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Nieuwe tentoonstelling in het Zilvermuseum.

Een overzichtstentoonstelling van designobjecten van
meer dan 100 jaar Nederlandse Zilverindustrie. De
opkomst, de glorie en stagnatie in Nederland en de

successen van de Dutch designers in het buitenland.
Bekende en invloedrijke designers hebben ontwerpen
gemaakt voor grote zilverhuizen, zoals Van Kempen

en Begeer, Gerritsen & Van Kempen, Christofle,
Jensen en Alessi. De tentoonstelling begint met de

pionier op het gebied van design Christopher Dresser
en eindigt met werk van de Dutch designers van nu. 

Uitnodiging opening tentoonstelling
donderdag 15 juni 2017 van 16.45 tot 19.00 uur

Rein de Lange <reindelange@gmail.com>

Nieuwsbrief 42 van de Vrienden van het Zilvermuseum

Vrienden van het Zilvermuseum <vrienden@zilvermuseum.nl> 31 mei 2017 om 22:01
Antwoorden op: Vrienden van het Zilvermuseum <vrienden@zilvermuseum.nl>
Aan: reindelange@gmail.com



Meld u nu aan voor het bijwonen van de opening.
m.vanarkel@zilvermuseum.nl

 

Programma:
16.45 uur  Ontvangst

17.15 uur  Openingsbijeenkomst met sprekers:

Marcel Teheux, directeur Zilvermuseum 
Max Kerremans, voorzitter bestuur Zilvermuseum

Job Meihuizen, Designhistoricus

18.10 uur    Bekijken tentoonstelling Silver Design in Time & borrel
19.00 uur    Einde

 

Speciale rondleiding voor Vrienden van het Zilvermuseum over
de tentoonstelling " Silver Design in Time "

 

Op vrijdag 30 juni a.s 

Vanaf 16.30 uur ontvangst met koffie / thee
17.00 - 17.30 uur: Toelichting over het hoe en waarom van deze tentoonstelling

door Marcel Terheux en Arjenne Bauknegt.
17.30 - 18.15 uur  Rondleiding op de tentoonstellingszaal.

18.15 uur  Afsluiting officiële bijeenkomst.
 

Aanmelden via vrienden@zilvermuseum.nl of via 06-14887243 (krijgt u de voicemail,
graag inspreken).
Een introducee is welkom, de kosten hiervan bedragen € 8,00

Attentie:
Op zaterdag 9 september as. is er vanaf 14.00 uur weer  een interessante lezing voor de
Vriendenkring in het Zilvermuseum.
Noteert u alvast de datum. Informatie volgt
 

Op 16 mei jl ontvingen wij het droevige bericht dat na een kort ziekbed ons
gewaardeerd bestuurslid Hans Welman was overleden.

In memoriam Hans Welman (14 oktober 1944 - 15 mei 2017)
 
Op 14 september 2010 kwam Hans Welman in het bestuur van de Vriendenkring van het
Nederlands Zilvermuseum in Schoonhoven.
In het begin van 2017 reageerde hij spontaan op het verzoek om interim voorzitter te
worden. En in maart zat hij de bestuursvergadering voor het eerst voor. In die
hoedanigheid kenden we hem nog niet, maar hij deed dat alsof hij niet anders gewend
was. Zijn interim-functie eindigde door de benoeming van een nieuwe voorzitter.
Voordien was Hans bestuurslid, maar niet gewoon maar een bestuurslid. Hans had op zijn
kenmerkende aimabele wijze een waardevolle inbreng, waar goed naar geluisterd werd en
waar terdege rekening mee werd gehouden. Hij kende namelijk de wereld van het zilver in

mailto:m.vanarkel@zilvermuseum.nl
mailto:vrienden@zilvermuseum.nl


vele opzichten. Hij was een echte zilvervakman met een scherp oog voor de kwaliteit van
zilver- en goudsmeedwerk.
 
Als de Vriendenkring zich wilde presenteren was Hans altijd aanwezig. Er hoefde geen
beroep op hem te worden gedaan, hij was er gewoon. Tijdens de jaarlijkse Nacht Van Het
Zilver richtte hij een stand in waarin werk van jonge zilver- en goudsmeden getoond werd.
Ook daar promootte hij de Vrienden van het Zilvermuseum.
 
Omdat hij docent kunstgeschiedenis aan de Vakschool is geweest, had hij in het bestuur
van de Vriendenkring een extra rol.
Hans is voorzitter geweest van de jury die de Meesterstukken beoordeelt die de
eindexamenleerlingen van de Vakschool ontwerpen en uitvoeren. De Vriendenkring reikt al
een aantal jaren een prijs uit aan die eindexamenleerling die zijn of haar Meesterstuk op
de beste wijze met een videofilm weet te presenteren. Hans stimuleerde de leerlingen om
de video te maken, was ook hier juryvoorzitter en maakte de winnaar bekend tijdens de
diploma-uitreiking.
Hij richtte in het Zilvermuseum de jaarlijkse tentoonstelling van de Meesterstukken in. Door
dit alles was hij als geen ander in staat om over die Meesterstukken te vertellen: over de
details die een buitenstaander niet meteen zou opmerken, over het maakproces en over
de creativiteit van het ontwerp. Tijdens rondleidingen wist hij zijn gehoor hiermee te
boeien.
 
