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Zilverwerk
>DAT DE KLOK SLAAT<
Het is niet alles goud wat er blinkt, dat weten ze in Schoonhoven maar al te goed. In het
kleinste stadje van Nederland is het zilverwerk dat de klok slaat. Maar waar de bijnaam
‘Zilverstad’ vandaan komt, dat weten ze zelfs in het Nederlands Zilvermuseum niet met
zekerheid te zeggen. Was het de zilverzucht van een Schoonhovense kasteelheer, de
ontbrekende belasting op ramen (en dus op daglicht) of zou het toch zijn afgeleid van
de glimmende zwaarden waarmee in deze sleutelstad veelvuldig gevochten werd?

Dankzij de strategische ligging op de grens
tussen Utrecht en Zuid-Holland, had
Schoonhoven het in het verleden zwaar
te verduren. Niettemin wisten de dappere
inwoners hun mannetje te staan. Dat namen
sommigen zelfs vrij letterlijk. Zo werd er in
1703 een ‘vrouwspersoon’ ontmaskerd tussen
de toen nog uitsluitend mannelijke soldaten
van het garnizoen. Misschien probeerde de
stoere dame op deze manier een ander klusje
te ontlopen, namelijk het oppoetsen van
zilverwerk, dat lange tijd als een taak voor
huisvrouwen werd gezien.
Schoonhovense vrouwen vonden niet alleen
hun weg naar het leger, maar ook naar de
zilversmederij. Lien van der Meulen is een
van de zilversmeden die in het Nederlands
Zilvermuseum werkt. Het museumgebouw
heeft net als de stad zelf een rijke geschiedenis. Zo deed het dienst als klooster, oudevrouwenhuis en kazerne tot het uiteindelijk
een plek voor zilverkunst werd.
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Schoonhoven

Zilver maakt meer deel uit van onze levens en geschiedenis
dan we beseffen. Eeuwenlang betaalden we met zilver en nog
steeds siert zilver onze lichamen en keurig gedekte tafels.
Zilvermuseum Schoonhoven

Schoonhoven wordt omringd door land, lucht en water. De ruimte in en
rondom de stad vormde vroeger het decor voor strijd tussen soldaten,
tegenwoordig inspireren de elementen de zilversmeden bij het maken
van hun zilverkunst.
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Wandelroute met:
GPS, knooppunten, QR-codes,
uitprintbare routebeschrijving,
smartphoneproof en Struin- en
Vorspunten
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> van soldaat tot zilversmid <
Struin- en Vorspunten langs de route
STRUINPUNTEN
1. Nederlands Zilvermuseum Schoonhoven, Kazerneplein 4,
www.zilvermuseum.nl
2. Stichting Stadswandeling Schoonhoven (diverse thema’s
o.a. zilverwandeling), www.stadswandelingschoonhoven.nl
3. Hotel, Grand-café en Restaurant en Hotel Belvédère,
Lekdijk West 4, www.hotelbelvedere.nl
4. Veerdienst – Schoonhoven – Gelkenes, Buiten de
Veerpoort 2, www.veerdienst-schoonhoven.nl

VORSPUNTEN
A. Gerestaureerde vestingmuur
B. Wal met kanonnen
C. Zilveren zwanen op water van de haven (in de zomer)
D. Grote of St. Bartholomeuskerk met graf van
ontdekkingsreiziger Olivier van Noort, Haven 84
E. Schoonhovens Edelambachtshuys (van modern tot antiek
zilver), Haven 13
F. Rikkoert Schoonhovens Silverhuys, Haven 1
G. Galerie De Watertoren (vestingkwartier waarin galerie
gevestigd is), Bij de Watertoren 25
H. Veerpoort, Wal 3

Aan deze wandelroute zijn niet alleen Struinpunten (activiteiten) verbonden, maar ook Vorspunten (streekverhalen en de historische
fotoborden). Deze zijn te vinden op www.struinenenvorsen.nl/routes/van-soldaat-tot-zilversmid
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Zilversmid Majo Houtman heeft vanaf haar vroegste jeugd leren kijken naar de natuur. Te zien in het Zilvermuseum Designed
bij Nature. Foto: Hans Stuurman.

Kikkerschaal van P. Heerens. Water als inspiratiebron. Te zien in
het Zilvermuseum Designed bij Nature. Foto: Hans Stuurman.

Schoonhoven vanaf het water, de romantiek komt je tegenmoet.
Samen struinen langs de vele galerieën, leuke winkeltjes en
eettentjes. Foto: Schoonhoven Zilverstad.

