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Intiem winterevenement vol zilver
Geniet tijdens de tiende editie van de
Nacht van het Zilver van al het moois dat
de zilverstad Schoonhoven te bieden
heeft.
De goud- en zilversmeden openen
exclusief hun ateliers, galeries en
werkplaatsen en tonen de geheimen
van hun vak. Met bijna 50 deelnemende
edelsmeden op zo’n 30 locaties staat
u een bijzondere nacht te wachten:
• u krijgt een kijkje achter de schermen;
• u ontmoet de zilverkunstenaars zelf;
• tussen de demonstraties door vertellen
de edelsmeden over hun ambacht;
• u bewondert de nieuwste creaties op
het gebied van sieraden en zilverkunst.
Schoonhoven glanst je tegemoet!
Schoonhoven mag zich met recht dé
Zilverstad van Nederland noemen.
Binnen een straal van 800 meter zijn
binnen de oude stadsgrenzen van het
historische centrum van Schoonhoven
ontzettend veel edelsmeden gevestigd.
Ieder met zijn of haar eigen specialisme.
Nergens in Nederland vindt u op loopafstand zo‘n grote verscheidenheid in
sieraden en zilverkunst. Daarnaast is in
Schoonhoven ook de opleiding voor gouden zilversmid gevestigd en heeft ook het
Nederlands Zilvermuseum hier onderdak
gevonden.

Intiem evenement
Bezoek in kleine groepjes de werkplaatsen
en ateliers onder begeleiding van
enthousiaste stadsgidsen. Zij vertellen
de mooiste verhalen over de geschiedenis
van Schoonhoven en het zilver en loodsen
u door de donkere nacht. Fakkels en
vuurkorven zorgen daarbij voor warmte
en sfeer.
Het sfeervolle, intieme winterevenement
van de Nacht van het Zilver is bij uitstek dé
gelegenheid om kennis te maken met de
mensen achter het ambacht van goud- en
zilversmid.
Luister naar hun boeiende verhalen over
dit eeuwenoude ambacht en bewonder
hun nieuwste creaties.

“Tijdens de Nacht van het Zilver
wordt duidelijk dat Schoonhoven
een ziel van zilver heeft....”
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Schoonhoven staat voor vakmanschap!
Schoonhoven heeft een uniek DNA.
Het is de enige echte zilverstad in Nederland. Al eeuwenlang hebben hier vele
goud- en zilversmeden hun ambacht
uitgeoefend. Honderden edelsmeden
zijn in dit historische stadje de huidige
goud- en zilversmeden voorgegaan in
het uitoefenen van hun ambacht.
Oorspronkelijk werd het vakmanschap
overgebracht van vader op zoon maar
toen in het midden van de 18de eeuw
de huidige vakschool werd opgericht
kreeg deze uiteraard een locatie binnen
Schoonhoven. Al op jonge leeftijd werd
de leerlingen de liefde voor het vak
bijgebracht.Het ambacht van goud- en
zilversmid is een metier dat jarenlange
studie en oefening vergt.
Tijdens de Nacht van het Zilver kunt
u dit talent bewonderen en genieten
van de vaardigheden en de toewijding
van de Schoonhovense edelsmeden.
Eén ding zal u duidelijk worden:
zilversmeden is een passie!

Proef de sfeer van dit
unieke winterevenement
en ervaar tijdens deze
bijzondere avond de
warme uitstraling van de
wereld rondom zilver!
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Drijfklasse op de kunstnijverheids-teekenschool in 1914

Eén en al vakmanschap
Als u op zoek bent naar dat ene bijzondere
item of sieraad dan is de kans van slagen
in Schoonhoven wel bijzonder groot, zeker
tijdens de Nacht van het Zilver. Zo net voor
de feestdagen is dit echt hét moment om
te genieten van het vakmanschap waar de
Schoonhovense edelsmeden om bekend
staan. Als blijk van dit vakmanschap
mogen de Schoonhovense goud- en zilversmeden als enige binnen Nederland een
extra stempel in al hun werk slaan.

