
1

Nederlands Zilvermuseum Schoonhoven

Jaarverslag 2021



2



3

4 Voorzitter bestuur, Charlotte Huygens

 Marcel Teheux, directeur

9  Een bewogen jaar, waar we samen  
  doorheen zijn gekomen
10  Marketing & Communicatie
12  Activiteiten om de positionering van
  ons museum verder te verbeteren
14  Een bezoek aan het museum is meer
  dan alleen de tentoonstellingen
  bekijken
16  Collectie & Onderzoek, de basis van 
  elk of� cieel geregistreed museum.
18  Educatie; wie de jeugd heeft, heeft de
  toekomst
21  Onze trouwe en toegewijde
  vrijwilligers
21  Vrienden zijn ons dierbaar

24  Toelichting op de balans en exploitatie

25  Organisatie

26  Grote dank aan onze gulle gevers

27  Bijlage overzicht tentoosntellingen 
  2021

Inhoudsopgave

Voorwoord

Verslag van directie

Financieel verslag 2021

Grote dank aan gulle gevers

Organisatie

Overzicht tentoonstellingen 2021



4

Voorwoord
Voorzitter bestuur

2021 in het Zilvermuseum: opnieuw een jaar van coronabeperkingen maar 
ook goed nieuws te melden

Ook het jaar 2021 werd getekend door ernsti ge coronabeperkingen. Maar in de enkele maanden 
dat de musea open mochten zijn, boekte het Nederlands Zilvermuseum opvallend goede 
resultaten.

‘Kunst op recept’ kopten de media onlangs: in België mogen neerslachti ge mensen op 
doktersvoorschrift  naar een museum en krijgen de kosten dan vergoed van hun zorgverzekering. 
Wetenschappelijk onderzoek had overtuigend uitgewezen dat een museumbezoek aantoonbaar 
positi eve invloed heeft  op (ook corona gerelateerde) klachten als eenzaamheid, gevoel van 
zinloosheid en depressie. Het Nederlands Zilvermuseum moedigt sinds afgelopen jaar alle 
bezoekers aan om hun ervaringen op een eenvoudige manier aan het museum terug te koppelen 
hierdoor kunnen wij nu wel-onderbouwd bevesti gen dat ook een bezoek aan het Zilvermuseum 
een waardevolle beleving biedt aan een breed publiek waaronder veel kinderen. Gelukkig weten 
onze bezoekers de weg naar het museum zonder recept toch goed te vinden! 
In de beperkte maanden dat het museum in 2021 open mocht zijn, ontving het Zilvermuseum zelfs 
méér bezoekers dan in dezelfde maanden van eerdere jaren, augustus was zelfs de beste maand 
in vier jaar. Kennelijk, gelukkig, voorziet het museum in een diepgevoelde behoeft e aan cultuur – al 
werd die ti jdens de coronapandemie helaas in Den Haag niet alti jd op waarde geschat. 

Het behoeft  geen betoog dat de slechts vijf en een halve maand die het museum geopend kon zijn, 
zwaar onvoldoende waren om alle kosten van de bedrijfsvoering te dekken. Voor een uitvoerige 
verantwoording verwijzen wij naar het fi nanciële verslag, maar een zeer welgemeend dankwoord 
aan de Gemeente Krimpenerwaard voor haar structurele subsidie is hier al meer dan op zijn plaats. 
Zonder deze steun van de gemeente had het museum de coronacrisis niet overleefd.

Wat biedt het Zilvermuseum aan de gemeenschap?
Het Zilvermuseum hecht bijzonder aan zijn sociale verantwoordelijkheid. Of het nu gaat om het 
grote publiek met museumkaart, kinderen, ouderen of bezoekers met beperkingen, het museum 
wil gastvrij en toegankelijk zijn voor zoveel mogelijk mensen. 

Zo doen wij mee met het landelijke programma Museumkids, dat ons vorig jaar met een 8,1 beloonde. 
Tijdens de campagne rondom het Weekend van de Wetenschap en de Kinderboekenweek, met 
als thema ‘Worden wie je bent’, gaven museummedewerkers lessen op scholen over het beroep 
van zilversmid, wat veel positi eve reacti es én extra bezoeken in de herfstvakanti e opleverde. 
Voor het voortgezet onderwijs staat het Zilvermuseum open voor maatschappelijke stages, een 
faciliteit voortgekomen uit onze deelname aan de landelijke acti e ‘Binnen Kijken bij Bedrijven’. 
Door de goede samenwerking met de studentenvereniging ontvangt het museum ook steeds meer 
studenten van de Zilvervakschool. 

We werken samen met welzijnsorganisati e Kernkracht, die d.m.v. een strippenkaart mensen op 
weg helpt naar verschillende instellingen met het oog op een volgende stap in hun leven. Ook 
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volgen er momenteel binnen het museum diverse nieuwkomers een taalstage. Op het gebied van 
eenzaamheid werken we samen met een Schoonhovens initiatief waarbij kaarten gedrukt worden 
met afbeeldingen van onder meer zilver uit onze collectie, die worden door kinderen beschreven en 
bij eenzamen gebracht. Het Zilvermuseum is verzamelpunt voor deze kaarten. Specifiek op het gebied 
van ouderen, komt jaarlijks de Schoonhovense Herbergier bij ons koffiedrinken. Op nationaal niveau 
faciliteren wij Stichting De Zonnebloem, begeleiders mogen gratis naar binnen als zij gehandicapten 
begeleiden. Verder biedt het museum onder meer rondleidingen voor visueel beperkten.

Het museum is zich zeer bewust dat iedereen zich in het museum welkom moet voelen, ongeacht 
achtergrond of overtuiging. Sinds vorig jaar werkt het museum daarom mee aan ‘Musea Bekennen 
Kleur’, een groot project onder patronage van Unesco, om diversiteit in de museumwereld te 
bevorderen. Hierbij staat het Zilvermuseum in een prestigieuze lijst met twintig van Nederlands 
meest vooraanstaande musea. Ook in het eigen personeelsbeleid geeft het museum actieve invulling 
aan het streven naar een gebalanceerde maatschappelijke afspiegeling.

Kortom: in de interactie tussen cultuur en het sociaal domein is het Nederlands Zilvermuseum 
uiterst actief, en ziet het nog vele kansen voor zinvolle projecten met een scala aan externe 
partners.

Het uitdragen van onze missie en ambitie wordt steeds beter zichtbaar
Bovenstaande initiatieven geven invulling aan de missie van het Zilvermuseum waarin de verbinding 
van het zilver en de samenleving centraal staat. In onze visie is dat een noodzakelijke voorwaarde 
voor de verbreding van ons publieksbereik en daarmee voor een grotere maatschappelijke relevantie 
van het Zilvermuseum.

In de strategische ambitie draagt het Zilvermuseum actief bij aan gemeentelijke doelen op het terrein 
van cultuur, welzijn, vestigingsklimaat, sociaal-maatschappelijk beleid en toerisme en recreatie, zoals 
verwoord in de cultuurnota van de Gemeente Krimpenerwaard. Maar het Zilvermuseum heeft ook 
een landelijke en zelfs internationale ambitie. Hiertoe onderhoudt het museum relevante contacten 
met collega-musea, zilverspecialisten en -verzamelaars en andere organisaties op cultureel gebied 
in binnen- en buitenland.

