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Verslag van de vriendenbijeenkomst op 30 juni jl.

Vrienden van het Zilvermuseum bezochten ‘Silver Design in Time’

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
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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.
 
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.
 

Nieuwsgierig naar wat er in het Depot van het Zilvermuseum staat ?

Op zaterdag 9 september is er exclusief voor de Vrienden in het Zilvermuseum een
rondleiding door het Depot én het Kenniscentrum. Dit biedt u een uniek kijkje achter de
schermen, want de beide ruimten zijn in de regel voor het publiek gesloten.
Er wordt dan aan u getoond wat er nog meer in de collectie van het Zilvermuseum
aanwezig is en u krijgt inzicht in het reilen en zeilen achter de schermen. Daar wordt
uiteraard door de directeur en de conservator een deskundige toelichting bij gegeven en
vragen staat u vrij.
 
Aan de rondleiding kunnen maximaal 30 personen deelnemen. Verdeeld over twee
groepen worden het Kenniscentrum en het Depot bezocht. Beide ruimtes zijn met de lift
voor iedereen goed bereikbaar.
 
De rondleiding begint om 16.30 uur en duurt ongeveer anderhalf uur. Vanaf 16.00 uur bent
u welkom voor een kopje koffie of thee.
 
U mag één introducee meenemen, maar die betaalt dan de normale entreeprijs voor het
museum (€ 9,00). Alleen met de Vriendenpas van het Zilvermuseum is de toegang gratis.
 
Vanwege het beperkte aantal deelnemers is het nodig dat u zich van te voren aanmeldt.



Hierbij geldt, dat wie het eerst komt ook het eerst maalt.
Geef bij uw aanmelding aan met hoeveel personen u komt en of daar een introducee bij
zit.
 
U kunt zich aanmelden:
- met een e-mail naar: vrienden@zilvermuseum.nl, of
- telefonisch bij de bestuursleden Hettie en Rein de Lange: 0182 617088
  Uiteraard krijgt u bericht of u tot de gelukkige 30 behoort.

Hebt u tips voor andere Vrienden van het Zilvermuseum?
Als u op het vlak van zilver mooie tentoonstellingen, bijzondere collecties, interessante
lezingen of andere wetenswaardigheden onder de aandacht wilt brengen van de Vrienden
van het Zilvermuseum, dan kunt u dat op de volgende manieren doen:
-    stuur een email-bericht naar vrienden@zilvermuseum.nl.
Het bestuur van de Vriendenkring zal dit dan opnemen in de komende nieuwsbrief en/of
een email-     bericht sturen naar de andere Vrienden;
-    plaats wat u te melden hebt in een bericht op de Facebook-pagina van de
Vriendenkring   Zilvermuseum Schoonhoven.

Hebt u nuttige suggesties voor het bestuur van de Vriendenkring?
Daarbij kunt u denken aan bijvoorbeeld:
-    omdat de Vriendenkring niet groot genoeg kan zijn, zijn tips om er nieuwe Vrienden bij
te krijgen van harte welkom;
-    het bestuur van de Vriendenkring wil met plezier naast de rondleidingen en lezingen in
het museum andere zaken organiseren.
Als u daar ideeën voor hebt wil het bestuur die graag weten.
Een email-bericht naar vrienden@zilvermuseum.nl volstaat dan.

Wilt u uw kennis of ervaring met het Museum delen?
De directie van het Zilvermuseum gaat graag met een klankbord van Vrienden aan tafel als
dat nuttig kan zijn voor de koers van het Museum. Ongetwijfeld zijn er Vrienden die bereid
zijn en het leuk vinden om hun kennis en ervaring te delen. Bijvoorbeeld op het vlak van:
-    een inhoudelijke visie op de koers van het Museum;
-    het werven van fondsen.
Geef in een email-bericht naar vrienden@zilvermuseum.nl aan wat uw bijdrage zou
kunnen zijn, het bestuur van de Vriendenkring neemt vervolgens vrijblijvend contact met u
op.

 
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
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