
Uriendenkring
Nedertands Ziluermuseum
Schoonhouen

Rondleiding voor Vrienden over de
nieuwe tentoonstelling Deens Design,

Op 24 maart start de tentoonstelling Deens De-
s,grn, waarover u verder in de nieuwsbrief kunt
lezen. De officiële opening van deze tentoon-
stelling is echter pas op 7 april!

De Vrienden van de Vriendenkring worden
van harte uitgenodigd voor een rondleiding
langs deze tentoonstelling op deze eerste
dag, dus op donderdag 24 maart.

. U kunt als Vriend gratis deelnemen aan de
rondleiding. Ook voor een introducé is deelnemen aan
de rondleiding gÍatis, maar deze persoon moet wel de
entree van het Zilvermuseum betalen (€8,=), of een
museumkaart kunnen tonen.

. We verzoeken u dringend of u zich uiterlijk 17
maart voor deze rondleiding wilt opgeven, zodat we
weten op hoeveel deelnemeÍs we kunnen rekenen.

. U kunt dat doen per mail naaÍ:
info@museumvriènden. nl

. Of per brief naar Vriendenkring Zilvermuseum,
Kazerneplein 4, 287 1 CZ Schoonhoven.

. Of telefonisch bij Rein de Lange via:

0182- 617 088

Vermeldt u daarbij uw naam, adres en tele-
foonnummer en of u een introducé mee-
neemt,

Programma:
Ontvangst met koffie en thee 14.30 uur.
Rondleiding Deens Design 15.00 tot 16.00
UUT

Daarna kunt u nog tot 17.00 uur zelf rondkijken
in het Zilvermuseum.
We hopen vele Vrienden op 24 maart te ont-
vangen.
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Nieuw bestuurslid, nieuwe penningmeester
Begin januari heeft het bestuur afscheid genomen van Coos Ooms die 21/z jaar penningmeester
was van het Vriendenkring bestuur. Gelukkig kon bij dezelfde gelegenheid Ko Sinke welkom
worden geheten en benoemd worden als opvolger. Ko is verantwoordelijk voor het goed beheer
van de penningen en voor de ledenadministratie.

Afscheid van Gemke Jager als directeur
van het Zilvermuseum
Heel veel bela ngstellenden bezochten de afscheids-
receptie van Gemke Jager. Namens de Vrienden
heeft /nneke van Heertum, voorzitter van de Vrien-
denkring, Gemke toegesproken en haar het cadeau
van de Vrienden overhandigd (twee entreekaarten
voor het ballet Mata Hari) .

Gemke heeft laten weten dat ze enorm blij is met
dit bijzondere cadeau en met Frank enorm heeft
genoten van de ba lletvoorstelling Mata Hari. Naast
uw voorzitter waren er nog 9 sprekers. Eén ervan
was de burgemeester, Tjerk BruÍnsma, die Gemke
Jager de sleutel van de stad Schoonhoven overhan-
digde en haar uitriep tot ereburger van Schoonho-
ven.
We verwelkomen de nieuwe directeur, Marcel Te-
heux en gaan er van uit dat we hem binnenkoft
spreken en afspraken kunnen maken over Vrlen-
denactiviteiten in het Zllvermuseum. Ten tijde van
het schrijven van deze Nieuwsbrief heeft er een
eerste gesprek plaatsgevonden.

Mèesterstukken uit de Vakschool
Op 16 mei, de Zilverdag, worden de Meesterstukken van de examenkandidaten van de Vak-
school Schoonhoven tentoongesteld in het Zilvermuseum. Dan hopen we ook de filmpjes, die
een aantal van hen hebben gemaakt over het ontwerp- en maakproces van hun meesterstuk,
in de Zilverlounge te vetonen. Het beste fÍlmpje wordt bekroond met de lreesferstuk videoprijs
2016. Deze wordt, net als de Prijs van de Vakjury, uitgereikt bij de diploma-uitreiking op 7 juli
en bestaat uit een waardebon van €300,=, te besteden bij onze co-sponsor BirGem,

Zilverdag 16 mei
Oproep: Tijdens de traditionele Zilverdag wil de Vriendenkring samen met het Zilvermuseum
een kraam huren om Vrienden te werven en om mensen te wijzen op ons mooie museum. I^lie
van de Vrienden heeft op die dag een uur ter beschikking om samen met iemand van het Zil'
vermuseum de kraam te bemensen?
Het zou mooi zijn wanneer we op die dag een aantal bezoekers kunnen verleiden om Vriend te
worden. Aanmelden en informatie: info@museumvrienden.nl

Najaars-rondleiding nieuwe Vrienden
Elk jaar ln september/oktober nodigen we onze nieuwe Vrienden uit voor een exclusieve rond-
leiding door het Zilvermuseum langs de permanente opstelling en de tijdelijke tentoonstelling.
De nieuwe Vrienden ontvangen daarvoor een persoonlijke uitnodiging. Bent u tussen septem-
ber 2015 en september 2016 nieuwe Vriend geworden en hebt u begin september 2016 nog
geen uitnodiging ontvangen, neemt u dan contact met ons op via: info@ m useu mvrienden. nl .