De directeur en de nieuwe conservator, die het museum op advies van het Rijksmuseum kon 
benoemen, leverden in geweldig teamwerk met de overige medewerkers en vrijwilligers twee 
schitterende nieuwe tentoonstellingen op. De exposities presenteerden een belangrijke bijdrage van 
hedendaagse zilversmeden en via fraaie films werd gedetailleerd aandacht besteed aan technieken. 

Juist in de verplichte coronasluitingen kon het Zilvermuseum de vruchten plukken van het 
geïntensiveerde externe communicatiebeleid. In de landelijke pers wordt steeds vaker aandacht 
besteed aan het museum. Diverse nationale, veel bekeken, tv-programma’s gaven een podium aan 
het museum. Ook het publieksbereik via de sociale media groeide opnieuw aantoonbaar, zoals blijkt 
verderop in het jaarverslag. 

Vele bezoekers wisten ons te vinden, ter plekke in Schoonhoven maar ook virtueel.
De bezoekersaantallen stegen fors in de maanden dat het museum geheel open was. 
Maar het museum was niet steeds open. Door de coronamaatregelen van de regering moest het 
museum vele maanden de deuren sluiten en vanaf de zomerperiode kon het museum slechts onder 
zware beperkingen een gering aantal bezoekers toelaten. Een veelbelovende kerstvakantie werd 
helaas abrupt doorkruist met sluiting. Het museum zou zeker in staat zijn geweest om tijdens de 
pandemie op een veilige wijze open te blijven en bezoekers te ontvangen, maar het mocht niet zo 
zijn. 

De directie en de medewerkers hebben zich opnieuw met succes ingespannen om belangstellenden 
een digitaal alternatief te bieden. De online bezoeken, direct op onze website, namen ook dit jaar 
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snel toe. Sommige maanden met meer dan 50%. Ook de constante stroom van berichten over het 
museum, de tentoonstellingen en activiteiten op social media hebben sterk bijgedragen aan de 
naamsbekendheid van het Zilvermuseum, de Zilverstad en de mooie Krimpenerwaard. Bijzondere 
vermelding verdient het creatieve educatieve aanbod, waarmee het museum ondanks de sluiting een 
groot aantal kinderen wist te bereiken. Overigens werd de opgelegde sluiting binnen voorgeschreven 
veiligheidsnormen intensief benut voor allerhande verbeteringen aan de inrichting van het museum 
en organisatie.
 
Mocht het museum in 2019 nog 23.000 bezoekers ontvangen, aanzienlijk meer dan het langjarig 
gemiddelde, in 2020 kwam het bezoekersaantal door de coronabeperkingen uit op 11.948, bijna 
52% van het aantal bezoekers van 2019. Afgelopen jaar, met minder openingsmaanden, bleef de 
teller steken op 9.700, 42 %, ten opzichte van 2019. Daarmee deed het Zilvermuseum het overigens 
een stuk beter dan de grote musea, die het vaak van massatoerisme moeten hebben. Deze grote 
Randstedelijke musea haalden doorgaans de 30% bezoekers niet over afgelopen twee jaren. 
Daarbij moet nog worden meegerekend dat school- en groepsbezoeken door de coronamaatregelen 
onmogelijk waren. Ook grote evenementen zoals de Zilverdag en – Nacht en de diploma-uitreiking 
van de Vakschool Schoonhoven konden niet doorgaan, noch feesten en partijen in het museum. 
Vele vrijwilligers en personeelsleden konden niet of tijdelijk niet werken, omdat zij tot een 
risicogroep behoorden of in quarantaine moesten. Desondanks is de dienstverlening aan het publiek 
hooggehouden. Al met al kunnen we trots zijn op wat we bereikt hebben in 2021, ondanks vele 
beperkingen en verplichte sluitingen.

Geslaagde tentoonstellingen en uitbreiding van de collectie 
De vaste opstelling bleef beschikbaar en ondanks alle tegenslag presenteerde het museum twee 
schitterende tijdelijke exposities die het helaas een groot deel van de tijd van digitaal publiek en 
media-aandacht moesten hebben. Uit prudent beleid werd verlengd: Dubbelop (19 november 
2020 t/m eind 2021). Edelsmeden Pauline Barendse en Jan Matthesius toonden objecten die niet 
eerder publiekelijk te zien waren: experimenten, sieraden, exclusief werk uit privécollecties en grote 
objecten. Daarbij gaven ze een kijkje in hun maakproces en kon het publiek ontdekken hoe zij hun 
vakmanschap tot een kunst hebben verheven.

Nieuw opgeleverd werd de spectaculaire presentatie Ground Hope (18 februari 2021 tot en met 
9 januari 2022).  Zilverkunstenaar Jan van Nouhuys nam de bezoeker hierin mee op weg naar een 
lichtpunt aan de horizon, met unieke, nooit eerder getoonde bruiklenen. Tegelijk met de opening 
werd het nieuwe boek ‘Zilverkunst – Jan van Nouhuys, Grondlegger van de Nederlandse hedendaagse 
zilverkunst’ gepresenteerd, over 40 jaar leven en werk van Jan van Nouhuys. 

Enkele hoogtepunten uit de nieuwverworven schenkingen en acquisities voor de collecties: 
Aankopen:
•          Vier zilveren baren uit VOC-schip de ‘Bredenhof’, ca. 1752

Schenkingen, waaronder:
• 12 lodereindoosjes, 
• Voorzittershamer Zilver in Beweging, Jan van Nouhuys 
• Sigarendoos met wapenschild Medan
• Reisnecessaire, J.M. van Kempen, 
• Grote verzameling van bijna 100 sieraden, 
• Komfoor, 1777, particuliere schenking
• 2 jads (zilveren bladwijzer voor het lezen van de Thora) van Jan van der Werf    
 met rozenkwarts en onyx, 
• Plaquette IJsfabriek Het Noorden, 
• Bijbels met zilveren en gouden beslag, 
• Stempels met meestertekens Van Kempen en Begeer
• Metalen bestek, kopie Piet Hein model nr. 1067
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• Tekeningen en modellen van Van Kempen en Begeer
Een complete lijst met schenkingen en verdere details vindt u verderop in dit jaarverslag.

Personeel
Het bestuur is verheugd het museale team weer op niveau te hebben met de aanstelling van 
conservator Lucinda Timmermans, op aanbeveling van onder meer het Rijksmuseum.

Ook mochten wij drie stagiaires de kans bieden om werkervaring op te doen in het museum. Henriette 
Bloema heeft zich ingespannen om van de tentoonstelling ‘Geheim van de smid’ een succes te maken, 
een unieke kans die zij met beide handen heeft aangegrepen. Lena van de Poel maakte als stagiair 
de pop-up expositie Work in Progress, over de restauratie van een zilveren Pièce de milieu uit de 
collectie (Gerardus Willem van Dokkum in 1875 geproduceerd door J.M. van Kempen). De restauratie 
wordt mogelijk gemaakt door de Vereniging Rembrandt. Danika Halley heeft als stagiair marketing en 
communicatie vooral de verbinding weten te leggen met de jongere doelgroepen via social media. 