Historische plattegrond van Schoonhoven uit 1649.
De verdedigingswerken ten Oosten van de stad zouden
tijdens het rampjaar 1672 hoog nodig zijn om de Fransen
tegen te houden. Foto: Stadswandeling Schoonhoven.

Bij Belvédère kunt u direct aan
de Lek genieten van een hapje,
drankje en indrukwekkend uitzicht.
Foto: Schoonhoven Zilverstad.

> over de route <
Het is meer dan de moeite
waard om door de zalen
van het Nederlands
Zilvermuseum te dwalen.
Ontdek hier bijvoorbeeld de
glinsterende pronkstukken
uit de zilvercollectie van
het Koninklijk Huis. Of
geniet van de dagvullende
belevenis die het museum in
samenwerking met Stadswandeling Schoonhoven
heeft gecreëerd: een
wandelroute langs de
overblijfselen van de oude
vestingwerken en over het
middeleeuwse stratenpatroon dat nog vrijwel
intact is.
Sleutel tot Holland
Schoonhoven was eeuwenlang de enige manier waarop Holland over land bereikt

kon worden. Daarom was
Schoonhoven al vroeg een
belangrijke vesting.
De middeleeuwse stadsmuur
uit de veertiende eeuw is
aan de westzijde van de
oude stad nog steeds in
zijn geheel herkenbaar
aanwezig, evenals latere
verdedigingswerken.

Maar Schoonhoven biedt
nog veel meer. Het knusse
historische centrum bruist
dankzij de vele winkeltjes
en ateliers. Daarnaast is de
stad een ideale uitvalsbasis
voor allerlei wandel-, fietsen boottochten door de
omgeving.

Belvédère
Hotel en restaurant Belvédère neemt een bijzondere plek
in in de Schoonhovense geschiedenis. In 1861 bouwde
Lambert van Zessen een ‘Logement en Koffiehuis’ op het
oude verdedigingswerk ‘De Kat’. Het etablissement gedijt
goed en al gauw nam Sociëteit de Leesvereeniging zijn
intrek in het pand. Er kon geslapen, gegeten en gelezen
worden en daar kwam in 1894 nog een activiteit bij:
kegelen. Een eeuw later bloeit het hotel als nooit tevoren.
Toeristen kunnen er terecht voor een volledig verzorgd
‘Rondje Schoonhoven’, een dagtocht vol zilver, verborgen
plekken en mooie verhalen.

KUNST & CULTUURROUTE - 7

Nog meer tips voor Kunst & Cultuur in en om Schoonhoven:
www.goudenzilversmidsgilde.nl
www.hervormdegemeenteschoonhoven.nl
www.inschoonhoven.nl
www.nachtvanhetzilver.nl
wikipedia.org/wiki/Olivier_van_Noort
www.ontdekdekrimpenerwaard.nl
www.schoonhovenszilvermuseum.nl
www.stadswandelingschoonhoven.nl/zilverwandeling
storytrail.nl/stadswandeling-schoonhoven
www.zilvergalerie.nl/watertoren
www.struinenenvorsen.nl/oude-hollandse-waterlinie/audiotours
www.struinenenvorsen.nl/verhalen-blog/?plaats=schoonhoven
www.vakschoolschoonhoven.nl
www.vvvschoonhoven.nl
www.zilverdag.nl
www.zilvermuseum.com/bezoeken/activiteiten/zilver-uitje
www.zilvermuseum.com/bezoeken/exposities/designed-by-nature
www.zilvermuseum.com/rondjes-schoonhoven
www.zilvermuseum.com/schoonhovens-silver-award-2018
De Kunst & Cultuur Route ‘van soldaat tot zilversmid’ maakt deel uit van in totaal 8 Kunst & Cultuur
Routes in het Groene Hart, alle met een eigen thema. De 8 routes zijn gebundeld in een handzaam boekje,
verkrijgbaar bij alle deelnemers aan de routes, toeristische informatiepunten en VVV’s.
Het boekje is ook te downloaden via www.struinenenvorsen.nl/downloads

Uitgave van Struinen en Vorsen
www.struinenenvorsen.nl
secretaris@struinenenvorsen.nl
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(Nel Steenbergen, routessv@gmail.com en
Ria van der Werf, webmaster@struinenenvorsen.nl)
Tekst, vormgeving en cartografie
Graficelly, Reeuwijk (studio@graficelly.nl)
Fotografie
Graficelly en anderen
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