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Het bestuur van de Vriendenkring wenst u Prettige Feestdagen en een
gezond 2018 toe.

Aankoop Collectie Krekel* met bijdrage van de Vriendenkring
Op 12 december jl. was er in het Zilvermuseum een bescheiden openingsborrel om de bijzondere
objecten, die vanuit de Collectie Krekel aangekocht zijn door het museum, te bewonderen. Directeur
Marcel Teheux vertelde over de samenwerking met de andere musea en waarom juist deze objecten zijn
aangekocht door het museum. Bijzonder was dat mevrouw Annelies Krekel ook aanwezig was en de
openingshandeling samen met haar dochter kon verrichten. Op dit moment is er een aparte vitrine
ingericht de eerste verdieping van het museum.
RTV Krimpenerwaard was ook aanwezig bij de opening en heeft een sfeerimpressie gemaakt:
https://www.youtube.com/watch?v=VvBpwbcuMiY
 
*Met dank aan Vereniging Rembrandt, Mondriaan Fonds en de Vriendenkring van het Zilvermuseum
Schoonhoven heeft het Nederlands Zilvermuseum samen met Museum Boijmans Van Beuningen,
Gemeentemuseum Den Haag en het Drents Museum zilver kunnen aankopen uit de Collectie Krekel.
Objecten die belangrijk zijn voor de Collectie Nederland.
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Meer foto’s zijn te vinden op https://www.verenigingrembrandt.nl/44/de-kunst/gesteunde-kunst/#!/area/
area-zilver

‘High tea’ in Zilvermuseum op zaterdag 24 maart met Annelies Krekel
Graag nodigen wij u uit op zaterdag 24 maart om 14.00 uur voor een lezing met mevrouw Annelies Krekel
over haar collectie die mede is ondergebracht  in het Zilvermuseum. De presentatie van mevrouw Krekel
wordt omlijst met een high tea.  Mevrouw Krekel  zal tijdens deze bijeenkomst vertellen over haar collectie
en in het bijzonder aandacht schenken aan zilveren theeserviezen. Het is mogelijk om tijdens deze
bijeenkomst uw eigen Nederlandse zilveren theegebruiksvoorwerpen mee te nemen, te laten bespreken
en om deze te laten zien aan de deelnemers.
Tevens zal Marcel Teheux een toelichting geven over de interactie met de Rembrandt en Mondriaan
Stichtingen, alsmede met de drie andere Musea, over de aankoop van de collectie Krekel. 
Tevens is er een preview met een toelichting op de nieuwe tentoonstelling die in april van start zal gaan.
Een introducée is welkom, echter deze betaalt de toegangsprijs van 9 Euro voor het museum.
(Museumjaarkaart is voor deze high tea niet van toepassing).
Graag opgeven via email voor 1 maart: vrienden@zilvermuseum.nl of telefonisch bij R.de Lange 0182-
617088

Vrienden Zilvermuseum Videoprijs 2017
Tijdens de diploma uitreiking van Vakschoolstudenten op 11 oktober in het Zilvermuseum heeft uw
voorzitter deze prijs uitgereikt aan Stephan Tijssen. De "Zilvermuseum Video Prijs" is in 2010 ingesteld
door de Vriendenkring van het Zilvermuseum. De prijs is bestemd voor de eindexamenstudenten van de
Vakschool om hen te stimuleren zichzelf goed te presenteren. Eindexamenstudenten worden uitgedaagd
om een video te maken van het ontwerp- en creatieproces van hun eindexamenwerkstuk, het
"Meesterstuk". De video-opname mag zo’n 5 minuten duren en de winnaar mag voor een bedrag van 300
euro aan edelstenen uitzoeken bij de edelstenen groothandel Birgem in Schoonhoven. Het betreft dus
een prijs in natura en het is tevens een stimulans om hiermee weer een mooi nieuw sieraad of kunstwerk
te maken. De afgelopen 7 jaren, dus vanaf de start in 2010 van deze prijs, was het voorzitterschap van de
jury telkens in goede handen van Hans Welman. Hans Welman was gepensioneerd oud-
kunstgeschiedenis docent bij de Vakschool en ook sinds 2010 gewaardeerd bestuurslid van onze
Vriendenkring. Hans is na een kort ziekbed op 15 mei dit jaar overleden.
De jury bestond dit jaar uit Huub Rogier en Mark Buitenhuis, beide vakdocent van de Vakschool en
mevrouw Bir Muste van de eerder genoemde firma Birgem, en uw voorzitter. Een enkele quote uit het
juryrapport: Het geeft goed beeld van het proces naar het meesterstuk toe, muziek in combinatie met de
beelden maakt het spannend en nodigt uit om de film volledig uit te kijken. Geeft een erg mooi beeld van
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het maakproces. Leuke combinatie tussen stils en bewegend beeld. Editing is goed gedaan. Leerpunt:
Kwaliteit/resolutie was net iets te laag. Verspringen van camera “landscape naar portret” had aan het
einde iets minder gemogen (dat is een kleinigheidje).