Contactgegevens van Vrienden
Bij deze nieuwsbrief ontvangt u een brief met daarin uw gegevens zoals die bij ons bekend zijn.
Wilt u deze controleren en vooral aandacht geven aan uw e-mail adres. Wanneer wij uw juiste
mailadres hebben kunnen we eenvoudig van laatste informatie over het Zilvermuseum en
Vrienden-activiteiten voorzien.
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AEenda van het zilvermuseum

DEENS DESIGN, Georg Jensen, een avontuur Ín zilver
Het mooiste werk van Georg Jensen , de beroemde Deense zilversmid, beeldhouwer en kera-
mist, komt naar Nederland. Ter gelegenheid zijn 150e geboortedag organiseerde het Kolding-
hus, Denemarkens gerenommeerde zilvermuseum, een heel bijzondere tentoonstelling met
gebruikszilver en sieraden ontworpen door Georg Jensen en talrijke topontwerpers die voor de
firma Jensen werkten en nog steeds werken.
Het Nederlands Zilvermuseum Schoonhoven heeft een keus mogen maken uit deze unieke col-
lectie. Van 24 maart tot en met 25 september 2016 zal in Schoonhoven het Deense zilverde-
sign de boventoon voeren.
Georg Jensen (1866-1935) begon in 1904 een zilverwerkplaats in Kopenhagen die al snel uit-
groeide tot een bedrijf waar vakmanschap en kwaliteit voorop stonden. Tot op heden heeft de
firma Georg Jensen alle stormen van oorlogen, crises en hoge zilverprijzen overleefd en leveft
nog steeds een ongekend fraaie collectie zilveren en sinds 1956 ook roestvrijstalen en houten
voorwerpen. Collectors items voor elke designliefhebber.

STOKROOSSTIPENDIUM EIGENTITDS zILvER 2oL5t Aldo Bakker
Het Nederlands Zilvermuseum Schoonhoven wil graag het zilverambacht stimuleren met nieu-
we impulsen. Inzet: ambachtelijke kwaliteit, experíment en vernieuwingen van een vakgebied
en van de ontwikkeling van de ontwerper. Na afloop toont het museum het eindproduct, dat
dan ook deel wordt van de vaste collectie. Samen met de Stichting Stokroos stelt het museum
ontwerpers in staat experimenten uit te laten voeren.
In 2015 viel de keus op AIdo Bakker. Als internationaal ontwerper behooft Eakker tot de abso-
lute wereldstop. Hij ontwierp een zilveren beker of schenkkan met een ornamentele tong of
golf-vorm er bovenop. Dit object kreeg de voorlopige naam'Tongue', Voor de uitvoering zorgt
Jan Matthesius, de ervaren zilversmid in Schoonhoven, waarmee Aldo Bakker al jaren samen-
werkt. Het scheppingsproces van ontwerp tot eindproduct is in het museum te volgen.
Tongue van AIdo Bakker is vanaf maart te zien in het Nederlands Zilvermuseum Schoonhoven

SCHOOIIHOVEN SILITER AWARD 2O!5 in Antwerpen
De prachtige expositie van de laatste versie van de internationale zilverontwerpwedstrijd, de
Schoonhoven Silver Award is nu te zien in het Umicore Zilverpaviljoen bij het IVIAS in het cen-
trum van Antwerpen.

GEKROONDE HOOFDEN, in samenwerking met museum Rijswijk
In het najaar van 2016 zullen het Nederlands Zilvermuseum en Museum Rijswijk gezamenlijk
een expositie verzorgen onder de litel 'Gekroonde Hoofden '. U kunt dan kronen bekijken, hun
betekenis en maakproces ervaren.
Het bestuur van de Vriendenkring denkt na over een excursie voor Vrienden naar Rijswijk, mits
zich daarvoor voldoende Vrienden aanmelden. U ont vangt daarover tijdig bericht,

JAARVESLAG 2015

Besluut
Per 3l-12-2014 was het bestuur als volgt samengesteld:

Anneke van Heertum
Coos Ooms
Helmi Hooijkaas
Hans Welman

voorzitter
pendngmeester/ledenadm.
secretads
Iid, voorzitter jury MeesÍersÍuk videoprij s

Hettie de Lange lid
Rein de Lange lid

Per 31-12-2015 nam Coos Ooms, wegens drukken werkzaamheden afscheid vaÍr het bestuur. Gelukkig meldde zich, via
de website van de Vrijwilligersvacaturebank van de gemeente Krimpenerwaard, Ko Sinke zich als nieuwe pemingmees-
ter/ledenadministratie. Hij werd op 6 jarruari 2016 benoemd in het bestuur van de Vriendenkring. In 2015 kwam het
bestuur drie maal bijeen: 28 januari, 29 april en 9 september. Veel werd bilateraal per mail afgehandeld.