Thema van deze Nacht: Heel Schoonhoven smeedt

Sedert eeuwen zijn er al goud- en
zilversmeden in Schoonhoven gevestigd.
Rond 1800 was zelfs ruim 40 % van de
Schoonhovense bevolking afhankelijk
van de zilverindustrie. Met recht kan
je dus zeggen, dat in het verleden heel
Schoonhoven aan het smeden was of
minstens iets met het vak van doen had.
Om de 10de editie van de Nacht van het
Zilver op een speciale manier te vieren
is door de organisatie dit jaar een
wedstrijd georganiseerd onder de titel
“Heel Schoonhoven smeedt“.
Hiermee hopen wij niet alleen oude tijden
te laten herleven maar ook meer en meer
mensen te betrekken bij het vak van zilver
smeden.
Vakscholieren, (semi-)professionals en
cursisten in het goud- en zilver smeden
zijn uitgenodigd om aan deze wedstrijd
mee te doen. Iedere deelnemer krijgt de
opdracht om tijdens de Nacht van het
Zilver op zijn of haar eigen creatieve wijze

binnen een vast aantal uren een zilveren
taartpunt te smeden gebaseerd op een
bekend symbool uit de geschiedenis van
de stad.
Zij zullen tijdens de Nacht van het Zilver
op diverse locaties bij bestaande goud- en
zilversmeden bezig zijn met de uitvoering
van hun opdracht.
Unieke shopervaring
Natuurlijk zijn er in veel van de ateliers
demonstraties van goud- en zilversmeden
te zien. Uiteraard tonen de edelsmeden u
graag hun nieuwste creaties op het gebied
van sieraden of zilverkunst. Loop binnen en
kijk goed rond. Wellicht vindt u vanavond
het perfecte cadeau voor onder de
kerstboom. Een zilveren verrassing doet
het altijd goed.
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Wat is er te doen…
Veiling zilveren kunstobjecten
Tijdens deze avond wordt bij Goud- en
Zilverwerk Schoonhoven (At Brandenburg)
(13) een verkoping bij opbod gehouden.
Tot uiterlijk 22:00 uur kan het publiek ter
plaatse een schriftelijk bod uitbrengen op
de diverse geëxposeerde zilveren kunstobjecten. Vanaf 23:00 uur wordt bekend
of uw bod gewonnen heeft en kunt u de
objecten ophalen.
Smeed je eigen lepeltje
Bij Goud- en Zilverwerk Schoonhoven (13)
kan je deze avond tegen betaling van
€ 10,00 je eigen zilveren lepeltje smeden.
Om je eigen creatie uit te proberen krijg je
na afloop een glaasje “Chocolademousse
van Callebaut”, beschikbaar gesteld door
Chocoladewerk Schoonhoven.
Taxatie goud, zilver en horloges.
Altijd al willen weten wat uw familiestuk
waard is? Deze avond kunt u uw gouden en
zilveren familiejuwelen en horloges gratis
laten taxeren bij Rikkoert Silverhuys (28)
Glazen juwelenkastjes
Neem de tijd om ook de kleine details van
de tafereeltjes in de glazen juwelenkastjes
van Caroline Krull (04) te bekijken. Elk
kastje is een mini-wereld voor een juweel.
Schilderijen van Corry Kooy
De locatie van „de oude apotheek“ (31)
is dit jaar opgeluisterd met recent werk
van de bekende Schoonhovense schilder
Corry Kooy. Haar portretten van
Schoonhovense zilversmeden hangen
overigens in galerie „Meesters van
Schoonhoven“.(19)
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Ontwerp je eigen sieraad.
Omdat de werkwijze van Esther van Vliet
gebaseerd is op het uitvoeren van ontwerpen van opdrachtgevers, kan je vanavond
bij Esther (10) je eigen sieraad ontwerpen.
Aan het eind van de avond zal door de
Nachtburgemeester samen met de kunstenares Corry Kooy de winnaar worden gekozen van het mooiste ontwerp. Dit winnende
ontwerp zal door Esther in zilver worden
uitgevoerd.
Collectie EXXTHER
Onder deze naam heeft Esther van Vliet (10)
speciale sieraden ontworpen in zilver en
goud waarin zowel edelstenen als fossiele
en organische elementen zijn verwerkt
zoals fossiele schelpen, koraal en bot van
dinosaurus. Zeer exclusief zijn de sieraden
met “Carved Pearls”, gegraveerde Tahitiparels. Esther exposeert vanavond bij B&B
„De Blauwe Deur“. Loop gerust eens binnen
en bewonder haar nieuwste creaties op het
gebied van sieraden en zilverkunst.
Finlandse sieraden van Lapponia
Bij Rikkoert Juweliershuys (26) kunt u
vanavond een bijzondere collectie van
Lapponia sieraden uit Finland bewonderen.
Daarnaast kunt u op deze locatie genieten
van een unieke collectie diamanten
sieraden in combinatie met bijzondere
gekleurde edelstenen.