Financiën
Waar we in 2020 nog enig optimisme mochten noteren over het effect van de pandemie op het 
museum, moeten we per einde van 2021 helaas concluderen dat ook het afgelopen jaar in het teken 
stond van de pandemie. De sluiting van het museum gedurende vele maanden heeft een direct 
effect op het aantal bezoekers en dus op de inkomsten voor het museum. Ook het afsluiten van een 
bezoek met een kopje koffie verviel en het kopen van een mooi stuk uit de winkelcollectie was niet 
meer mogelijk. De winkel functioneerde wel online.

Het museum heeft wel gebruik kunnen maken van diverse steunmaatregelen (NOW, TOGS en TVL) 
maar de ondersteuning van de cultuursector bleek geen prioriteit te hebben in de Nederlandse 
politiek. Ook over dit jaar valt het resultaat negatief uit.

In de loop van het jaar ontving het museum de definitieve afrekening van een legaat dat dateert uit 
2010. Het museum is grote dank verschuldigd aan de erflater en heeft hierover ook gecommuniceerd 
met de familie. Mede door deze incidentele bate bleef het uiteindelijke nettoverlies in 2021 beperkt. 
In de financiële gang van zaken bleek dit een punt van discussie met de overheid. Waar het museum 
deze gelden gebruikt voor de versterking van het museum, het doen van aankopen of het investeren 
in kennis, bleek dat de overheid deze gelden ziet als inkomsten in onze normale exploitatie en wenst 
deze te verrekenen met de steunmaatregelen. Hierover loopt nog een discussie. Vooralsnog is in het 
kader van zorgvuldigheid, de meest negatieve uitkomst van deze discussie verwerkt in de jaarcijfers. 
Het museum is ook grote dank verschuldigd aan diverse andere families die het museum in hun 
testament hadden opgenomen. 

Het bestuur heeft in de loop van het jaar met een grotere regelmaat dan gebruikelijk, gediscussieerd 
over de (financiële) toekomst van het museum. Hierbij is overleg en steun gezocht bij de gemeente 
Krimpenerwaard en de adviezen van de gemeente en de financiële steun zijn in dank aanvaard en 
verwerkt in de jaarstukken en ook onderwerp van gesprek in de lopende discussie over de toekomst 
van het museum.
De toekomst van het museum wordt ook beïnvloed door de staat van onze huisvesting. Alhoewel 
dit beeldbepalende gebouw in Schoonhoven een prachtig uithangbord is voor onze collectie, moet 
ook geconstateerd worden dat het een honderden jaren oud pand is met alle gevolgen van dien. 
Het verbeteren van het klimaat in het kader van de Coronamaatregelen, de staat van onderhoud 
en de sterke stijging van de energieprijzen, hebben geleid tot het formuleren van diverse scenario’s 
over de huisvesting. In financiële zin is een reservering getroffen voor het uitwerken van deze 
toekomstbestendige scenario's.

De jaarrekening over 2020 is door het bestuur vastgesteld conform het advies van onze accountant. 
Vervolgens is om te voldoen aan de voorwaarde van de gemeente die verbonden is aan de 
subsidie, een controle uitgevoerd door een externe accountant. Deze controle heeft geleid tot een 
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goedkeurende verklaring die is overhandigd aan de gemeente Krimpenerwaard. 

De jaarrekening 2021 is door onze (externe) accountant opgesteld en voorzien van een 
samenstellingsverklaring. De jaarrekening is door het bestuur goedgekeurd.

Bij het opstellen van de begroti ng voor 2022 heeft  de directeur scenario's uitgewerkt a� ankelijk 
van het eff ect van de pandemie. In de scenario's is rekening gehouden met gedeeltelijke sluiti ng, 
het uitstellen of verlengen van expositi es en het beperken van de kosten. Vanuit het bestuur wordt 
waardering uitgesproken voor het personeel, dat op creati eve wijze heeft  meegedacht om de kosten 
te beperken. Het bestuur heeft  vervolgens de prognose goedgekeurd. 

Per saldo concludeert het bestuur dat het Zilvermuseum, net zoals alle culturele instellingen in 
Nederland, een forse veer heeft  moeten laten in de afgelopen periode. Dit heeft  geleid tot het interen 
op vermogensbestanddelen hetgeen een situati e is die niet kan voortduren. Het bestuur spreekt de 
hoop uit dat het museum, haar staf, haar vrijwilligers maar vooral haar bezoekers in 2022 weer 
mogen genieten van het museum met haar prachti ge collecti e zodat de fi nanciële verhoudingen 
zich enigszins kunnen herstellen. Met dit uitgangspunt, concludeert het bestuur dat de huidige 
liquiditeitspositi e weliswaar passend is, maar heeft  geleden onder de maandenlange sluiti ng. 

Het fi nanciële jaarverslag en de toelichti ng daarop door onze externe accountant zijn separaat in dit 
verslag opgenomen.

Governance
Het Zilvermuseum onderschrijft  de principes van de Code Cultural Governance 2019 en leeft  deze 
na.Deze Code geeft  ook aanbevelingen voor het bestuur en het toezicht op het bestuur, waarbij 
het uitgangspunt van de Code is een zogenaamd raad van toezicht-model. Het Zilvermuseum is een 
kleine sti chti ng en heeft  in het verleden gekozen voor een ander model, namelijk een bestuursmodel 
zonder raad van toezicht en een uitvoerende directeur; de Code laat dit ook toe. Voor zover de 
aanbevelingen van de Code kunnen worden toegepast in het huidige bestuursmodel, worden die in 
overeenstemming met de aard en omvang van het Zilvermuseum toegepast. 
Het bestuur kwam zeven keer bijeen, merendeels digitaal. Individuele bestuursleden hadden buiten 
de vergaderingen diverse en intensieve contacten met de directeur en met vertegenwoordigers van 
de gemeente en lokale ondernemingen.

In 2021 bestond het bestuur uit zes leden: 
Charlott e Huygens (voorzitt er), 
Jan Westendorp (vicevoorzitt er, secretaris tot 2 december 2021), 
Jeannett e van Bennekom (secretaris vanaf 2 december 2021)
Franca van Winkel (penningmeester), 
Jolanda Bouman (bestuurslid)
Renate Cevaal (bestuurslid) 

Sjoerd Eisma is de vaste adviseur van het bestuur. 

De bestuursleden zijn ona� ankelijk. De bestuursleden en de adviseur ontvangen geen beloning voor 
hun werkzaamheden als zodanig.

Dank aan alle betrokkenen
Gegeven de moeizame werkomstandigheden in het afgelopen coronajaar is het bestuur de 
medewerkers en alle trouwe vrijwilligers extra erkentelijk voor hun inzet voor het Zilvermuseum. 
Speciale erkentelijkheid spreken wij uit naar de gemeente Krimpenerwaard, die het museum in dit 
coronajaar met structurele subsidie wederom enorm heeft  gesteund.