Onthulling glas-in-loodramen in Zilvermuseum!
 

In december werden in het  Zilvermuseum ook drie glas-in-loodramen ramen onthuld. Deze zijn afkomstig
van de fabriek van Hooijkaas aan het Klooster en zaten aan de voorzijde van het pand boven de
hoofdingang.
De heer Jan Verhoeven, restaurator onder anderen bij het Prinsenhof in Delft, wist van  het bestaan van
deze ramen, gemaakt in 1928/29 door Henri van der Stok, die ook ramen voor o.a. de Bijenkorf en voor
het stadhuis in Schoonhoven gemaakt heeft. Henri van der Stok was een bekende kunstenaar en hoorde
met zijn werk bij de groep De Stijl. Toen bekend werd dat het pand van Hooijkaas gesloopt zou worden
heeft Jan Verhoeven  voorkomen dat deze ramen verdwenen. Hij heeft in 2010, nadat de ramen van de
sloop gered waren, contact opgenomen met Hans Fokker van de Stichting Behoud Cultureel Erfgoed
Schoonhoven.  De ramen werden door de Stichting overgebracht naar de Goudse Glashandel om te laten
restaureren en schoon te maken. Daar zijn de ramen tot dit jaar gebleven. Er werd steeds gezocht naar
een passende plaats om deze ramen te plaatsen. Na contact van Hans Fokker met Marcel Teheux werd
een plaats voor de ramen gevonden in het museum naast de ingang van de zaal op de tweede
verdieping.
Het plaatsen van de ramen werd vrijwillig gedaan door aannemersbedrijf Versluis Spelt uit Polsbroek en
het schilderwerk werd gedaan door schildersbedrijf Wiltenburg te Lopik. Zij hebben zeer goed werk
geleverd. Het ziet er nu uit alsof de ramen daar altijd gezeten hebben. Voor het plaatsen moesten de
ramen eerst nog worden opgeknapt, omdat  zij tijdens de langdurige opslag vervuild waren en ook het
lood  aangetast was. Dit is gebeurd bij een gespecialiseerd bedrijf in Utrecht, die aan de achterkant ook
veiligheidsglas heeft aangebracht in verband met de veiligheidsvoorschriften.
Titia, Herbert en Helmi Hooijkaas hebben de ramen op 8 december onthuld. De heren Ad de Vaal en Jan
Verhoeven vertelden nog één en ander over de veelzijdigheid van Henri van der Stok en ook  hoe het de
ramen, na het redden van de sloop tot de plaatsing in het Zilvermuseum, was vergaan. Ook Marcel
Teheux bedankte de heren van aannemersbedrijf Versluis Spelt uit Polsbroek en schildersbedrijf
Wiltenburg voor hun grote inzet bij het plaatsen van de ramen.
Dank zij de inzet en kennis van al deze mensen is het Zilvermuseum een kunstwerk rijker.

 

Oproep namens het Zilvermuseum voor een fondsenwerver en een organisator
 

Het museum is op zoek naar een organisatorisch talent die verstand heeft (of dit wil ontwikkelen) van
fondsenwerving en die op vrijwillige basis een bijdrage wil leveren aan het benaderen van particuliere- en
publieke fondsen en/of stichtingen voor een financiële bijdrage(n) aan het museum dan wel nieuwe
tentoonstellingen.
Het museum is ook op zoek naar een iemand die het leuk vindt en tijd heeft om een actieve bijdrage te
leveren aan de organisatie van het jaarlijkse Zilversymposium in november. 

Samen meer bereiken voor het Zilvermuseum!
 

De brief die u in november van ons heeft ontvangen als uitnodiging tot het doen van een periodieke gift
heeft tot diverse positieve reacties geleid. De eerste periodieke donaties hebben wij al mogen ontvangen
en ook een eenmalige grote gift. Geweldig! Verder willen wij de Rabobank Utrechtse Waarden e.o. heel
hartelijk bedanken voor de betrokkenheid met het museum en het feit dat wij het boekje ‘Schoonhoven
Meesterstad 2017’ aan u hebben kunnen aanbieden.
Inmiddels is duidelijk dat de regering de Geefwet ook na 2018 gaat verlengen. De Eerste Kamer heeft met
het nieuwe belastingplan op 19 december jl. hiermee in gestemd. Dat betekent dus dat periodiek



schenken aan een culturele ANBI in de toekomst aantrekkelijk blijft. Leest u onze brief van november nog
eens rustig na.

 
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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