HAPPINESS IS
HANDMADE!
OVERDAG, ’S AVOND EN ’S NACHTS
Onze studenten zijn tijdens
de Nacht van het Zilver op
zaterdagavond 15 december
te vinden bij Fausto,
Voorhaven 1, Schoonhoven

Kikkerschaal
Vanavond laten de zilversmeden in het
Edelambachtshuys (25) u zien hoe zij
hun vaardigheden aanwenden voor het
smeden van de bekende Schoonhovense
kikkerschaal. Ook vindt u hier een collectie
sieraden van de bekende Deense edelsmid
Georg Jensen.
Zilver en glas
Angela Willemsen toont vanavond bij
atelier 12BeatGlass (03) haar sieraden van
zilver gecombineerd met glas. Kijk dan ook
even naar de demonstraties glas blazen
die op deze locatie worden gegeven in het
thema van de Kerst.
Kerstsieraad 2018
Het is traditie dat ieder jaar door
Rikkoert een kerstsieraad wordt gesmeed.
Vanavond kunt u de zilversmid bij
Rikkoert Klokkenhuys (27) bezig zien
met het smeden van dit object.

Bosjes bloemen in zilver
Zwanette Mariken (33) heeft dit jaar een
serie ringen aan haar collectie toegevoegd.
Kleine bosjes bloemen in zilver met een
gouden detail. Elk net even anders doordat
ze stuk voor stuk met de hand zijn gemaakt.
Wordt u de winnaar van een ring?
Om de opening van haar winkel in de Veerstraat luister bij te zetten, kunt u bij Kirsten
Quaedackers (22) onder het genot van een
glaasje glühwein raden hoeveel edelstenen
er in de vaas zitten. Voor de winnaar is een
prachtige ring beschikbaar.
De Schatten van Utrecht
Het wordt een beetje een traditie maar
ook dit jaar presenteren onder deze
titel een aantal Utrechtse goud- en
zilversmeden hun laatste creaties op het
gebied van sieraden en zilverkunst in de
Hoge Vierschaar (07) onder het Stadhuis
van Schoonhoven.

