
   

 

Dit is de nieuwsbrief van de Vriendenkring van het Zilvermuseum 

Schoonhoven. 
september 2018  

 

 

Binnenkort een nieuwe tentoonstelling 

 

  

Alweer feest voor de Vrienden van het Zilvermuseum na de tentoonstelling ‘Feest!’ 

  

Op zaterdagmiddag 3 november, van 14.00 tot 17.00 uur, is er in het Zilvermuseum 

speciaal voor de Vrienden van het Zilvermuseum een bijeenkomst met twee onderwerpen 

die elk afzonderlijk al de moeite waard zijn om aan deel te nemen. 

  

Designed by Nature 

Om te beginnen zal Marcel Teheux, directeur van het Zilvermuseum, de Vrienden 

rondleiden door de nieuwe tentoonstelling ‘Designed by Nature’. Deze tentoonstelling 

wordt op 4 oktober geopend en de rondleiding op 3 november is daar een passend vervolg 

op. 

 

De uitnodiging voor de opening vermeldt over de tentoonstelling: 

‘Eeuwenlang is de natuur een bron geweest voor kunstenaars en ambachtslieden. Een 

bron van inspiratie in vorm of materiaal. Zo ook voor goud- en zilversmeden. De natuur in 



 

al zijn variatie, soms letterlijk, omhuld in goud en zilver. Als het ware bevroren in tijd en 

ruimte door edelmetaal. Hoe zou het zijn als je deze dieren, bloemen en planten weer 

terug in de natuur zou zetten? Door mensen gemaakt, in een glimmend materiaal, 

onbeweegbaar? Welk schril contrast zou dat geven met de levendige en immer 

bewegende natuur? Met de tentoonstelling Designed by Nature haalt het Zilvermuseum de 

natuur letterlijk in huis. In de thema’s aarde, lucht en water wordt de zilveren natuur op 

verrassende wijze teruggeplaatst in zijn natuurlijke habitat.’  

  

 

Hooijkaas 

  

Na de pauze zal Titia Hooijkaas (bestuurslid van de Stichting Zilvermuseum en auteur van 

een boek over de zilverfabriek Hooijkaas) een presentatie geven onder de titel: 

  

‘Hooijkaas: Schoonhovens zilver in ambacht en serie. De veelzijdigheid van een 

zilverfabriek’. 

  

Die titel geeft al aan, dat Titia een impressie zal geven van de zeer gevarieerde productie 

in het lange bestaan van de fabriek (1874-2008). 

 

  

Het streven is deze presentatie te geven in het normaal niet voor bezoekers geopende 

Kenniscentrum van het Museum. Enkele zilveren voorwerpen van de Hooijkaas-fabriek uit 

privé-bezit zullen daar zijn uitgestald op een feestelijk gedekte tafel. 

  

Aanmelden uiterlijk 26 oktober  

Aanmelding voor deze bijeenkomst is nodig. Voor de Vrienden zijn geen kosten aan de 

deelname verbonden. Eén introducé per Vriend is welkom, deze betaalt wel de normale 

toegangsprijs voor het museum van € 9,00 (Museumkaart is in dit geval niet van 

toepassing). 

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. 

In beide gevallen graag vermelden met hoeveel personen u komt en of daar een introducé 

bij is. 

  

Uw aanmelding is niet vrijblijvend; wij rekenen dan ook op uw komst! 

mailto:vrienden@zilvermuseum.nl


 

  

   

 

 

 

 

 

   

Samen meer bereiken voor het Zilvermuseum ! 

De Vriendenkring van het Zilvermuseum doet mee aan de Rabobank Clubkascampage 

2018 !! 

De Rabobank Utrechtse Waarden organiseert speciaal voor verenigingen en stichtingen in 

de Utrechtse Waarden deze Campagne ! 

De Rabobank geeft onder voorwaarden verenigingen en stichtingen een financieel steuntje 

in de rug. 

Bent u klant en lid van de Rabobank Utrechtse Waarden, dan kunt u met de inlogcode die 

u inmiddels thuis heeft ontvangen ook stemmen op de Stichting Vriendenkring van het 

Zilvermuseum. 

U kunt tot 28 september 2018 uw stem uitbrengen. 

Alvast hartelijk bedankt voor uw stem ! 

 

  

 

 

   

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