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Beste Vriend(in),

Gefeliciteerd met uw en onze vriendschap voor het Zilvermuseum. 
De vriendenkring is 25 jaar jong !

In 2019 is het 25 jaar geleden dat er diverse handelingen hebben plaatsgevonden om tot
onze vriendenkring te komen. Formeel opgericht op 4 mei 1994 bij notaris Paarlberg in
Schoonhoven. 4 mei is geen geschikte datum om stil te staan bij dit Zilverenjubileum en
daarom doen we dit op meerdere momenten in 2019.

We geven ons dit jaar ook een statutenwijziging ‘cadeau’. In onze formele naam bij de
kamer van koophandel komen nog steeds de woorden Goud en Klokken terug. Dit
gegeven is inmiddels ruim achterhaald en zit ons soms in de weg.

Tot 10 juni 2019 kunt u nog de schitterende tentoonstelling Designed by Nature bezoeken.
In deze nieuwsbrief leest u ook het verslag van onze laatste bijeenkomst.

Een gezond en zilverrijk 2019 toegewenst.

Rein de Lange <reindelange@gmail.com>
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Het bestuur van de Vriendenkring

Planning 2019
Hieronder treft u de voorlopige planning aan voor 2019.

Vriendenbijeenkomst op 30 maart 2019 in het Zilvermuseum.

Op zaterdag  30 maart om 14.00 uur vindt de volgende reguliere Vriendenbijeenkomst
plaats met twee interessante onderwerpen:

Arjenne Bouwknegt, conservator van het Zilvermuseum, zal een presentatie geven over
het vak van conservator in de museale wereld en in het bijzonder het samenstellen van
tentoonstellingen in het Zilvermuseum en wat daar allemaal bij komt kijken.
" Van onderzoek naar tot bruiklenen van zilveren voorwerpen "

 
Rene Kappers, historisch onderzoeker van Schoonhoven Zilverstad, zal ons deze middag

meenemen in zijn onderzoek naar de Jacobakraag dan wel St. Jorisketting. Een

interessante presentatie en toelichting over nieuwe wetenswaardigheden omtrent één van

de oudste objecten in ons museum.

Aanmelden kan:

- per e-mail door een bericht te sturen naar vrienden@zilvermuseum.nl, of

- telefonisch bij Rein de Lange (bestuurslid van de Vriendenkring) 0182-617088. 

 

Jubileum activiteit 29 mei te Den Haag

Op woensdag 29 mei zullen we met een groep van maximaal 22 Vrienden vanaf circa
14.00 uur in Den Haag de zilverkamer van Paleis Noordeinde en het daarnaast gelegen
Koninklijk Huisarchief bezoeken. De wijze van aanmelden zal begin april bekend gemaakt
worden. 

Jubileum activiteit 7 september te Schoonhoven

Op zaterdag 7 september zal naar verwachting een avondbijeenkomst worden
georganiseerd. Doelstelling is om deze avond in en rond het Zilvermuseum samen met
een groot aantal vrienden het Zilverenjubileum te vieren. Fijn om te berichten is dat de
Rabobank Utrechtse Waarden en omstreken al een bijdrage heeft toegezegd aan deze
viering.
De uitwerking vindt de komende tijd plaats. In het voorjaar zal hierover meer informatie
volgen.
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Lezing over Hooijkaas en speurtocht Design by Nature

Op zaterdag 3 november 2018 kwam een dertigtal Vrienden naar het Zilvermuseum om te
luisteren naar een lezing over de voormalige zilverfabriek Hooijkaas en om te kijken naar
de inspiratie die de natuur biedt voor makers van zilveren voorwerpen.
 
De voorzitter van de Vrienden van het Zilvermuseum, Ubbo Scholten, kon de bijeenkomst
met een goed gevoel openen. Het aantal aanmeldingen was dusdanig, dat het
aanvankelijk beoogde Kenniscentrum te klein was voor de grote opkomst. Hij maakte van
de gelegenheid gebruik om te wijzen op een vacature in het bestuur. 

