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NIEUWSBRIEF  nr. 41 
 

Jaargang 21  - okt 2016. 
 
Dit is een uitgave van de Vriendenkring 
Nederlands Zilvermuseum Schoonhoven 
www.museumvrienden.nl. 
 
Kijk op www.zilvermuseum.nl voor de 
volledige en actuele informatie van het Neder-
lands Zilvermuseum Schoonhoven. 
 
Correspondentie naar: 
Vriendenkring  Nederlands  Zilvermuseum, Ka-
zerneplein 4, 2871 CZ  Schoonhoven of via 
info@museumvrienden.nl. 
 
Adresmutaties naar:  
penningmeester & ledenadministratie  
dhr. Ko Sinke, Kazerneplein 4, 2971 CZ 
Schoonhoven, of info@museumvrienden.nl. 

 

 

Bestuur: 

Voorzitter: Anneke van Heertum,  

avheertum@hotmail.com, tel: 06 46222679 

Secretaris: Helmi Hooijkaas,  

helmihooykaas@gmail.com.  

Penningmeester & ledenadministratie: Ko 

Sinke, ko.sinke@ziggo.nl 

Lid: Hans Welman, hwwelman@tele2.nl.  

Lid: Rein de Lange, reindelange@gmail.com.  

Lid: Hettie de Lange.  

 
Redactie: Anneke van Heertum. 
Verzorging nieuwsbrief: Hans Welman. 
 
Wilt u ook praktisch bijdragen aan de activiteiten 
van de Vriendenkring?  
Stuur een e-mail naar:  
 info@museumvrienden.nl. 
 
Banknummer: NL85RABO 0136705863 ten 
name van Vrienden Zilvermuseum Schoonho-
ven. 
 
Inschr. KvK nr. 41174114 (St. Vriendenkring Ne-
derlands Goud-, Zilver- en Klokkenmuseum).  

Nieuwe tentoonstelling Zilver-

museum! 
 

‘CROWNED!’ Dress to impress with 

Royal Designs.  

 

Het Nederlands Zilver-

museum Schoonhoven 

organiseert samen met 

Museum Rijswijk van 

13 oktober 2016 t/m 2 

april 2017 de simul-

taantentoonstelling: 

‘CROWNED!' Dress to 

impress with Royal de-

signs. 

Nederland bezit hon-

derden kronen en ti-

ara’s in particuliere 

collecties en musea. 

De expositie CROW-

NED! toont de meest bijzondere van deze kronen, ti-

ara’s, diademen en andere hoofdbedekkingen die 

bedoeld zijn voor speciale gelegenheden, uit alle 

hoeken van de wereld. Het dragen van kronen is 

niet alleen meer voorbehouden aan vorsten en reli-

gieuze leiders. Een kroon geeft status en kracht en 

is daarom geliefd bij bruiden, rappers, boksers en 

missen.  

‘Royal designs’ in Schoonhoven 

In de expositie in het Zilvermuseum wordt aandacht 

besteed aan het ambacht van de goudsmid en het 

maken van kronen. De totstandkoming van een 

kroon in al zijn facetten en diversiteit wordt belicht 

aan de hand van een grote verscheidenheid aan kro-

nen in materiaal, design, functie en tijdsbeeld. Hoe 

verhouden ontwerper, maker, drager, vorm, tech-

niek en materiaal zich tot elkaar? Door kijken, ont-

dekken en doen krijgt de bezoeker antwoord op de 

vraag: ‘Wat maakt een kroon een kroon?’. 
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‘Dress to impress’ in Rijswijk 

Op de tentoonstelling in Museum Rijswijk maakt de bezoeker 

kennis met een rijke verscheidenheid aan kronen en kroningsri-

tuelen uit tal van landen en culturen. In een plechtige bijeen-

komst ontvangt de vorst een kroon en andere attributen die met 

elkaar zijn wereldlijke macht symboliseren. Ook binnen de grote 

wereldgodsdiensten worden kronen gebruikt die de hoge positie 

van geestelijk leiders onderstrepen. 

 

Museum Rijswijk: Herenstraat 67, 2282 BR Rijswijk.  

Geopend di-zo 11.00-17.00 uur. 

 

 

 

 

 
 

Uitnodiging voor de officiële opening. 

 

Namens Marcel Teheux, directeur van het Zilvermuseum, nodig ik u, als Vriend van 

het Zilvermuseum, uit voor de officiële opening van ‘Crowned!’ Royal Designs op 

donderdag 13 oktober 2016 om 16.45 uur in het Zilvermuseum.  

De opening zal worden verricht door Marc van der Linden, Royalty journalist bij 

RTL4. Daarna kunt u de tentoonstelling bekijken en wordt de opening afgesloten 

met een drankje. Einde rond 19.00 uur.  

Komt u naar de opening? Dan vraagt het Zilvermuseum of u zich wilt aanmelden via 

crowned@zilvermuseum.nl. Hebt u geen computer; belt u dan naar het Zilver-

museum om u aan te melden: 0182 385612. 

Komt allen !!!! 
 

 
 

Speciale rondleiding voor Vrienden over de tentoonstelling ‘Crowned!’ op 5 

november. 

 

Tijdens de officiële opening hebt u kort rond kunnen kijken over de tentoonstel-

ling; maar het is ook leuk om de achtergronden van het getoonde te horen. 