Zadkine Vakschool Schoonhoven
Dit jaar heeft Vakschool Schoonhoven op
de route door het centrum onderdak gevonden bij Fausto, Voorhaven 1 (30). Twee
studenten laten hier hun vorderingen zien.
NACHT VAN HET ZILVER
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Jong talent
Direct vanaf de PAN tonen de 3 jonge
zilversmeden Niels de Vos (23), Sybren van
Wesemael (29) en Mark Alexander de Vries
(11) hun laatste werk op het gebied van
Zilverkunst en goudsmeden.
Designed by Nature
Naast de vaste collectie van het Zilvermuseum (21) kunt u vanavond ook de tijdelijke
expositie Designed by Nature zien in het
Nederlands Zilvermuseum. De natuur in
zilver en goud geeft bijzondere effecten
waar u zeker van zult genieten. In een
ambiance van onze natuur en aan de hand
van een uitgebreide beschrijving kunt u
deze unieke expositie bekijken.
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„Walk-in workshop“
Bezoekers aan de Historische werkplaatsen
(17) kunnen vanavond tijdens hun bezoek
een stukje zilver kopen waaruit ze onder
begeleiding bijvoorbeeld een sleutelhanger
(of iets dergelijks) kunnen maken met het
uitgezaagde logo van de Nacht. Zo kunnen
ze „proeven“ om met gereedschap om te
gaan.
Smeden en graveren
Ger van de Lagemaat (12) demonstreert bij
TolTien het maken van ringen en laat u zien
hoe een gravering in een ring wordt gezet.
Zilverbingo
In het Zilvermuseum (21) kunt u tijdens de
Nacht van het Zilver uw geluk beproeven bij
een heuse zilverbingo.

Antieke gereedschappen
Tijdens deze avond presenteert
Edelsmederij Marjon Kappers (09) onder
het genot van een hapje en drankje haar
nieuwste ontwerpen. U kunt een kijkje
nemen in de werkplaats waar verschillende
goudsmeden aan het werk zijn en waar
een presentatie van enkele unieke antieke
gereedschappen voor een bijzondere sfeer
zorgen.
Bierproeverij
Galerie Meesters van de Zilverstad (19)
heeft kort geleden haar deuren geopend in
de voormalige wachtruimte van de poortwachters van Schoonhoven. Hier treft u
het werk aan van een tiental goudsmeden,
allen tussen 1987 en 2013 opgeleid op de
Vakschool in Schoonhoven. Op deze avond
kunt u, onder het genot van een biertje van
Stadsbrouwerij Argentum, de collectie
bewonderen en kennismaken met Sonja
Hunefeld (Odinski Jewels) en Femke Toele
(Fem Collection).

Demonstratie emailleren
Tim Willebrands (24) vertelt u deze avond
over de kunst van het emailleren. Naast de
presentatie van zijn sieraden met emaille
kunt u tevens de techniek van het
emailleren bekijken.
Zilver en leer
Rianne Huys (31) toont naast haar sieraden
ook haar lederen accessoires en geeft
uitleg over hoe zij deze twee ambachten
met elkaar combineert.
Erotische sieraden
Dat sieraden ook bij kunnen dragen tot de
erotiek laten ze u zien bij BodyArtJewelry
(01). Non piercing sieraden die in het oor
of op het lijf gedragen kunnen worden. In
de werkplaats van Dick van de Lagemaat
zitten tijdens de Nacht van het Zilver een
aantal deelnemers aan de smeedwedstrijd
te zwoegen op hun opdracht. Ongetwijfeld
kunnen zij uw (morele) steun gebruiken.

„Pons sieraden“
Henk de Leeuw den Bouter (15) heeft
onlangs een nieuwe collectie zilveren
broches, hangers en ringen ontworpen met
heel bijzondere „ponsversieringen“. Graag
vertelt Henk U het verhaal achter deze
sieraden en de gebruikte techniek.