Krimpenerwaard, mei 2021
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Verslag van directie
Een bewogen jaar, waar we samen doorheen zijn gekomen 

Personeel en vrijwilligers zijn belangrijk voor het museum
Goede sfeer en gemoti veerde medewerkers en vrijwilligers zijn belangrijke elementen voor 
een succesvol draaiend museum. Met als credo ‘niet bij de pakken neerzitt en en kijken wat we 
wél kunnen in plaats van klagen over wat er allemaal niet kan’, heeft  het welbevinden van alle 
betrokkenen bij het museum in de Coronacrisis toch een positi eve draai gekregen. Ook ti jdens 
de verplichte lockdownperioden draaide het museum op de achtergrond volop door. Het was het 
uitgelezen moment om schoon schip te maken, lang gekoesterde wensen ten uitvoer te brengen 
én de broodnodige aandacht te geven aan het digitaliseren van onze collecti e. Wanneer het kon en 
mocht hebben we volop hulp gekregen van onze vrijwilligers die vaak stonden te springen om weer 
te kunnen beginnen. Een mooi neveneff ect was de saamhorigheid onder personeel en vrijwilligers 
die in deze periode is gegroeid.

Met hedendaagse zilversmeden brengen we het ambacht onder de aandacht 
Wij geven al een aantal jaren gerenommeerde zilversmeden de ruimte om hun werk te tonen in het 
Zilvermuseum. Dit past goed in de missie en het beleid van het museum om niet alleen de verhalen 
uit het verleden te presenteren, maar juist ook innovati e in het vak te laten zien.
Dit is inmiddels uitgegroeid tot een volwassen solo/duo tentoonstelling. In 2021 was het de beurt 
aan Pauline Barendse en Jan Matt hesius die samen het atelier Dubbelop hebben. Hun werk kenmerkt 
zich door het zoeken naar uitdagingen en extremen. Niet alleen in vormgeving, maar zeker ook in het 
gebruik van materialen en technieken. Jan en Pauline beginnen waar anderen stoppen. “It’s silver 
Jim, but not as we know it”, een variant op een uitspraak van Captain Kirk van Star Trek.

Een bijzondere samenwerking tussen meestersmid en zilverkunstenaar Jan van Nouhuys en de 
directeur van het museum leidde tot het ontwerp en de realisati e van de tentoonstelling ‘Ground 
Hope’ leidde tot een overzicht van het oeuvre van Jan van Nouhuys. Meer dan 90 van zijn werken 
waren er te zien, met als focuspunt het object Ground Hope, de naamgever van deze bijzondere 
tentoonstelling. 
Grote dank en waardering voor alle energie en ti jd die Jan en Anneke Nouhuys zélf gestoken hebben 
in deze tentoonstelling. Niet alleen alle logisti eke hulp, maar ook de vele enthousiaste rondleidingen 
en lezingen die hooggewaardeerd werden door de bezoekers. 

Ook met Maja Houtman en Karin Kortenhorst ontstond een mooie samenwerking en werd, net voor 
de lockdown van december 2021 expositi e Strings Att ached geopend. Hun draadkunst in groot- en 
klein formaat prikkelt alle zintuigen. Door middel van een livestream kon het publiek online bij de 
opening zijn. 

Bezoekers geven ons positi eve waardering
We zijn trots en blij dat onze bezoekers onze inspanningen heel positi ef beoordeelden. Uit enquêtes 
blijkt dat zij enorme waardering hebben voor de interessante expositi es die er het afgelopen jaar 
waren. Mensen komen naast het zien van de communicati e-uiti ngen vaak op aanbeveling van 
bekenden naar het museum. Ook de acti viteiten voor kinderen zijn een trekpleister voor het publiek.
Opvallend was dat in die maanden dat we wel open mochten zijn, steeds méér bezoekers hebben 
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gehad dan In het referentiejaar 2019.  De tevredenheid van de bezoekers tijdens de openingsuren 
was zeer hoog en de waardering voor de tentoonstellingen ook, het was duidelijk dat men behoefte 
had aan cultuur, belangrijk voedsel voor de geest. 
Ook konden we zien dat het merendeel van onze bezoekers van buiten de regio komt en daarmee een 
belangrijke bijdrage levert aan de regionale economie, doordat ze zeker 8 tot 15 keer het entreegeld 
ook buiten het museum uitgeven. 

Marketing & Communicatie
In 2021 bestonden de exposities uit zilver van ‘levende’ smeden. Dit bracht een interessante dynamiek 
in de marketing & communicatie op gang; interactie met de smeden en hun eigen achterban. Het 
boek van Jan van Nouhuys vormde een mooie historische leidraad over hedendaags zilver met 
internationale uitstraling. In Coronatijd werd de online promotie van onze museumactiviteiten 
onontbeerlijk. Om de bezoekerservaring online te verbeteren en de ‘online reis’ te vergemakkelijken, 
is een nieuwe website gelanceerd. 

Online is steeds belangrijker geworden om het publiek te bereiken
De tentoonstelling Boudoir sloten we eerder af dan gepland. Voor de mensen die niet de kans hadden 
om te komen kijken en voor verslag richting de fondsen en bruikleengevers, hebben we online 
een aftermovie gepubliceerd. Tijdens de Museumweek hebben we de zilveren miniaturen in de 
schijnwerpers gezet. Zij symboliseerden ‘Vrijheid na corona’. In samenwerking met zilververzamelaars 
was er een online ‘Zilver College’ over miniaturen. Door middel van innovatieve technieken werden 
de miniaturen op social media gepresenteerd. In samenwerking met RTV Krimpenerwaard werden 
drie mooie afleveringen gerealiseerd van ‘De Glans van Zilver’, over Jan van Nouhuys en Pauline 
Barendse en Jan Matthesius over de restauratiestukken: Het ciborium en het Piece de Milieu. Voor 
het onderwijs zijn online lessen gemaakt voor scholen en leuke opdrachten voor kinderen om thuis 
te maken tijdens de lockdown. Ouders konden de zilversmid-kit bestellen om thuis mee aan de slag 
te gaan en deze zijn letterlijk door het hele land verstuurd! De Zilverdag vond digitaal plaats en het 
Zilvermuseum nam daar ook aan deel.  

Het aantal volgers op social media snel gegroeid
De extra online-activiteiten en social mediacampagnes leverden veel extra volgers op, dat aantal 
nam met maar liefst 1/3 toe. Met name jongere doelgroepen zijn bereikt door gebruik van Reels op 
Instagram, door specifieke tagetting met betaalde campagnes en een intensievere samenwerking 
met de Vakschool. Door aan te haken bij landelijke campagnes en thema’s zoals Internationale 
Vrouwendag, het Weekend van de Wetenschap, Monumentendag en Maand van de Geschiedenis 
realiseerden we een groot bereik. Ook waren openingen of lezingen live te volgen via Facebook 
en Instagram. Inhaken op actuele onderwerpen blijkt ook succesvol, zoals aandacht voor de 
geboorterammelaar bij de 18e verjaardag van Prinses Amalia.  

Google Grants; digitaal adverteren om bredere doelgroepen te bereiken
De Google Grants advertenties lopen ook in 2022 door. Door onderzoek en analyse kunnen deze 
specifiek gericht worden op het bereiken van nieuwe en bestaande doelgroepen. Het is nu ook 
mogelijk advertenties met beeld te ondersteunen.  

Webshop, 24-7 open ook tijdens Corona
De webshop biedt een interessant aanbod van hedendaagse smeden, streek- en seizoensproducten, 
kinderartikelen en kunstcuriosa. Ook het boek van Jan van Nouhuys vloog over de digitale toonbank 
naar nationale en internationale zilverfans. 

