadszaal is een overzicht te bewonderen van 
zilveren kunstobjecten van bekende Nederlandse 
zilversmeden.

Het Nederlands Zilvermuseum opent tijdens de 
Nacht van het Zilver een expositie met een unieke 
selectie Gouden Televizier-Ringen met de originele 
schetsontwerpen. Voor het eerst zijn deze alom 
bekende en begeerde objecten bijeen gebracht en 
te bewonderen voor het publiek. Een bezoek aan 
dit museum krijgt hierdoor een extra dimensie.

Het Edelambachtshuys is gevestigd in de voor-
malige Joodse synagoge van Schoonhoven. Veel 
van de authentieke elementen van het gebouw 
zijn bewaard gebleven en zeker een bezoek 
waard. Op de bovengalerij vindt u een expositie 
van de grootste verzameling antiek Schoonhovens 
zilver. 

De Vakschool organiseert in de kunstgalerie 
Deerenberg een tentoonstelling van zilveren 
objecten vervaardigd door de leerlingen.
Jaarlijks worden de leerlingen uit het derde 
leerjaar uitgenodigd om hun creativiteit en 
vakmanschap te tonen in een door Schöne 
Edelmetaal B.V. uitgeschreven wedstrijd. Voor
het eerst is een selectie uit deze werkstukken te 
bekijken buiten de muren van de Vakschool.

Bijzondere activiteiten

Tijdens de Nacht van het Zilver organiseren veel deelnemers bijzondere 

activiteiten en zijn op tal van locaties unieke evenementen gepland.



Als u een van de laatste zilversmeden aan het werk 
wilt zien die nog handmatig broodmanden vervaar-
digt, bezoek dan Bertus Looren de Jong in zijn 
authentieke werkplaats.

Een aantal oude werkplaatsen zijn bewaard gebleven 
maar niet voor publiek toegankelijk. Uitzondering 
hierop zijn de 2 originele eeuwenoude werkplaatsen 
van Zilver aan de Lek, gelegen in een mooie stads-
tuin en zeker de moeite van het bekijken waard.
 
De bekende Schoonhovense kunstenaar en ontwer-
per Jef Huibers exposeert speciaal voor deze Nacht 
van het Zilver een collectie van door hem ontworpen 
zilveren kunstobjecten, veelal vervaardigd in samen-
werking met Schoonhovense zilversmeden.

Uiteraard bent u ook van harte welkom op de niet hier 
genoemde locaties. Bij alle deelnemende goud- en 
zilversmeden kunt u genieten van de nieuwste 
collecties sieraden en kunstobjecten. Graag vertellen 
zij u over de geheimen van hun vak, ieder binnen zijn 
of haar eigen specialiteit. Nergens in Nederland vind 
u binnen loopafstand zo’n grote verscheidenheid in 
sieraden en objecten.
Ongetwijfeld weten zij tijdens deze Nacht van het 
Zilver u te raken met de “Spirit of Silver”.

Deelnemers Nacht van het Zilver
Op de volgende pagina’s treft u het routekaartje aan voor deze nacht en een 
overzicht van de deelnemers
De kleurvakjes links van de tekst verwijzen naar het nummer op de routekaart. 

G  betekent goudsmid en  Z  zilversmid.







Routekaartje + info 
Vanaf 17:30 uur bent u van harte welkom in 

onze centrale ontvangstruimte in de Turfkelder 

van het Stadhuis. 

De ingang van de Turfkelder is gelegen aan de 

Stadhuisstraat 1 in Schoonhoven. 

Hier wordt u ontvangen met koffie of thee en 

kunt u alle informatie krijgen over de activiteiten 

tijdens de Nacht van het Zilver. 

Tussen 18:00 en 22:00 uur vertrekken hier van-

daan  gidsen die u bij uw route langs alle deelne-

mers zullen begeleiden onderwijl vertellend over 

de rijke historie van de Zilverstad.

  
 

Het Stadhuis, startpunt 
van de wandelroutes.

Op iedere locatie kunt u achter-

blijven om op uw gemak rond te 

kijken.

Daarna kunt u bij een volgende 

gids aansluiten en verder wan-

delen.

Regelmatig vertrekken er gidsen 

vanaf de Turfkelder zodat een 

volgende gids nooit lang op zich 

zal laten wachten om u naar een 

nieuwe locatie te brengen.

De Nacht van het Zilver sluit om 

24:00 uur.



De Turfkelder 
Stadhuisstraat 1

       Het Nederlands Zilvermuseum presenteert zich 
       in de ontmoetingsruimte voor deze avond waar 
       vandaan ook de gidsen zullen vertrekken.