NACHT VAN HET ZILVER
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Deelnemers
1 Koestraat 112
ALPHA ART JEWELRY
Dick van de Lagemaat
sieraden met een erotisch tintje
2 Haven 69
ARTIS CAUSA
Rogier en Gabri Schumacher
ontwerp-, goud- en zilversmidsatelier
3 Koestraat 60
ATELIER 12BEAD GLASS,
Marjolein van Zummeren
sieraden van zilver
gecombineerd met glas
4 Veerstraat 6
ATELIER KRULL, Carolien Krull
sieraden en klein zilverkunst
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9 Haven 10
EDELSMEDERIJ MARJON KAPPERS
trouwringen en sieraden en objecten die
zich kenmerken door het strakke ontwerp
en afwerking.
10 Haven 52 (B&B de blauwe deur)
EXXTHER, Esther van Vliet
sieraden in goud en zilver
en opdrachten op maat
11 Varkensmarkt 4
FIJNSMEEDKUNST
Mark Alexander de Vries
zilverkunst
12 Tol 10 (Petit Café TolTien)
GER VAN DE LAGEMAAT
ringen en graveren

5 Haven 62
ATELIER TWINTES, Yordi Bok
edelsmederij en klokkenmaker

13 Haven 70A
GOUD- EN ZILVERWERK
SCHOONHOVEN, At Brandenburg
groot zilverwerk en gebruiksvoorwerpen,
trouwringen en persoonlijke sieraden in
samenspraak met de klant

6 Dam 2
BACHMAIER-LELTZ GOUDSMEDEN
Eline Leltz en Albert Bachmaier
eigentijdse sieraden en trouwringen

14 Varkensmarkt 4
HEMELS GOUD, Mariëtta van Bokhoven
hemelse ringen met een grote voorliefde
voor organische vormen en edelstenen

7 Stadhuisstraat 1, De Hoge Vierschaar
DE SCHATTEN VAN UTRECHT
sieraden van diverse Utrechtse
goudsmeden

15 Kerkstraat 3
HENK DE LEEUW DEN BOUTER
„pons“-sieraden en groot werk
in zowel edele als onedele metalen

8 Hoek Havenstraat / Lekdijk West
DEN OUDSTEN ZILVERWERKEN
Bep van der Hoek
zilveren rammelaars

16 Slootweg 2
HERENS & HERENS
alle benodigdheden bij het gouden zilversmeden, gereedschap,
fournituren en edelmetalen
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17 Havenstraat 47A
HISTORISCHE WERKPLAATSEN
Marianne Klarenbeek
Inloop workshop zilver smeden

25 Haven 13
RIKKOERT EDELAMBACHTHUYS
designsieraden, edelsmidsatelier en museum
van 3 eeuwen antiek Schoonhovens zilver

18 Haven 67 (Oude Apotheek)
MARIANNE MOOR
trouwringen en moderne sieraden
in zilver en goud.

26 Haven 5-7
RIKKOERT JUWELIERSHUYS
sieraden, trouwringen en horloges

19 Wal 3 (De Veerpoort)

GALERIE MEESTERS VAN DE
ZILVERSTAD, Stefan van Beeten
design sieraden van diverse goudsmeden

20 Lopikerstraat 21
GALERIE NOUVERTURE
Michel Kortman
smeden van zilveren spangen
21 Kazerneplein 4
NEDERLANDS ZILVERMUSEUM
Een reis door de tijd over de geschiedenis
van het zilver vanaf de middeleeuwen tot
heden, exposities „Designed by Nature“
en „Schoonhoven Silver Award“
22 Veerstraat 1C
KIRSTEN QUAEDACKERS
Het is bijzonder om te zien hoe er van uit
het niets een sieraad gecreëerd wordt.
23 Varkensmarkt 4
RANYART
Niels de Vos
zilverkunst en sieraden
24 Haven 67 (De Oude Apotheek)
RAVE SIERADEN
Tim Willebrands
sieraden met emaille