Onze bijdrage aan gebiedspromotie, VVV en Marketingacties
In 2020 is een begin gemaakt met de nieuwe samenwerking met VVV Groene Hart, op initiatief van 
Stichting Marketing en Promotie Krimpenerwaard en Promotie Schoonhoven. De overstap van VVV 
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Zuid-Holland-Zuid naar VVV Groene Hart zorgt ervoor dat we kunnen meelift en op de uitgebreide 
promoti e van het Groene Hart en nu als een van de iconen op de kaart staan, tussen parti jen als 
de Cheese Experience, Avifauna en het Archeon. Een krachti ge positi onering voor het museum en 
de Zilverstad. Het informati edisplay is opgefrist en dat heeft  direct eff ect; er worden veel folders 
meegenomen door het publiek! Onze ervaring is dat bezoekers en toeristen zich niet laten leiden 
door de fi cti eve gemeentegrenzen maar juist kijken naar een gebied waar ze meerdere acti viteiten 
kunnen uitvoeren.
De vrijwilligers krijgen nog een training om actuele informati e over het gebied te kunnen verstrekken. 
Door goede samenwerking met promoti e Schoonhoven en de Bizz en andere parti jen uit de gemeente 
Krimpenerwaard is er veel aandacht geweest voor het museum in lokale kranten en landelijk door 
infl uencers. Extern werken we ook samen met parti jen zoals het Kruidvat en Reformatorisch Dagblad 
voor speciale aanbiedingen en acti es. 

Zichtbaarheid van het museum vergroten door offl  ineacti viteiten
De expositi es van hedendaagse smeden, zorgden voor veel nieuwe 
bezoekers en mogelijkheden voor acti viteiten zoals lezingen en 
rondleidingen. De sandwichbordencampagne in de zomer in de 
Krimpenerwaard leverde in de zomervakanti e extra veel jeugdige 
bezoekers met opa’s en oma’s op. Een succes was de zondagmiddag 
lezing; na een lezing en bezoek aan de expositi e volgden bestedingen 
in de horeca en winkel. Ook lukte het weer om veel free publicity 
te realiseren: Plus Magazine, Beau Monde, Kunstkrant Den Haag 
Centraal, Vorsten en Collect publiceerden mooie arti kelen over de 
expositi es Ground Hope van Jan van Nouhuys. Ook de deelname aan 
kunstbeurs de PAN in Amsterdam om fondsen te werven voor de 
Treasure of New Life in samenwerking met zilversmid Paul de Vries, 
zett e het museum weer op de kaart bij kunstlie� ebbers door het 
hele land. 
In november namen we deel aan de landelijke Dag van de Waarde van de Taxati e Verenging Nederland. 

Zilver op nati onale TV
Naast de afl everingen ‘De Glans van Zilver’ bij RTV 
Krimpenerwaard, online en bij diverse regionale stati ons, 
was er ook landelijk aandacht voor zilver op TV. Emiel 
Aardewerk kwam op bezoek met het programma ‘Tussen 
Kunst en Kitsch’, waarin hij Hansje in de Kelder uitlichtt e. 
De afl evering werd door meer dan 500.000 mensen 
bekeken! AVRO-TROS gaf toestemming de beelden ook 
voor educati eve doeleinden te gebruiken. Koninklijke 
stukken blijven ook in trek; Blauw Bloed besteedde 
aandacht aan kroonjuwelen in een special over Mellerio, 
waar het pasmodel van in het museum te zien is.  

Enquêtes met lovende resultaten
Vanaf de opening in juni 2021 kregen bezoekers de mogelijkheid om via een enquêtepaal in het 
museum direct hun mening te geven over de expositi es. Daarnaast werd na afl oop van een bezoek 
een bedankmail met vragenlijst gestuurd aan mensen die een online ti cket hadden gekocht. Dit 
resulteerde in mooie cijfers, reviews en berichten.
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Activiteiten om de positionering van ons museum verder te verbeteren
Door actieve deelname aan activiteiten van de 
Museumvereniging, zoals de Museumweek en het 
Landelijke project Musea Bekennen Kleur weet het 
Zilvermuseum de positionering in het museumveld te 
versterken. Diversiteit & Inclusiviteit zijn belangrijke 
thema’s in de samenleving, waar het museum actief aan 
bijdraagt om lokaal en landelijk interessante exposities en 
educatieve programma’s neer te zetten. Samenwerking 
met hedendaagse smeden, de Vakschool en andere 
musea voor bruiklenen en de koninklijke verzamelingen, 
leveren nieuwe relaties en bezoekers op. 

De expositie van het deels gerestaureerde tafelstuk Piece de Milieu (met een financiële bijdrage 
uit het restauratiefonds van de Vereniging Rembrandt), leverde veel aandacht op bij de Vereniging 
Rembrandt. Er verscheen een korte publicatie over en het bestuur van de Vereniging kwam in 
persoon op bezoek om te aanschouwen wat er allemaal komt kijken bij de restauratie van zilver.

Wij nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus
Een museum voor iedereen
Het Zilvermuseum is een factor van belang voor de samenleving. Inclusie op het gebied van gender, 
leeftijd, lichamelijke beperking, migratie en religieuze achtergrond is een belangrijke leidraad voor het 
beleid. Dit blijkt uit de samenstelling van bestuur, personeel en publiek. Het tentoonstellingsprogramma 
is erop toegespitst om structureel verschillende groepen in de maatschappij aan te spreken. Het 
museum is toegankelijk voor rolstoelen en visueel beperkten kunnen een aparte rondleiding 
boeken. Wij bieden aan 65 vrijwilligers een zinvolle besteding van hun tijd. Wij kijken altijd naar een 
respectvolle win-win situatie tussen de vrijwilliger en het museum. Juist daardoor mogen we dagelijks 
zeer gemotiveerde mensen verwelkomen die met plezier telkens terugkomen om hun steentje bij te 
dragen. Naast de vrijwilligers, bieden wij ook aan mensen met afstand tot de arbeidsmarkt een kans 
om zich te bekwamen in een richting die hun kansen vergroot. 

Geestelijk welzijn
Het afgelopen jaar bleek maar al te zeer dat een zinvolle bezigheid én de warme aandacht van 
betrokken collega’s en vrijwilligers van zeer groot belang is voor iedereen. Hiermee dragen wij ons 
bescheiden steentje bij aan het geestelijk welzijn van een grote groep mensen uit de Gemeente 
Krimpenerwaard. Vereenzaming en depressiviteit lagen in het coronajaar op de loer. 
Cultuur is voedsel voor de geest, en werd door velen gemist, vandaar onze extra aandacht voor deze 
mensen.

Betekenis van het Zilvermuseum voor de lokale economie
In het rapport van LawsonLuiten over het Zilvermuseum, dat in 2018 in opdracht van de Gemeente 
Krimpenerwaard is gemaakt, staat dat elke euro besteed in een museum 8 tot 15 keer in de lokale 
omgeving wordt gespendeerd. Hiermee wordt een significante bijdrage geleverd aan de omzet van 
bijvoorbeeld horeca, overnachtingen en winkels met lokale specialiteiten. 

