
Lezing Arjenne Bouwknegt en Rene Kappers  
 
Op 30 maart 2019 was een dertigtal Vrienden van het Zilvermuseum 
aanwezig voor lezingen van Arjenne Bouwknegt (conservator van het 
Zilvermuseum) en Rene Kappers (historisch onderzoeker van Schoon-
hoven Zilverstad),  
In zijn openingswoord adviseerde voorzitter Ubbo Scholten om 7 sep-
tember in de agenda vrij te houden voor een Jubileum Special (25-ja-

rig bestaan van de Vriendenkring) waar het bijwonen van het Havenconcert onderdeel van 
is.   
 

 
In haar lezing ging Arjenne in op haar rol als conservator bij de voorbereiding van tentoon-
stellingen.  
Die voorbereiding gaat volgens een min of meer vast stramien, dat begint met een brain-
storm. Vervolgens vindt onderzoek plaats, waarbij Picarta een waardevolle database / cata-
logus is. Daarna wordt een projectplan geschreven, dat vooral van belang is om de boer op 
te kunnen gaan (fondsen werven en marketing). En dan start het concreet zoeken van de 
ten toon te stellen voorwerpen. Zodra die gevonden zijn, dan volgt een traject van bruikleen-
aanvragen, transport, conditiecontrole, zilverpoetsen en (binnen twee weken) het afbreken 
van de oude en het opbouwen van de nieuwe tentoonstelling.  
Al met al een traject dat een jaar in beslag neemt. En dan gaat daar nog aan vooraf het na-
denken wat op langere termijn aan exposities op het wensenlijstje komt. 
 
Rene Kappers besprak de ‘Jacobakraag’ die een prominente plek in het Zilvermuseum heeft. 
Deze schutterskraag is geheel vuur verguld (wat uniek is) en is de enige met Hollandse keuren 
van vóór 1501 (posthoorn, stadswapen Gouda, jaarletter l en trembleerstroken). Hiermee is 
het een zeldzaam exemplaar, die het waard is om als ‘Nationale Zilverschat’ bestempeld te 
worden.  
Het onderzoek naar de datering van de kraag startte in 2003. De keuren boden hierbij onvol-
doende soelaas. Rene noemt de kraag met alle schildjes en hun symboliek een onbegrepen 
strippenkaart. Een vergelijking met de kenmerken van munten gaf een belangrijke aanwij-
zing. Het daarop ook voorkomende Andreaskruis was aanvankelijk glad, maar in de periode 
1470-1490 werd dit knoestig. Op grond hiervan wordt nu verondersteld, dat de ‘Jaco-
bakraag’ uit die periode dateert. En daarmee is ook die benaming onjuist, want Jacoba van 
Beieren was gravin van Holland tussen 1417 en 1433. Het onderzoek wordt vervolgd! 


