Lezing over Hooijkaas en speurtocht Designed 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 uiteenlopende voorwerpen die door zilverfabriek Hooijkaas
uit Schoonhoven zijn gemaakt, vertelde Titia Hooikaas vervolgens op een boeiende wijze over de
groei en bloei van die helaas niet meer bestaande
fabriek. Zij toonde beelden van de grote diversiteit
aan objecten die daar tussen 1874 en 2008 werden
gemaakt. Dit varieerde van voorwerpen die in
veelvoud werden geproduceerd (wie 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 er een
vervolg kon komen.
Voor liefhebbers zijn in het museum nog exemplaren te koop van het rijk geïllustreerde boek
‘Hooijkaas, Schoonhovens zilver in ambacht en serie‘.