Elf van de twaalf (parttime) medewerkers van het Zilvermuseum wonen met hun gezin in de 
Krimpenerwaard, hun kinderen gaan naar lokale scholen. Het leeuwendeel van de salarissen wordt 
dus uitgegeven in de economie van de Krimpenerwaard.
Het Zilvermuseum betrekt zijn externe diensten en leveranciers zo veel mogelijk uit de lokale 
omgeving. Bijvoorbeeld: 
• Leveranciers van IT-services (100% lokale leveranciers)
• Websitebouwers (100% lokale leveranciers)
• Fotografen
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• Accountancy en boekhouding (100% lokale leveranciers)
• Alarmsystemen en beveiliging (100% lokale leveranciers)
• Inkoop horeca (100% lokale leveranciers)

Hiermee vloeit het overgrote deel van de eigen onkosten van het Nederlands Zilvermuseum en de 
een groot deel van de gemeentelijke subsidie weer terug de lokale economie in.

Ook biedt het Zilvermuseum een Zilverwerkplaats waar zes verschillende lokale goud- en zilversmeden 
hun werk en expertise kunnen tonen en tevens een groot deel van hun omzet boeken, dankzij de vele 
enthousiaste bezoekers aan het Zilvermuseum.

Het Zilvermuseum participeert in elk relevant lokaal evenement zoals de Zilverdag en Zilvernacht, en 
dient vaak als pleisterplaats voor de vele bezoekers aan de evenementen.

Als toeristisch punt in de Krimpenerwaard verwijzen wij naar lokale attractiepunten, en we zorgen 
ervoor dat de toeristen en dagjesmensen langer in de omgeving vertoeven.

Het is ook om deze redenen dat het Zilvermuseum een belangrijk deel van haar budget besteedt 
aan inspanningen om zo aantrekkelijk mogelijk te zijn voor bezoekers, juist van buiten de gemeente 
Krimpenerwaard. 

De ervaring met billboards heeft ons geleerd dat uitgaven daaraan een onmiddellijk positief effect 
hebben op de bezoekersaantallen. Helaas is het omgekeerde ook waar; als wij niet van ons laten 
horen in tijdschriften, kranten, sociale media, radio, TV, nieuwsbrieven etc. zullen de toeristen en 
dagjesmensen de Krimpenerwaard en het Zilvermuseum minder snel bezoeken.

Het Zilvermuseum profileert zich ook internationaal
Zilversmid Jan van Nouhuys wordt nationaal en internationaal erkend als iemand die in Nederland 
het Zilver in de jaren ’80 nieuw leven heeft ingeblazen door het als kunstvorm op de kaart te zetten. 
Door corona was het helaas lastig om internationaal publiek te ontvangen, online is er belangstelling 
geweest vanuit diverse landen. Het tweetalige boek is ook veel naar het buitenland verstuurd. 

Wij staan voor het ambacht; revitalisering van het ambacht zilversmeden
Het Zilvermuseum wil graag een actief en proactief museum zijn. Wij hebben een prachtige en 
exclusieve collectie van zilveren objecten en gebruiksvoorwerpen. Ook zijn wij nauw verbonden met 
het ambacht zilversmeden. Tot enkele jaren geleden moesten wij met lede ogen toe zien dat het 
aantal zilversmeden afnam. Niet alleen door vergrijzing, maar ook door de verminderde aanwas. 
Langs de kant staan en toekijken is voor ons geen optie! Eén van de speerpunten van ons beleid is het 
revitaliseren van het ambacht, waardoor het vak zilversmeden weer aantrekkelijk wordt voor jonge 
smeden en een nieuw élan ontstaat in het ambacht. Het revitaliseringsprogramma bestaat inmiddels 
uit vier onderdelen: de internationale Schoonhoven Silver Award (SSA), het Stokroos Stipendium, de 
Vakschool Meesterstukken en de solotentoonstelling van een gerenommeerde zilversmid. 
Pauline Barendse en Jan Matthesius van Dubbelop vulden met hun unieke werk de hele tafel op de 
eerste etage. De bezoeker maakte kennis met veertien technieken die zij hebben toegepast in hun 
werk. Deze twee smeden verkennen de grenzen van het onmogelijk in hun werk. Maja Houtman en 
Karin Kortenhorst vulden met hun draadkunst de 1e etage van het museum eind december 2021.
Een bijzondere kant van het ambacht is het werk van Huub Rogier. Hij voltooide in oktober 2020 
zijn restauratiewerk aan het zilveren ciborium van de Stichting Broederschap Gouda-Kevelaer. Het 
museum mag het ciborium in bruikleen met de bijbehorende zilveren Maria aan het publiek tonen. 

Door expositie van het restauratieproces van een Piece de Milieu van de bekende Nederlandse 
zilverfabrikant van Kempen en Begeer uit Voorschoten, komen mooi de verschillen in beeld tussen 
een museale restauratie en een gebruiksdoel restauratie. Hierover is een aflevering van de Glans van 
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Zilver gemaakt. Het ciborium zal tot eind 2022 te zien zijn. 

Deelname programma ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een onderzoek geïnitieerd over het 
programma ‘De innovatieve kracht van ambachten, vakmanschap en ontwerp’. Hieraan heeft een 
40-tal partijen deelgenomen uit de ambachtsindustrie, onderwijs, en ambacht gerelateerde musea. 
Het Nederlands Zilvermuseum was hiervoor ook uitgenodigd. 

Samenvatting: Nederland kent een rijke traditie van ambachten en vakmanschap. Smeden, glazeniers, 
diamantslijpers en vele andere vakmensen dragen al eeuwen bij aan de cultuur en ontwikkeling van 
ons land. In ons dagelijkse leven maken we gebruik van ambachtelijke bakkers voor ons brood en van 
metselaars voor onze huizen. Maar naast de sterke band met heden en verleden, zijn ambachten 
ook cruciaal voor de toekomst van Nederland. Bij uiteenlopende maatschappelijke vraagstukken, 
zoals klimaatverandering en de wooncrisis, kunnen ambachten een waardevolle bijdrage leveren. 
Duurzaam ontwerpen, lokaal produceren en materiaal hergebruiken zijn bijvoorbeeld aloude 
principes van ambachten en vakmanschap die kunnen worden toegepast in oplossingen voor actuele 
en toekomstige vraagstukken. Dat potentieel wordt nog onvoldoende benut, omdat de ambachten 
met een aantal uitdagingen kampen: digitalisering en massaproductie leiden tot verdringing 
op de arbeidsmarkt, vergrijzing en teruglopende aanwas van jonge talenten doen het tekort aan 
ambachtslieden groeien en verminderde aandacht voor vakmanschap in het onderwijs draagt bij 
aan gebrekkige erkenning en waardering van de ambachten. Door de reputatie, de innovatie en 
de participatie te verbeteren, kunnen de ambachten ook in de toekomst hun toegevoegde waarde 
blijven leveren. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) zet daarom in op het 
behouden en versterken van de (publieke en culturele functie van) ambachten en vakmanschap met 
het programma ‘De innovatieve kracht van ambachten, vakmanschap en ontwerp’ in de periode 
2022 t/m 2024.

Het volledige rapport is aangeboden aan de Minister van OC&W in december 2021

Een bezoek aan het museum is meer dan alleen de tentoonstellingen bekijken 
In 2021 kwamen er in totaal 9787 bezoekers naar ons mooie museum, niet alleen om naar de 
tentoonstellingen te kijken, maar ok de ander facetten van een museum kwamen aan bod

Het aanbod in de museumwinkel wordt telkens aangepast aan de lopende tentoonstelling
Het aanbod van de winkel is gevarieerder dan voorheen. Een deel van het assortiment sluit aan bij de 
tentoonstellingen en de daarbij behorende doelgroep. 

