
DE ZILVERSMID IN 
SCHOONHOVEN
Tekst Anna Roelofsz Fotografie Vincent van den Hoven

De familie De With bewoont twee verschillende panden die toch één geheel vormen: 

een voormalig woonhuis annex werkplaats van een zilversmid. Een industrieel erfgoed 

waar wel heel veel aan moest gebeuren. “Het was een spookhuis én een schatkamer.” 

Schoonhoven is een charmant oud vestingstadje in het 
Groene Hart, van oudsher bekend om haar zilver. Alice en 
Jan de With wonen er met hun twee kinderen Daniël en 

Elisa. “Het is een soort klein-Amsterdam. We zitten hier aan een 
prachtige gracht.” 
Verspreid over het centrum van de stad liggen nog meer oude 
werkplaatsen. “En juist die van ons is één van de grotere 
kleinschalige werkplaatsen van Schoonhoven; de meeste andere zijn 
een stuk kleiner. Eigenlijk zijn het twee panden: een woonhuis dat 
er uitziet als een klein poppenhuis en een 
grote hoge werkplaats met enorme ramen. 
Een zilversmid had natuurlijk veel daglicht 
nodig bij zijn ‘priegelwerk’. De twee panden 
horen wel duidelijk bij elkaar – er zijn open 
verbindingen tussen – dus het werd ook als 
één geheel te koop aangeboden.” 

LAATSTE TELG
Het huis was generaties lang in dezelfde 
familie geweest toen Alice en Jan het 
kochten. Veel buurtbewoners waren 
dan ook benieuwd naar wat ermee zou 
gebeuren. De familie De With was niet 
de enige geïnteresseerde. “We stonden 
als vierde op de voorkeurslijst van de verkoper; maar de panden 
mochten pas na vererving verkocht worden. Er was dus niets te 

doen met de panden zo lang de eigenaresse, de laatste telg uit 
een oud geslacht van zilversmeden, nog leefde. Toen zij op haar 
94-jarige leeftijd overleed, kwam het huis pas in de verkoop. Na 
een jaar wachten, hadden wij uiteindelijk het geluk dat we het 
konden kopen omdat de drie gegadigden voor ons afhaakten.” 

KLIMOP
Toen Jan en Alice de nieuwe eigenaars werden, had het pand 
ongeveer negen jaar leeggestaan. Dat laat sporen na. “Bovendien 

was er honderd jaar écht niks aan gedaan. 
Binnen op zolder groeide dezelfde klimop 
als buiten in de achtertuin.” We hebben 
vele lagen prachtig oud behang afgekrabd; 
dat was helaas helemaal poreus geworden, 
dus daar viel niets meer aan te redden. 
Maar we hebben wel flarden van kranten 
uit 1858 kunnen bewaren. Die hangen nu 
ingelijst in de gang.” 
Het was een spookhuis én een schatkamer. 
De familie vond een antiek tegeltje en wat 
oude munten. Die staan nu uitgestald in 
huis. “Alles moest worden opgeknapt. 
Er was niets waarvan je kon zeggen: dat 
wacht maar even tot volgend jaar. Er was 

bijvoorbeeld niet eens een wc in het woonhuis. Overal stonden 
po’s in de kasten.” 

‘BINNEN OP ZOLDER 

GROEIDE DEZELFDE 

KLIMOP ALS BUITEN 

IN DE ACHTERTUIN’

»
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advertentie

Meld u ook aan!
Heeft uw huis een bijzondere geschiedenis, heeft u mooie foto’s en 

kunt u een boeiend of ontroerend verhaal vertellen over uw woning? 

Stuur een brief met foto’s naar: Redactie Eigen Huis Magazine, 

Postbus 735, 3800 AS Amersfoort of naar redactie@veh.n

Wilt u meer foto’s zien van deze bijzondere officierswoning? Kijk dan op 

www.eigenhuis.nl/magazine 

Ook interessant: www.100jaargarnizoenede.nl, www.Berkenlaan100.nl

142 TEKENINGEN 
Als je een monument gaat bewonen heb je weinig vrijheid van 
handelen, heeft de familie ervaren. “Dat is best begrijpelijk 
natuurlijk, het is industrieel erfgoed waar wij wonen. Dat moet 
intact blijven en met respect behandeld worden. We hebben daar 
zelf ook echt op gelet, maar we mochten soms wel erg weinig. Zo 
wilden we bijvoorbeeld graag een open keuken aan de achterkant; 
maar we mochten geen muren doorbreken omdat zichtbaar moest 
blijven dat het twee panden waren.”
Voordat ze ook maar konden beginnen met opknappen, zijn 
er maar liefst 142 tekeningen gemaakt. Veel daarvan zijn ook 
ingeleverd bij de gemeente. “Zo kon de gemeente zien of het 
allemaal wel aan de eisen voldeed. Op een gegeven moment denk 
je dan wel: nou is het kláár! Het heeft twintig maanden geduurd 
voor alles af was en toen hadden we nog eens hetzelfde bedrag 
uitgegeven dat we voor het pand zelf hadden betaald.”

LEVENDIGHEID
De familie De With trof het met de aannemer. “Een bedrijf uit 
Vlist. Ik zou ze echt aan iedereen aanraden. Die twee, Nees en 
Ruben, hebben echt uitstekend werk geleverd. Achteraf hebben 
ze bekend dat ze zich in het begin niet konden voorstellen dat 
het iets zou worden met het huis. Maar dat durfden ze tegen ons 
natuurlijk niet te zeggen.” 
Jan en Alice zijn echte stadsmensen. Ze houden ervan veel 
levendigheid en cultuur om zich heen te hebben. “Schoonhoven 
heeft dat zeker ook, maar misschien dat we ooit nog eens 
verhuizen naar Utrecht. Als de kinderen uit huis zijn 
bijvoorbeeld. We willen dan graag weer in een oud pand aan een 
gracht wonen, maar dan iets kleiner. Maar misschien ook niet, het 
kan heel goed dat ik hier ook tot op hoge leeftijd wil blijven, net 
zoals de vorige eigenaresse.”

sanitair

verkoop van 
verwarming

dakbedekking

loodgietersmateriaal

Warmteservice verkoopt alle bekende

merken CV-ketels, radiatoren, vloer-

verwarming, convectorputten, sanitair, 

dakbedekking en loodgietersmateriaal 

tegen VASTE LAGE PRIJZEN.

Wie koopt bij Warmteservice is 

verzekerd van DESKUNDIG ADVIES 

en een GROOT ASSORTIMENT.

Er zijn 30 vestigingen in Nederland 

of bestel in onze webshop www.warmteservice.nl

Bel 0900 - 23 56 897 (0900 - bel nu WS) � 0,01 per minuut

HÉT ADRES VOOR VAKMAN EN DOE-HET-ZELVER

Alkmaar, Alphen a/d Rijn, Amersfoort, Amsterdam, Arnhem, 
Den Bosch, Den Haag, Doetinchem, Dordrecht, Eindhoven, Emmen, 
Gennep, Groningen, Helmond, Hengelo (Ov.), Hilversum, Hoorn, 
Leeuwarden, Leiden, Lelystad, Maarssen, Nieuwegein, Panningen,
Purmerend, Rotterdam, Spijkenisse, Wormerveer en Zwolle.

�������������������
�����������

������������������������������������������
�������������������������������������������

����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������
�������������������������������������

���������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������

�����������������������

����� ����������������������������������������������������������������������������������������

������� ����������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������

����� ���������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������
���������������������������������������� ��

��
��

��
��

��
��

�

����������������
������������������������������������

�����������������

44 Eigen Huis Magazine december 2006


