ACHTER DE DEUR VAN HET DEPOT
Op 9 september kon een twintigtal Vrienden van het
Zilvermuseum een kijkje nemen in het kenniscentrum, het depot
en het archief van het museum.
De ruimtes waar de museumstukken
gedocumenteerd en opgeslagen worden zijn
normaal niet voor het publiek toegankelijk.
Speciaal voor de Vrienden werd er een
uitzondering gemaakt.
De conservator van het museum, Arjenne
Bouknegt, heeft de Vrienden op enthousiaste
wijze deelgenoot gemaakt van de manier van
werken achter de schermen.
Om wat lijn in haar toelichting in de drie
ruimtes te brengen had zij de lepel als
onderwerp genomen.
Beginnend in het Kenniscentrum, waar al het
zilver gedocumenteerd en deels ook in laden
of vitrines opgeborgen wordt, vertelde
Arjenne aan de hand van unieke lepels onder
meer over de wijze hoe het museum met
schenkingen om gaat. Maatgevend is, dat wat
wordt aangeboden ook past binnen het
museale beleid.
Het museum heeft een minuscule wijze van
codering ontwikkeld. Een accurate registratie
is vervolgens van belang om voorwerpen te
kunnen volgen als ze bijvoorbeeld voor het tentoonstellen verplaatst worden. De
laden vol lepels maakten de noodzaak van die registratie snel duidelijk.
Het depot bevat naast zilver ook gereedschap, mallen en dergelijke. Bijzonder is de
collectie keurmerken die ooit door een verzamelaar zijn afgezaagd van stelen van
zilveren lepels en vorken.
Kwetsbaar is het papieren archief van het museum met werktekeningen, brochures,
tweede (reserve) exemplaren van boeken en dergelijke. Hier moet nog het nodige
worden gedigitaliseerd.
Voor de diverse werkzaamheden die in het kenniscentrum, het depot en het archief
worden verricht, maar ook voor het periodiek poetsen van het zilver, is het museum
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sterk afhankelijk van de hulp van vrijwilligers. Voor Vrienden die daar aardigheid in
hebben is er voldoende te doen. Laat het weten aan vrienden@zilvermuseum.nl.
Arjenne oogstte applaus voor haar enthousiaste rondleiding en ontving van de
voorzitter van de Vriendenkring, Ubbo Scholten, een blijk van waardering.

2