Voor bepaalde doelgroepen is er specifiek gekeken naar de presentatie en het aanbod. De artikelen 
voor kinderen zijn bijvoorbeeld uitgebreid en lager geplaatst. En er is een speciale hoek ingericht 
voor (toeristische) producten uit Schoonhoven zoals o.a. ansichtkaarten en koelkastmagneten. 

In 2021 hebben minder mensen de museumwinkel kunnen bezoeken doordat het museum bepaalde 
periodes niet geopend was. Daarom is ervoor gekozen om meer artikelen in consignatie te nemen. 
Hierdoor konden de inkoopkosten worden beperkt en kon er desondanks toch een breed assortiment 
worden getoond in de museumwinkel. 

In de horeca promoten wij lokale producten
Onze horeca werkt met lokale leveranciers, lokale streekproducten en waar mogelijk ook Fair Trade. 
Er is in 2021 minder gebruik gemaakt van de horeca. Dit valt samen met de vermindering van het 
aantal bezoekers en de coronamaatregelen. Ook waren er minder groepsbezoeken. 
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In de periode dat de Zilverlounge was gesloten, konden de bezoekers gebruik maken van ‘coffee to 
go’. Via het onlineticketsysteem wordt de optie geboden voor de speciale actie: ‘Koffie en thee to go 
met koek’. In 2021 is deze actie 110 maal geboekt. 

Balie en donaties, hand in hand
Vanwege de coronamaatregelen was het tonen van een QR-code verplicht aan de balie. Hierdoor 
duurde het proces van de ontvangst langer. Het online reserveren liep terug toen het niet meer 
verplicht was. Deze optie is wel behouden omdat er via de online tickets ook donaties worden 
gedaan. In 2021 is er 710 keer een donatie gedaan met een totaalbedrag van €644,05. Hiervoor zijn 
wij dankbaar.            
                                                                                                                                 
Het veel bezochte Zilverspreekuur; is het kunst of kitsch?
Elke laatste vrijdag van de maand hebben we een zilvertaxateur in ons museum, om vragen over 
onbekende en bekende zilverstukken te beantwoorden. In 2021 hebben wij gedurende de maanden 
dat we open mochten zijn, 15 personen op bezoek gehad die hun zilver nader wilden laten bestuderen. 
Dag van de taxateurs op 6 november trok zo’n 44 bezoekers. Taxateur Cees Heintzberger, George 
Hamel en Idzarda Lindenbergh hebben de objecten beoordeeld en in de tijd geplaatst.

Overzicht van onze exposities in 2021
Een overzicht met extra informatie over onze exposities vindt u in de bijlage.
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Collecti e & Onderzoek, de basis van elk offi  cieel geregistreerd museum 
Collecti eregistrati e, een investering in de toekomst
De collecti eregistrati e krijgt meer de nadruk, waarbij de deelcollecti e zilver prioriteit heeft . De helft  
van alle zilveren objecten is inmiddels uitgebreid beschreven in Adlib. Waar voorheen slechts de 
basisgegevens werden ingevuld, zijn nu ook volledige beschrijvingen en merktekens toegevoegd. 
Van alle objecten en de merktekens worden foto’s gemaakt. Om registrati e en fotografi e zo soepel 
mogelijk te laten verlopen, zal er in 2022 een fotostudio worden ingericht in het depot en zullen er 
nieuwe vrijwilligers worden aangetrokken voor collecti eregistrati e en nummering van de objecten. 
Daarnaast worden oude objec� oto’s gekoppeld aan Adlib. Dit fotoproject zal eind 2022 zijn afgerond. 
De objectregistrati e is inmiddels via de website vindbaar. 

Vanaf 2023 zal Adlib, waarin de collecti eregistrati e nu plaats heeft , niet langer worden ondersteund 
door Axiell, waardoor de overstap naar Collecti ons een logische keuze is. Er is geïnventariseerd wat 
nodig is om een overstap te kunnen maken van Adlib naar Axiell Collecti ons. In 2022 zal dit verder 
worden doorgezet. 

Bibliotheek
De boeken in de bibliotheek worden genummerd volgens een nieuw systeem, waardoor ze makkelijker 
vindbaar zijn. Wanneer alles volgens planning verloopt, zijn de boeken in de zomer van 2022 beter 
vindbaar. Daarna worden de ti jdschrift en en arti kelen ingeschreven in Adlib/Collecti ons. Door 
het beter ontsluiten van de boeken, ti jdschrift en en arti kelen, is de bibliotheek beter toegankelijk 
en kan zij functi oneren als een kenniscentrum voor onderzoekers op het gebied van zilver. De 
bibliotheekcollecti e zal op den duur ook via de website te raadplegen zijn. 

In het afgelopen jaar hebben wij aandacht besteed aan diverse projecten en studies
Willem van Laer’s ‘Weg-wyzer’ 300 jaar. Onderzoek naar ach�  ende-eeuwse zilversmidsprakti jken. 
Lucinda Timmermans, conservator
Externe betrokkenen: Rijksmuseum, Universiteit van Amsterdam en Universiteit Utrecht.
Gerelateerd: Symposium in het Rijksmuseum (gepland op 1 december, maar is vanwege 
coronamaatregels verplaatst naar 20 april 2022)

Zilveren rammelaars uit de 17de t/m 19de eeuw – Collecti e Keijser
Lucinda Timmermans, conservator
Externe betrokkenen: Collecti e Keijser, Joods Museum
Gerelateerd: 
• Publicati es 
 -Lucinda Timmermans, ‘Doopgeschenk, familiestuk, statussymbool:  
 gouden en zilveren rinkelbellen in de Nederlanden’, in: Rammelaars  
 en rinkelbellen. De collecti e van Heinz Keijser, Zutphen 2021.
 - Lucinda Timmermans, ‘Tinnen rammelaars uit de Nederlanden’, in  
 Tinkoerier 2, jrg. 28, 2021
• Tentoonstelling
 Joods Museum, Amsterdam: 'Rammelaars! Rammelaars! Rammelaars! 
 De curieuze collecti e van Heinz Keijser' (17 December 2021 - 6 June 2022)
• Lezing
 Lucinda Timmermans: Rammelaars uit de Collecti e Keijser, Museum Uden 
 (30 oktober 2021)

AMOR (Archeologisch Metaal Oppervlak Research) – advies voor onderzoek naar de edelmetalen 
objecten uit het 17de-eeuwse Palmhoutwrak (BZN 17) 
Lucinda Timmermans, conservator
Externe betrokkenen: Universiteit van Amsterdam, Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE)
NWO-project
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Codart Canon – 100 meesterwerken van oude Nederlandse en Vlaamse 
kunst 1350-1750 (Beaker with Apes, ca. 1425-1450, Metropolitan Museum)
Lucinda Timmermans, conservator
Externe betrokkenen: Codart internati onal network of curators of Dutch and 
Flemish art

Musea Bekennen Kleur – Arbeidsmigranten in zilverfabrieken
Het Zilvermuseum is aangesloten bij dit samenwerkingsverband met als doel 
om musea duurzaam te verenigen in hun streven om diversiteit en inclusie 
te verankeren in het DNA van de organisati e. Het museum gaat in dit kader 
onderzoek doen naar arbeidsmigranten in de zilverfabrieken. 
Marlene Marti ns werkervaringsplaats educati e.