De directeur van het Museum, Marcel Teheux, was ook verrast door de grote opkomst en
moest hierom afzien van een ‘gewone’ rondleiding. In zijn inleiding refereerde hij aan de
bijzondere thema’s van de recente tentoonstellingen. Voor de huidige tentoonstelling is dat
de natuur, die in veel kunstvormen een rijke bron van inspiratie is. In de tentoonstelling
beperkt zich dit niet tot zilver, maar is dit ook zichtbaar in de opgehangen landschapsfoto’s.
Met gepaste trots kon Marcel zeggen, dat onder meer het Koninklijk Huis en het
Rijksmuseum objecten voor de tentoonstelling in bruikleen hebben gegeven.
De rondleiding werd vervangen door een speciale speurtocht met behulp van attributen in
een groene ‘leger-pukkel’.
 

Naast een feestelijk gedekte tafel met verschillende voorwerpen die door zilverfabriek
Hooijkaas uit Schoonhoven zijn gemaakt, vertelt Titia Hooikaas vervolgens op een
boeiende wijze over de groei en bloei van die helaas niet meer aanwezige fabriek. Zij
toonde beelden van de grote diversiteit aan objecten die daar tussen 1874 en 2008
werden gemaakt. Dat varieerde van voorwerpen die in veelvoud werden geproduceerd 
(wil herinnert zich niet wat met Douwe Egberts-punten kon worden aangeschaft ? ) tot
unieke stukken als grote replica's van zeilschepen en molens. 
Op het hoogtepunt verschafte de fabriek werkgelegenheid aan circa 150 personen. Op de



getoonde  historische filmbeelden werden door aanwezige Vrienden diversen daarvan
herkend.
Dat de lezing de aanwezigen aansprak bleek het best uit een vraag uit de zaal of een
vervolg kon komen.
 

Voor liefhebbers zijn in het museum nog exemplaren te koop van het rijk geïllustreerd boek
'Hooijkaas, Schoonhovens zilver in ambacht en serie'.

 

De Vriendenkring van het Zilvermuseum deed mee aan de
Rabobank Clubkascampage 2018 !!

Er zijn 143 stemmen uitgebracht door de leden van de Rabobank Utrechtse Waarden op
de Vriendenkring van het Zilvermuseum. Op 31 oktober mocht onze penningmeester, Ko
Sinke, de cheque van  696,54 euro en een fraaie bos bloemen in ontvangst nemen. 



Volgend jaar bestaat de Vriendenkring 25 jaar en we kunnen dit bedrag goed gebruiken
om extra activiteiten in het Zilvermuseum te organiseren. 
Graag willen we alle stemmers en ook de Rabobank bedanken voor dit mooie bedrag.
 

Zilver op reis

Wie veel van Engels zilver houdt kan in London terecht bij de meer dan 30 zilverwinkels in
de kluizen van The London Silver Vaults

Administratieve zaken:
 
Eind december heeft u de nieuwe vriendenpas ontvangen met als bijlage een formulier
voor het automatisch betalen van uw jaar bijdrage. Dit formulier kunt u ook op de website
vinden onder   " vriend worden " en online versturen .

Indien u deze nieuwsbrief nu per post ontvangt en deze voortaan digitaal wilt ontvangen ,
laat het ons weten door een mail te sturen naar vrienden@zilvermuseum.nl

 
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

Bankrek.nr NL85RABO0136705863 tnv. Vrienden Zilvermuseum Schoonhoven.
Inschr.KvK nr.41174114

U krijgt deze nieuwsbrief omdat u geregistreerd staat als Vriend van het Zilvermuseum.

Copyright © *2017* *Vrienden van het Zilvermuseum*, All rights reserved.

mailto:vrienden@zilvermuseum.nl
http://www.zilvermuseum.com/
https://maps.google.com/?q=Kazerneplein+4,+2871+CZ&entry=gmail&source=g
mailto:vrienden@zilvermuseum.nl