27 Haven 9-11
RIKKOERT KLOKKENHUYS
grote collectie klokken en barometers
28 Haven 1-3
RIKKOERT SILVERHUYS
sieraden en zilveren gebruiksvoorwerpen,
antiek zilver
29 Varkensmarkt 4
SYBREN ZILVER, Sybren van Wesemael
Sieraden en zilverkunst
30 Voorhaven 1 (FAUSTO)
ZADKINE VAKSCHOOL SCHOONHOVEN
opleiding tot goudsmid, zilversmid en juwelier
waarbij creativiteit en vakmanschap de kernwoorden zijn voor een succesvolle afronding
van de studie tot edelsmid.
31 Haven 67 (De Oude Apotheek)
WILLU, Rianne Huijs
uniek creatief handwerk in zilver en leer
32 Koestraat 132
ZILVER AAN DE LEK,
Marianne Klarenbeek
strakke sieraden en kleine zilveren
gebruiksvoorwerpen
33 Veerstraat 6
ZWANETTE MARIKEN
zilveren sieraden met een gouden detail

NACHT VAN HET ZILVER
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Horeca
In het centrum van Schoonhoven zijn diverse
horeca gelegenheden gevestigd. Tijdens de
Nacht van het Zilver presenteren de onderstaande restaurants ter gelegenheid van de
Nacht van het Zilver een speciaal menu:
Restaurant LEKKERR (Haven 14-16)
* Penne Argento, Pasta met zilveren saus
van truffel en paddenstoelen met verse
Parmezaan € 15,50
* Konijn gestoofd in Argentum bier € 19,50
* 3-gangen keuze menu
Nacht van het Zilver € 27,50
Café-Bistro TOLTIEN (Tol 10)
Deze avond serveren André en Janneke
een drietal homemade gerechten vanaf
€ 10,00 (waaronder een vegetarische
maaltijd) als ‘snelle hap’ tussendoor.
Café De Blauwe Duif (Dam 3)
serveert vanavond voor € 4,00
een heerlijke kop oma‘s erwtensoep!
Fausto Bike & Coffee (Voorhaven 1)
Om de kou een beetje te verdrijven schenkt
Fausto deze avond een heerlijke glühwein.
Trouwplannen?
Waar anders dan in Schoonhoven kun je
een heuse trouwringroute verwachten.
In de binnenstad van Schoonhoven en op
korte afstand van elkaar tonen meerdere
edelsmeden en juweliers hun nieuwste collecties en vaak handgemaakte
trouwringen. Ook voor een uniek ontwerp
in opdracht of naar eigen wens en idee,
kunt u bij hen terecht.
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Meesterteken-tegels
Dwalend door het centrum van
Schoonhoven loopt u ongemerkt over
„zilveren“ tegels die u vertellen dat op
deze locatie een goud- of zilvermid
gevestigd is of in het verleden werkzaam is geweest.
In de SCHOONHOVENAPP onder
Deelnemers Goud en Zilver vindt u
bij Meestertekens informatie over
de hier nu of vroeger gevestigde
edelsmid en het pand waarin zij
werken of gewerkt hebben.

NACHT VAN HET ZILVER
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www.nachtvanhetzilver.nl

Goud- of zilversmid?

In tegenstelling tot wat je zou
denken, zeggen de termen
goudsmid en zilversmid weinig
over het materiaal waarmee
de smid werkt.
Een goudsmid maakt unieke
sieraden en kleinere kunstvoorwerpen, een zilversmid
voornamelijk gebruiksvoorwerpen, zoals tafelzilver en
kandelaars, of grotere
kunstvoorwerpen.
Een smid die zilveren sieraden
maakt, wordt toch tot de
goudsmeden gerekend.
Omgekeerd kan een zilversmid
ook gebruiksvoorwerpen van
goud vervaardigen.

COLOFON

Object cover: Ringen uit de serie ‘Love It Is’ van Sonja Hunefeld (ODINSKI JEWELS) - Foto Erwin Maes
Object achterzijde: Halssieraad ‘Criss’ van Esther van Vliet (Exxther) - Foto Esther van Vliet
Ontwerp: Patrick Nas (nas grafisch ontwerp)
Overige Fotografie: Rob Glastra, Erwin Maes en Ger van de Lagemaat