Vrienden
De minimale Vriendenbijdrage voor 2015 is gehandhaafd op € 13,: euro per persoon. Per 2016 wordt de bijdrage ver-
hoogd naar € 15,: per persoon. Op I januari 2015 waren er 234 Vrienden en per 3l december 2015 waren er 240 Vrien-
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den. Vrienden zijn de beste ambassadeus van het Zilvermuseum. Elke Vriend die drie nieuwe Vrienden aanbrengt ont-
vangt (na betating van de donatie door de nieuwe Vrienden) een attentie. Dit jaar kegen alle leerlingen die afstudeerden
aan de Vakschool een uitnodiging om zich aan te melden als lid vaa de Vriendenkring. Na aanmelding ontvingen zij een
gratis Vrriendenpas, die geldig is tot eind 2016. We hopen dat een aantal daama (betalend) donateur b1ijft.
Ongeveer tien afgestudeerden hebben hiervan gebruik gemaakt.

Schenking aan het Museum
Dit jaar besloot het bestuur om aan het Zilvermuseum een nieuwe, professionele beamer voor de zilverlounge aan te
bieden. Deze werd geplaatst op het moment dat de yideo's van de meesterstukken 2015 gepresenteerd moesten worden.
Gemke Jager was zeer verheugd over dit cadeau en roemde de kwaliteit van het beeld.

Comuanicatie
. In mei en oktober 2015 is naar alle Vrienden de (papieren) Nieuwsbriefverzonden met nieuws, uitnodigingen,

wetenswaardigheden en een terugblik op de activiteiten.
o De Vriendenking heeft een pagina op facebook. Vriendenkríns Zilveruuseum Scltoonhoyen
. Trjdens de Zilverdag (2" Pinksterdag) stond de Vdendenkring met een kraam op de Dam. We stimuleerden be-

zoekers om naar het museum te gaan en deelden de nieuwe Vriendenflyers uit. Vier bezoekers werden ter plek-
ke donateur van de Vriendenkring.

. Op 19 september stonden bestuursleden van de Vriendenking samen met vrijuilligers van het Zilvermuseum
in een kaam op de Krimpenerwaard Uitmarkt in Schoonloven.

. Aan die leden waarvan het mailadres bekend is, worden de mededelingen van het Zilvermuseum doorgestuurd.
o Eind december was de vriendenflyer al$,eer bïna op; een aangepaste versie komt in januari 2016.

EnquAtu
Begin 2015 heeft het bestuur aar alle Vrienden een enquéte gestuurd; deze werd door ruim een derde deel van de Vrien-
den ingeruld. Meer dan de helft van de reacties kwam uit Schoonhoven en ruim een derde van buiten de Krimpener-
waard. In de nieuwsbriefvan mei 2015 is verslag gedaan van de uitkomsten van deze enquète. Hier volgen de belang-
rijkte conclusies:

. Activiteiten zullen zo veel mogelijk op de zaterdagmiddag worden georganiseerd

. GeÍacht wordt om meer Vrienden te werven in de Krimpenenvaard buiten Schoonloyen
o Bij ondersteuning van het Zilvermuseum zal rekening rvorden gehouden met de door Vrienden aangege\-en

voorkeur:

i. Aankopen hedendaags zilver
ii. Aankopen antiek zilver
iii. Activiteiten voor Vrienden
iv. Gebruiksvoorwerpen voor het Zilvermuseum

Via info@!]useulorrteltlc!4l ofvia Kazemeplein 4, 2871 CZ Schoonhoven, kumen Vrienden een uitgebreide rappor-
tage opwagen.

Activileiten
. Op 21 maart organiseerde de Vriendenking een rondleiding over de nieuwe tentoonslelling Nederland Thee-

/ard. Rita Vastenholt, de gastconservator, u,as bereid de Vdenden over de achtergronden van de tentoonstelling
te vertellen. Er waÍen verheugend veel Vdenden aanwezig.

. Op 4 juli waren de Vrienden uitgenodigd voor een rondleiding door Gemke Jager over de Schoonhoven Silt er
lward tentoonstelling. Helaas moesten we deze i.v.m. te geringe belangstelling aÍblazen.

. Op 9 juli reikte Hans Welman de Meesterstukken Videoprijs uit aan Zrsai SrrrÀ voor haar The making of video:
After Movie.

. Dejaarhjkse rondleiding door het Zilvermuseum
voor nieuwe Vrienden vond plaats op 31 oktober.

. Ook op 31 oklober een rondleiding voor de Vrien-
den over de tentoon stelhng Van Ping naar Bling
onder leiding van één der gastÍTouwen van het mu-
seum. .

. Trjdens de Nacht van het Zilver op 12 december,

werd in de Turtkelder, bij de presentatie van zil-
verkunst van jonge smeden in de stand van Hans

Welman, middels flyers de aandacht gevestigd op
het bestaaÍl van de VÍiendenkring.
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