Het stadhuis van Schoonhoven 
Haven 37

In de Raadszaal van het Stadhuis is een tentoon-
stelling bijeen gebracht van kunstobjecten in zil-
ver vervaardigd door Nederlandse zilversmeden.

Rikkoert juweliershuis en 
Klokkenhuys 
Haven 5-11, www.rikkoert.nl 

Bijzondere collectie trouwringen en toonaange-
vende sieraden en horlogemerken tesamen met 
een grote collectie klokken.	
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Rikkoert Edelambachtshuys 
Haven 13, www.rikkoert.nl 

Moderne sieraden en gebruiksvoorwerpen 
gehuisvest in de voormalige Joodse Synagoge 
van Schoonhoven met op de galerij een 
museum met antiek Schoonhovens zilver.
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Rikkoert Silverhuys 
Haven 1-3, www.rikkoert.nl 

De grootste collectie sieraden en zilverwerk van 
Nederland bijeen in een aantal 17e eeuwse 
koopmanspanden tesamen met een unieke 
verzameling antiek zilver. 
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The new spirit of silver	
Voorhaven	13	

Aanstormend	talent	-	ieder	met	zijn	of	haar
eigen	stijl	-	laten	u	kennis	maken	met	de
klassieke	maar	ook	met	de	nieuwste	technieken	
bij	het	edelsmeden.	 	
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Schoonjuweel 
Veerstraat	8,	www.schoonjuweel.nl	

Nancy	Ort	smeedt	stijl	en	ambacht	tot	één	fraai	
geheel.	Parels	en	edelstenen	komen	perfect	
tot	hun	recht	in	ontwerpen	die	flirten	met	het	
klassieke	schoonheidsideaal.	
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Looren de Jong zilverwerken V.O.F.	
Koestraat	11	 	

Bert	is	een	van	de	laatste	zilversmeden	waar	
u	nog	het	echte	vakwerk	van	het	handmatig	
vervaardigen	van	broodmanden	kunt	
bewonderen.
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Vakschool Schoonhoven	
Haven	40	,	www.vakschoolschoonhoven.nl
	
Opleiding	tot	Goudsmid,	Zilversmid	en	Juwelier	
waarbij	creativiteit	en	vakmanschap	de	kern-
woorden	zijn	voor	een	succesvolle	afronding	
van	de	studie	tot	edelsmid.	
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Karen Benders	
Haven	62,	www.karenbenders.nl	

Sieraden	met	oog	voor	de	natuurlijke	
schoonheid	van	bijzondere	parels,	kleurrijke	
edelstenen	of	schitterend	diamant.	
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Jef Huibers	
Haven	10,	www.jef.huibers.kunstinzicht.nl	

De	vermaarde	ontwerper	Jef	Huibers	toont	
speciaal	voor	deze	avond	een	collectie	van	door	
hem	ontworpen	kunstobjecten	van	zilver.	

Leeuw den Bouter	
Kerkstraat	3,		www.hlb-goudenzilversmid.nl	
	
Henk	vervaardigt	sieraden	en	groot	werk	naar	
eigen	ontwerp	en	in	opdracht,	niet	alleen	in	
zilver	maar	vaak	ook	in	onedele	metalen	zoals	
messing,	alluminium	en	titanium.	
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Bachmaier - Leltz Goudsmeden	
Dam	2		www.bachmaier-leltz.nl	 	

Eline	en	Albert	ontwerpen	en	vervaardigen	
eigentijdse	sieraden	en	trouwringen	en	verkopen	
daarnaast	de	collecties	van	onder	andere	
Suzanne	Schaars	en	Pur	Ateliers.
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Zilver aan de Lek
Havenstraat	47,	www.zilveraandelek.nl

Marianne	Klarenbeek	smeedt	strakke	sieraden	
en	kleine	zilveren	gebruiksvoorwerpen	in	
twee	authentieke	19e	eeuwse	zilversmidswerk-
plaatsen.
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Studio 925 - Zilver & Van Nouhuys	
Havenstraat	51,	www.studio925.nl	

Actuele	zilverkunst	in	optima	forma.	In	zijn	eigen	
galerie	toont	Jan	van	Nouhuys	u	zijn	hand
gemaakte	“schitterende”	kunstobjecten,	afgewis-
seld	met	werk	van	andere	kunstenaars.	
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Alpha Art Jewelry
Koestraat 112, www.bodyartjewelry.nl 

Unieke sieraden met een “erotisch” tintje 
die zonder piercing op oor en tepel gedragen 
kunnen worden, aangevuld met speciale 
themacollecties. 

