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ZILVERMUSEUM BLIJ MET UITKOMSTEN ONDERZOEK EN VOORSTELLEN 

GEMEENTEBESTUUR 

 

 Het Nederlands Zilvermuseum in Schoonhoven is blij met de uitkomsten van het 

onafhankelijk onderzoek dat in opdracht van het Gemeentebestuur is gedaan naar de 

betekenis van- en de toekomstrichtingen voor het Zilvermuseum. 

Het rapport geeft een genuanceerd beeld van de gehele situatie rondom cultuur in de 

Krimpenerwaard met de positie, de waarde en de toekomst van het museum hierin. 

Bestuur en directie staan achter het Raadsvoorstel dat naar de Gemeenteraad is 

gestuurd. Het voorstel gaat niet alleen over het Zilvermuseum, maar ook over een 

cultuurvisie voor de Krimpenerwaard en een integraal ontwikkelingsplan voor de 

binnenstad van Schoonhoven. Het Nederlands Zilvermuseum maakt hier deel van uit. 

In het raadsvoorstel wordt het Zilvermuseum de kans geboden om zich te versterken en 

krijgt het museum de ruimte om te investeren in meer fondsenwerving en een betere 

marketingstrategie, zodat het Zilvermuseum op termijn een grotere financiële 

onafhankelijkheid krijgt. 

In de gemeenteraadsvergadering van 10 juli jl. is het voorstel goedgekeurd en kan het 

Zilvermuseum aan de slag met het invullen en realiseren van de gestelde doelen. 

 

 

 

 



 

KWAB: Dutch Design in de eeuw van Rembrandt 

  

Tot en met 16 september is deze tentoonstelling te zien in het Rijksmuseum. 

   

 

 

 

Fantasievolle zeewezens, griezelige 

monstertjes, grillige lichaamsvormen en 

vloeiende contouren die doen denken 

aan stroop die traag van een lepel 

druipt. Dat is kwab: een decoratieve stijl 

die zijn naam dankt aan de organische, 

lobbige vormen. De ogenschijnlijk net 

gestolde ornamenten sierden luxe 

kannen, schalen, meubelen, wanden en 

schilderijlijsten in de chicste interieurs 

van de 17de-eeuwse elite. 

De kwabstijl is de belangrijkste en 

meest sensationele bijdrage die 

Nederland heeft geleverd aan de 

ontwikkeling van de decoratieve kunsten 

in Europa. De Nederlandse uitvinders 

van deze kunstvorm, de zilversmeden 

Paulus en Adam Van Vianen en 

Johannes Lutma, genoten in hun tijd 

een ongekende sterrenstatus. Ze 

inspireerden kunstenaars als 

Rembrandt en de meubelmaker Herman 

Doomer. 
 

 

Bij voldoende aanmeldingen (ten minste 10 personen) wil het bestuur van de 

Vriendenkring een bezoek met rondleiding aan deze tentoonstelling organiseren op 

zaterdagmiddag 1 september 2018. 

  

Aanvullende informatie: 

-      Vervoer op eigen gelegenheid. 

Samenrijden vanuit Schoonhoven is denkbaar. Kosten voor rijden en parkeren worden 

dan gedeeld (parkeren kan in een parkeergarage bij het museum of op een transferium 

aan de rand van Amsterdam.  



 

Vertrektijd uit Schoonhoven om ongeveer 11.00 uur en terugkomst op ongeveer 18.00 

uur. Deze tijden zijn voorlopig en kunnen nog veranderen. 

-      Museumentree € 17,50, Museumkaart is van toepassing. 

-      Kosten rondleiding naar schatting ongeveer € 75 voor maximaal 15 personen. 

  

Belangstelling hiervoor moet u uiterlijk 1 augustus kenbaar maken: 

-      door een e-mail naar vrienden@zilvermuseum.nl; 

-      of telefonisch naar bestuurslid Rein de Lange 0182617088; 

-      daarbij graag vermelden met hoeveel personen u wilt deelnemen (per Vriend is 1 

introducee toegestaan); 

-      en voor het vervoer ook één van de volgende mogelijkheden aangeven: 

a. dat u met iemand anders mee wilt rijden (rij- en parkeerkosten worden gedeeld), of 

b. dat u met eigen vervoer gaat en hoeveel personen met u mee kunnen rijden, of 

c. dat u met eigen vervoer gaat en geen anderen mee neemt. 

  

Als er op 1 augustus voldoende belangstelling is, dan gaat het bestuur met het 

organiseren aan de slag en ontvangt u nader bericht. 

 

 

Zilvermuseum Videoprijs 2018 uitgereikt op 5 juli tijdens diploma uitreiking 

Vakschool. 

 

De "Zilvermuseum Video Prijs" is in 2010 ingesteld door de Vriendenkring van het Zilvermuseum. 

Met de videoprijs stimuleren we eindexamenstudenten van de Vakschool om zichzelf goed te 

presenteren. Om succesvol te kunnen zijn in het vak is het belangrijk dat men zich goed kan 

positioneren. 

Eindexamenstudenten worden uitgedaagd om een video te maken van het ontwerp- en creatieproces 

van het "Meesterstuk". De video-opname mag maximaal 5 minuten duren. 

De winnaar mag voor een bedrag van € 300 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 te maken. De prijs is mede mogelijk gemaakt door de firma Birgem.  

Er waren dit jaar 7 mooie inzendingen. Alle video’s zijn te zien in het Zilvermuseum en de winnaar ook 

op: https://www.youtube.com/watch?v=9AZo5pHelv4 

 

De jury bestond dit jaar uit Wendy van Buren, Huub Rogier en Guido van Hassel, allen betrokken bij de 

Vakschool en Bir Muste van de eerder genoemde firma Birgem, en de voorzitter van de Vriendenkring. 

De jury was unaniem over de winnaar. Een enkele quote van de jury: 

 

De winnaar heeft zich met deze videopresentatie heel goed gehouden aan het 

doel van de videoprijs. Zij is de uitdaging aangegaan om zichzelf  te 

presenteren en geeft in de video met gesproken woord goed weer op welke 
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wijze zij aan de slag is gegaan met het ontwerp- en creatieproces van het 

meesterstuk. Met name de boeiende kijk in haar gedachtegang, obstakels en 

haar redeneerlijn geven veel diepgang in het geheel. Mooie shots afgewisseld 

met film die een totaalbeeld geven. Zij maakt het heel persoonlijk door het 

interview. Het is eigenlijk een volwassen document over het meesterstuk. 

Mooi gedaan en een erg overtuigend verhaal.  

 

 

 

 

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)  

 

Algemeen 

Op de website van het Nederlands Zilvermuseum Schoonhoven (https://zilvermuseum.com) staat op de 

pagina ‘Vrienden van het Zilvermuseum’ het onderstaande privacyreglement van de Stichting 

Vriendenkring Nederlands Goud-. Zilver- en Klokkenmuseum. 

Samenvattend kan gesteld worden dat de beschikbare gegevens gebruikt worden voor gebruik in de 

communicatie van en naar de vrienden. Daarnaast staan de gegevens ter beschikking van het 

Zilvermuseum om te gebruiken in de communicatie van en naar de Vrienden van het Zilvermuseum.  

 

 

 

Financiële zaken:   

Namens de penningmeester hierbij het verzoek om degene die de jaarlijkse bijdrage (nog) niet betaald 

heeft dit alsnog te doen door overmaking van het bedrag op rekeningnummer 

NL85RABO00136705863 tnv Vriendenkring Zilvermuseum te Schoonhoven. 

 

 

 

 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. 
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