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V R I E N D E N  V A N  H E T  Z I L V E R M U S E U M  
B E Z O C H T E N  ‘ S I L V E R  D E S I G N  I N  T I M E ’  
 
Op 30 juni, twee weken na de opening, was er speciaal voor 
de Vrienden van het Zilvermuseum een rondleiding langs 
‘Silver Design in Time’. 
 

 
Deze tentoonstelling geeft een beeld van succesvolle ontwerpen van vooral 
Nederlandse designers uit de afgelopen 100 jaar. De tentoonstelling begint met een 
prachtig zilveren servies van Christopher Dresser en eindigt met een manshoge 
kandelaar ontworpen door  Marcel Wanders.  
Uiteraard vormen producten van onze nationale zilverindustrie de rode draad van de 
tentoonstelling. Door foto’s, affiches en gebruiksvoorwerpen die een tijdbeeld van  
periodes van telkens een tiental jaren geven, zijn de zilveren gebruiksvoorwerpen in 
een bredere context geplaatst. Voor de bezoekers is de herkenning hierdoor groot.  
Opvallend komt uit de tentoonstelling naar voren, dat er in de loop van de tijd veel 
tot de verbeelding sprekende gebruiksvoorwerpen met een zilverachtige uitstraling 
zijn gemaakt. 
De samenstellers van de tentoonstelling (conservator Arjenne Bouwknegt en 
directeur Marcel Teheux) zijn, door niet alleen maar zilver te tonen, voor het 
Zilvermuseum grensverleggend bezig geweest. De tentoonstelling heeft mede 
hierdoor een herkenbaarheid voor alle leeftijden gekregen. 
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De aanwezige Vrienden werden welkom geheten door Ubbo Scholten van Aschat, 
die de nieuwe voorzitter van het bestuur van de Vriendenkring is. Daarna verzorgden 
Arjenne en Marcel de rondleiding. Zij konden vanuit hun eigen deskundigheid 
(respectievelijk zilver en design) tot in detail vertellen over wat er zoal te zien is. Hun 
rondleiding kreeg een meerwaarde, omdat zij inzicht gaven in wat hen bewogen 
heeft bij hun keuzes in de samenstelling van de collectie. Daarbij spraken zij ook hun 
persoonlijke voorkeuren uit. Het werd hierdoor een rondleiding waarbij hun 
enthousiasme op de Vrienden werd overbracht. 


