
Van: Vrienden van het Zilvermuseum vrienden@zilvermuseum.nl
Onderwerp: Speciale nieuwsbrief van de Vrienden van het Zilvermuseum

Datum: 10 juli 2019 om 11:33
Aan:

Dit is een speciale nieuwsbrief van de Vriendenkring van het
Zilvermuseum Schoonhoven.
juli  2019

Jubileumbijeenkomst 7 september 2019
 

Zoals eerder is bekendgemaakt hebben we op 7 september a.s de jubileumbijeenkomst
in het kader van ons 25-jarig jubileum.

Het programma omvat een lezing door de heer Jaap Kamp, (mede)auteur van het boek
Koninklijke es. " Vorsten op Reis " .



Doet men tegenwoordig zijn spullen in een koffer of rugzak, de - vroeger veelal
vorstelijke - reiziger liet zijn meest noodzakelijke spullen vervoeren in een aparte kist of
koffer waar de Fransen eind 18e eeuw de term nécessaire de voyage voor gebruikten.
Deze reisnecessaire doet denken aan een combinatie van een beautycase en een
picknickmand, voorzien van benodigdheden voor onderweg zoals scheer
kommen, scheermesjes en optrekhaken voor laarzen voor de heren, juwelen, parfums,
poeders, borstels en spiegels voor de dames. 
 
Jaap Kamp zal vertellen over de passie van het echtpaar Kamp bij het verzamelen van
reisnecessaires. In het bijzonder zal hij ook een toelichting geven op het 14 delige Delfts
zilveren toiletstel, met koffer en spiegel bijna alles met jaarletter Z (1705), uit de collectie
Six.
 
Graag willen wij onze Vrienden de gelegenheid bieden om een introducee kennis te laten
maken met de activiteiten van de Vrienden.
 

Wij hebben maximaal 90 plekken gereserveerd voor deze lezing in combinatie met het
Oude Havenconcert. De Rabobank Utrechtse Waarden zal ook een sponsorbijdrage aan
dit programma leveren.
 
Na afloop van het Oude Havenconcert is er een afsluitend gezellig samenzijn op het
Kazerneplein en/of in het Zilvermuseum.

Voor bovengenoemde jubileumviering kunt u zich aanmelden met maximaal 1
introducee, door een bericht te sturen naar vrienden@zilvermuseum.nl, met opgave
van het aantal personen of telefonisch bij Rein de Lange (bestuurslid van de
Vriendenkring)  0182-617088.

Voor deze activiteit geldt: opgeven = komen en vol = vol.
Er zijn voor u geen kosten verbonden aan dit evenement.

Attentie voor de  nieuwe tentoonstelling : Dynasty

mailto:vrienden@zilvermuseum.nl


Voor- en tegenspoed, aantrekken en afstoten, intriges en koninklijke ambities
kenmerkten de dynastieën Van Kempen en Begeer. Machtige families met koninklijke
ambities; fabrikanten die de wereld en echte royalty als hun klanten hadden. Voortdurend
in de weer om macht te krijgen of te houden. Groots en meeslepend in alles wat ze
deden. Een lange en rijke historie in Zilver.

Vakmanschap, handelsgeest, innovatie, design, durf en gedrevenheid, sociaal en royaal
bracht hen als fabrikanten van Zilveren gebruiksvoorwerpen tot in de hoogste kringen in
binnen- en buitenland.

 
Kijk op www.zilvermuseum.com voor de volledige en actuele informatie van het Nederlands
Zilvermuseum te Schoonhoven.
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