De Vrienden van het Zilvermuseum, maar ook het Zilvermuseum zelf hebben veel aan
hem te danken. Zijn kennis en zijn persoonlijkheid zullen wij erg missen.
 
Het bestuur van de Vriendenkring van het Nederlands Zilvermuseum. 

Zilver op reis
 

Is een nieuwe rubriek waarin vrienden elkaar kunnen attenderen op bijzondere
zilververzamelingen of -objecten, die openbaar toegankelijk zijn dan wel vrij eenvoudig op
afspraak te bezoeken zijn. Vrienden worden uitgenodigd om per mail tips met de redactie
te delen.
 
Deze keer reizen we mee met Ubbo Scholten van Aschat, voorzitter sinds maart 2017 van de
Vriendenkring. Recent bracht hij in Berlijn een bezoek aan het Altes Museum, waar naast vele Romeinse
beelden en andere kunstschatten ook de zogenoemde Hildesheim Zilverschat is ondergebracht. Op 17
oktober 1868 werden in de Duitse stad Hildesheim door Pruisische militairen bij bouwwerkzaamheden
ruim 70 stuks tafelzilver gevonden uit de Romeinse tijd, grotendeels uit de periode van keizer Augustus.
Gesteld wordt dat dit de grootste vondst is van Romeins zilver buiten het Romeinse Rijk. Het fraaiste
onderdeel is een schaal waarin een zittende godin Minerva (ook wel Athene) is gedreven.

 Het Altes Museum in Berlijn is dagelijks (maandags gesloten), geopend van 10.00 - 18.00 uur.



We wijzen ook op de expositie :
 'Voorbij ijdelheid. Zes eeuwen zilver in en rond Bergen op Zoom',

Een grote tentoonstelling over zilver en het verleden van zilversmeden in en om Bergen op Zoom van 21
mei 2017 t/m 29 oktober 2017.
Hier worden ook topstukken van het Rijksmuseum, uit Florence en Heidelberg en uit ons Zilvermuseum in
Schoonhoven getoond. De tentoonstelling vindt plaats in het Markiezenhof, de voormalige Synagoge, de
Gevangenpoort, de Sint-Gertrudiskerk en de Ontmoetingskerk.
Meer informatie is te vinden op https://www.markiezenhof.nl/zilver.
 

Jaaroverzicht 2016 Vriendenkring Nederlands Zilvermuseum
Schoonhoven
 
Bestuur
Per 1-1-2016 bestond het bestuur uit Anneke van Heertum (voorzitter); Coos Ooms
(penningmeester en ledenadministratie); Helmi Hooijkaas (secretaris); Hans Welman (lid
en voorzitter jury Meesterstuk videoprijs) en Hettie en Rein de Lange (beiden lid). Medio
januari droeg Coos Ooms zijn taken aan Ko Sinke over.
Bestuursvergaderingen waren er op 27 januari, 20 april en 16 september.
 
Vrienden
De minimale Vriendenbijdrage werd verhoogd naar € 15,= per persoon.
Op 1 januari 2016 waren er 240 Vrienden en per 31 december 2016 waren dat er 227.
De leerlingen die afstudeerden aan de Vakschool kregen een uitnodiging om zich aan te
melden voor een gratis Vriendenpas die anderhalf jaar geldig is.
 
Schenking aan het Museum
Dit jaar besloot het bestuur eens in de twee jaar een schenking te doen om daardoor het
bedrag van schenkingen te verhogen.
 
Communicatie

In februari en oktober ontvingen de Vrienden de (papieren) Nieuwsbrief.
Tijdens de Zilverdag (2e Pinksterdag) en de Nacht van het Zilver (10 december)
werd de Vriendenkring gepromoot.
In januari kwam er een vernieuwde vriendenflyer.
De Vriendenkring heeft een pagina op Facebook (Vriendenkring Zilvermuseum
Schoonhoven).
Er zijn acties gestart om meer per e-mail met de Vrienden te communiceren.
Besloten is de verouderde website op te heffen en in 2017 een pagina van de
website van het Museum te vullen.

 
Activiteiten

Op 24 maart was er voor de Vriendenkring een rondleiding langs de tentoonstelling
Deens Design over het werk van Georg Jensen.
Op 5 november was er een rondleiding langs ‘Crowned, Royal Designs’.
Op 12 oktober juli reikte Hans Welman de Meesterstukken Videoprijs uit aan Nikki
van der Willik voor haar video: ‘Trots’. De prijs bestond uit € 300 te besteden aan
edelstenen bij BirGem.

http://zilvermuseum.us15.list-manage1.com/track/click?u=1c2328535ee63f743424b2c50&id=9b18bf2076&e=6cb3850281


 
Kijk op www.zilvermuseum.com voor de volledige en actuele informatie van het
Nederlands Zilvermuseum te Schoonhoven.

Correspondentieadres: Vriendenkring Nederlands Zilvermuseum, Kazerneplein 4, 2871 CZ
te Schoonhoven of via vrienden@zilvermuseum.nl

Bestuur:
Ubbo Scholten van Aschat,  voorzitter
Helmi Hooijkaas,    secretaris
Ko Sinke,  penningmeester / ledenadministratie
Hettie de Lange
Rein de Lange
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