Daarom organiseert het bestuur van de Vriendenkring een rondleiding alleen voor 

Vrienden.  

Deze is op zaterdag 5 november a.s.  

We ontvangen u graag met een kopje koffie/thee en daarna zal één van de gast-

vrouwen u uitgebreid informeren. 

 

14.00 uur ontvangst met koffie/thee  

14.30 uur  start rondleiding 

15.30 uur einde rondleiding; daarna kunt u op eigen gelegenheid alles nog eens 

bekijken. 

 

Wilt u mee met deze rondleiding? Wilt u zich dan uiterlijk 1 november opgeven? 

Dan weten wij of we één dan wel twee rondleiders moeten aanvragen. 

Opgeven kan via: info@museumvrienden.nl of via 06 462 226 79.  

Krijgt u de voicemail, spreek dan alstublieft in. 
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De Nieuwsbrief van de Vriendenkring gaat voor een deel digitaal. 

 

Tot op heden ontvingen alle Vrienden twee maal per jaar een gedrukte Nieuwsbrief. Het be-

stuur heeft om financiële redenen besloten dat dit per 2017 gaat veranderen. Veel Vrienden 

hebben een e-mail adres. Vanaf de eerste Nieuwsbrief in 2017 zullen alle Vrienden met een 

mailadres de Nieuwsbrief in hun mailbox vinden. Alle Vrienden zonder mail adres krijgen de 

Nieuwsbrief gewoon met de post. Deze papieren Nieuwsbrief wordt zoals gebruikelijk in 

zwart/wit geprint; de digitale Nieuwsbrief wordt in kleur verzonden. Mocht u de Nieuwsbrief in 

2017 per mail ontvangen en wilt u deze toch in druk, dan volstaat een berichtje naar de pen-

ningmeester Ko Sinke via info@museumvrienden.nl.  

 

 

‘Meesterstuk Video Prijs’ 2016 

 

Ook dit jaar was er een aantal studenten die van het maakpro-

ces van hun meesterstuk een korte video hadden gemaakt. Dit 

jaar waren veel studenten echter vertraagd met hun studie, 

waardoor we helaas maar 3 video’s ontvingen De prijs voor de 

best video was voor Nikki van der Willik voor de film ‘TROTS’  

Maar omdat zij door het ontbreken van een paar tentamenresul-

taten nog niet gereed was met haar opleiding, kon de prijs in 

mei niet worden uitgereikt. Dat zullen wij alsnog doen op 12 ok-

tober in het Zilvermuseum. 

Nikki gefeliciteerd met de prijs: €300 aan edelstenen mogen 

worden uitgezocht bij BirGem. 

 

 

      Terugblik op de rondleiding ‘Georg Jensen’ 

 

Op 24 maart waren ruim 20 Vrienden aanwezig bij een exclusief voor de Vrienden georgani-

seerde rondleiding over de tentoonstelling Georg Jensen; Deens Design.  

Arjenne Bauknegt, conservator van het Zilvermuseum, hield een boeiende inleiding en gaf uit-

gebreide informatie over de prachtige getoonde stukken. 

Website 
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De website van de Vriendenkring is ernstig verouderd. We hebben besloten om geen nieuwe 

website te maken, maar er is met het Zilvermuseum afgesproken dat de Vriendenkring een 

domein binnen de website van het museum gaat krijgen. Als alles goed gaat dan zal dat voor 

het nieuwe jaar vorm krijgen.  

 

 

 

 

 

Zilversymposium: dinsdag 29 november 2016 

 

‘Zilver & Goud een glansrijke historie van edelmetalen’. 

 

Het thema van het symposium is de historie van de beide edelmetalen. Het programma begint 

met een presentatie over alchemisten en gaat via diverse sprekers vervolgens over kunstvoor-

werpen en toepassingen in de industrie.  

De kosten voor deelname symposium incl. koffie lunch en infomap zijn €25; studenten €10. 

Inschrijven voor 1 november via de KNCV website (Koninklijke Nederlandse Chemische 

Vereniging) http://chg.kncv.nl/zilver . De KNCV is één van de organisatoren van het sym-

posium. Hebt u geen computer dan raden we u aan contact op te nemen met het Zilver-

museum. 

 

Programma: 

10.15 uur:     Ontvangst 

10.45 uur:     Welkom en introductie door Marcel Teheux, directeur Zilvermuseum 

11.00 uur -12.30 uur: diverse voordrachten 

12.30 uur -14.00 uur: demonstratie goud/zilversmederij en lunch 

14.00 uur -16.00 uur: diverse voordrachten  

16.00 uur:     slot en afsluitend drankje 

 

Voor het uitgebreide programma verwijzen we u naar boven genoemde website 

 

Bent u van plan na het symposium het museum te bezoeken, neem dan uw Vrienden-

kaart of Museum(jaar)kaart mee.  

! Help ons ! 

Wie van de Vrienden vindt het leuk om mee te denken over en mee te werken aan activitei-

ten voor de Vrienden van het Zilvermuseum? 

Het bestuur zou graag één of twee nieuwe leden willen verwelkomen.  

De tijdsinvestering is maximaal twee dagdelen per maand.  

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Anneke van Heertum, voorzitter:  

avheertum@hotmail.com of 06 462 226 79. 

 

http://chg.kncv.nl/zilver
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