Z
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Nederlands Zilvermuseum 
Karzerneplein 4, www.zilvermuseum.nl 

Overzicht van Nederlands zilver van erts tot 
eindproduct. Het zilversmeden vanaf de middel-
eeuwen tot de hedendaagse zilverkunst.
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‘t Silveren Schip 
Kazerneplein 12, www.silverenschip.nl 

Eigentijdse niet mode gebonden sieraden van 
zilver, staal en mineralen. Klein zilverwerk, 
fotolijsten en geboortelepels. 	
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Goudsmid Pushpa 
Varkensmarkt 6, www.pushpakrabbenborg.nl
 
Pushpa heeft zich gespecialiseerd in parels en 
in sieraden vervaardigd van hypo-allergene 
materialen. Haar werk kenmerkt zich door een-
voud met een tikkeltje speelse grilligheid.
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Marjon kappers edelsmid 
Lopikerstraat 24, www.marjonkappers.nl 

De sieraden en objecten van Marjon kenmerken 
zich door het strakke ontwerp en afwerking. 
De liefde voor het vak straalt van al haar werk af.
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LDJewels	
Lopikerstraat	7,	www.ldjewels.nl	

Een	jong	talent	in	het	goudsmeden.	Het	werk	
van	Lisette	is	modern,	strak	maar	toch	ook	
sierlijk	te	noemen.		
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Artis Causa 
Haven	69,	www.artiscausa.nl	

Drie	talenten	onder	één	dak	werkend	met	
vernieuwende	concepten	en	met	een	unieke	
manier	voor	het	verwerken	van	edelstenen.
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ANDERE	EVENEMENTEN	IN	DE	ZILVERSTAD	

In	Schoonhoven	zijn	meerdere	organisaties	actief	met	het	
organiseren	van	evenementen	rondom	het	thema	Zilverstad:

Nationale	Zilverdag	Symposium

De	Stichting	Nationale	Zilverstad	Symposium	organiseert	jaarlijks	een	
symposium	waarin	een	belangwekkend	onderwerp	uit	de	zilver	ge-
schiedenis	wordt	belicht.	Dit	Zilverstad	Symposium	wordt	ieder	jaar	
op	30	november	(Sint	Andriesdag)	gehouden.
Meer	informatie	en	inschrijving:	www.zilverdagsymposium.nl

Nationale	Zilverdag

Jaarlijks	op	2de	Pinksterdag	wordt	in	Schoonhoven	de	Nationale	
Zilverdag	georganiseerd	waarbij	de	binnenstad	van	Schoonhoven	
wordt	omgetoverd	tot	één	grote	zilversmids	werkplaats.	Naast	de	in	
Schoonhoven	gevestigde	edelsmeden	tonen	ook	ruim	150	exposanten	
uit	het	land	hun	aan	zilver	gerelateerd	werk.
Meer	informatie:	www.zilverdag.nl

WinterZilverstad

Onder	coördinatie	van	Citymanagement	Schoonhoven	worden	
gedurende	het	jaar	een	aantal	festivals	georganiseerd.	Tijdens	het	
WinterZilverstad	festival	vinden	er	in	de	periode	half	november	tot	
eind	december	zo’n	40	tal	evenementen	plaats.
Meer	informatie:	www.citymanagementschoonhoven.nl
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De Nacht van het Zilver wordt dit jaar voor de vierde keer georganiseerd 
door een aantal in Schoonhoven gevestigde goud- en zilversmeden.

Dit evenement wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende sponsors:

Karen Benders juwelen
Marjon Kappers edelsmederij
M.C. Herens en J. Schmalz
Schoon Juweel, Nancy Ort goudsmid
Bachmaier-Leltz goudsmeden
Zwartbol advocaten
Citymanagement Schoonhoven
Stichting Nationale Zilverstad Symposium
De heer René Kappers

Met dank aan de vele niet met name genoemde vrijwilligers.

Colofon
Druk:        Printcarrier.com
Opmaak:   Peter van der Vet 
      Ger en Dick van de Lagemaat
Tekst:        Frans van Mierlo 
Fotografie: Rob Glastra en Ger van de Lagemaat

St. Eloy, 

sinds de Middeleeuwen 

beschermheilige van 

alle goud- en zilver-

smeden, werkte als 

hofgoudsmid en verhief 

het smeden tot een 

religieuze handeling.

THE SPIRIT OF SILVER
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