Vrouwelijke ontwerpers en zilversmeden
Het Zilvermuseum wil graag meer aandacht voor vrouwelijke ontwerpers en zilversmeden. Voor de 
aanstelling van een onderzoeker voor een jaar, is een aanvraag ingediend bij het Ekkart Fonds van 
de Vereniging Rembrandt. Deze aanvraag is gehonoreerd en vanaf 1 januari 2022 zal een nieuwe 
medewerker van start gaan. 
Naomi Bisping, wetenschappelijk medewerker (vanaf 1 januari 2022) 
Externe betrokkenen: Museum De Lakenhal
Vereniging Rembrandt (Ekkart Fonds)

Zilversmeden als ambacht (immaterieel erfgoed)
In Nederland zijn ambachten de laatste decennia verwaarloosd. Bij de Vakschool studeren steeds 
minder zilversmeden af. Daarom is een van de speerpunten van het museum onderzoek te doen 
naar en verspreiden van informati e over zilversmeden als ambacht. Dit onderzoek zal resulteren in 
een tentoonstelling over technieken, die opent in 2021.
Marcel Teheux, directeur; Henriëtt e Bloema, stagiair
Externe betrokken: diverse zilversmeden, Eileen van Arkel (fi lm)

Een kleine aankoop met een lange historie
Vier zilveren baren uit VOC-schip de ‘Bredenhof’, ca. 1752

Dankzij vele belangeloze schenkers konden wij onze collecti e uitbreiden
• 12 lodereindoosjes, 1700-1800, parti culiere schenking in delen
• 2 gelegenheidslepels, 17de eeuw, parti culiere schenking in delen
• Voorzi� ershamer, Jan van Nouhuys, ca. 1990, schenking Sti chti ng Zilver in Beweging
• Sigarendoos met wapenschild Medan, Indonesië eerste helft  20ste eeuw, parti culiere   

schenking
• Reisnecessaire, J.M. van Kempen, 1930-1940, parti culiere schenking
• Gouden naaigarnituur in etui, ca. 1870-1875, parti culiere schenking
• 2 emaillen plaquett es, o.a. van Helga Kern, parti culiere schenking
• Grote verzameling van ruim 100 sieraden, 20ste eeuw, parti culiere schenking
• Zeeuwse knoop, begin 20ste eeuw, parti culiere schenking
• Komfoor, 1777, parti culiere schenking
• 2 jads van Jan van der Werf met rozenkwarts en onyx, 1990-2000, parti culiere schenking
• Vier zilveren doosjes, 2x 18e eeuws, 2x 19e eeuws, o.a. van Graves Kooiman,
  Schoonhoven, parti culiere schenking
• Plaquett e De Nachtwacht, Gerritsen & Van Kempen, 1947, parti culiere schenking
• Plaquett e IJsfabriek Het Noorden, 20ste eeuw, parti culiere schenking
• Bijbels met zilveren en gouden beslag, 19de eeuw, parti culiere schenking
• Naaldkokers, 19de eeuw, parti culiere schenking
• Stempels met meestertekens Van Kempen en Begeer, schenking Jacob Roosjen
• Metalen bestek, kopie Piet Hein model nr. 1067, Van Kempen en Begeer, 
 schenking Koninklijke Van Kempen en Begeer Zoetermeer
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• Reclameposter voor een verzekering van Blom & VD Aa, a� omsti g uit de winkel
 van Van Kempen, Begeer en Vos in Den Haag, eerste helft  20ste eeuw, parti culiere schenking
• Tekeningen en modellen van Van Kempen en Begeer, schenking The Cookware Company

Conservering en restaurati e; als het goed is gedaan zie je er niks van
Pièce de milieu – Gerardus van Dokkum (inv.nr. 13592)

Restaurator Michiel Langeveld heeft  de oude laklaag grotendeels 
verwijderd en een deel van het zilver gerestaureerd. Omdat er 
in dieper gelegen delen sporen van mogelijk een andere laklaag 
zijn aangetroff en, zal hiervan de samenstelling moeten worden 
onderzocht door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE). 
Dit onderzoek staat gepland in februari 2022. Tot die ti jd staat 
de restaurati e on hold en wordt er in het museum een kleine 
presentati e getoond over de restaurati e. 

Marcel Teheux, directeur; Lucinda Timmermans, conservator; 
Lena van de Poel, stagiair collecti es

Externe betrokkenen: Michiel Langeveld, Titi a Hooijkaas, 
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE), Rijksmuseum, Universiteit Amsterdam
Gerelateerde tentoonstelling: Work in progress. Restaurati e historisch zilveren tafelstuk (1 november 
2021 – mei 2022)

Externe bruiklenen aan andere musea
Museum De Lakenhal
• Vaas ontworpen voor de Wereldtentoonstelling in Parijs in 1900, toegeschreven aan Frans  
 Zwollo sr., 
Streekmuseum Krimpenerwaard
• Selecti e van typische Schoonhovense zilverobjecten

Educati e; wie de jeugd hee� , hee�  de toekomst
Algemeen
In de afgelopen jaren is er veel moeite gedaan om verbinding te krijgen met de scholen, en met succes.
Tevens heeft  er zich een kentering voorgedaan, waarbij wij van aanbodgerichte educati e naar vraag- 
gerichte educati e zijn gegaan, in september 2021 hebben wij na een mailing alle scholen telefonisch 
benaderd om onze lessen onder aandacht te brengen. Ook namen we deel aan de bijeenkomst van 
Cultuur met Kwaliteit. 

Promoti e lespakket 
In 2021 hebben we onze lessen opnieuw voor de scholen gepromoot met goed resultaat. Naar 
aanleiding van de Kinderboekenweek met het thema “Worden wat je wil’ zijn we met een exclusief 
aanbod als pilot naar de scholen toe gegaan: Een smid voor de klas. Hier is goed gebruik van gemaakt. 
Negen Museumlessen op vier verschillende locati es over 3 dagen verdeeld. De opzet om naar scholen 
toe te gaan, kwam voort uit het probleem dat scholen er niet op uit mochten vanwege corona. Het 
was gelijk een goed moment om te testen of het haalbaar is voor het museum om lessen op locati e 
te geven. 

Basisscholen
Voor het primair onderwijs heeft  het Zilvermuseum voor alle niveaus museumlessen die aansluiten 
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op het curriculum en de verschillende leerlijnen zoals beschreven door SLO. In 2019 is voor groep 3/4 
de museumles ‘het ambacht van de zilversmid’ ontwikkeld. Deze museumles sluit specifiek aan bij 
kerndoel 56 van SLO waarbij de groep 3/4 gericht onderwijs krijgt over ambachten. De museumles 
voor groep 7/8 is vernieuwd waarbij de inhoud zich meer richt op zilver als metaal. Waar het voor 
gebruikt wordt en hoe je het kunt herkennen. Deze museumles heeft de titel ‘Keuren en kleuren’ 
gekregen. Daarnaast zijn alle werkstukken die tijdens de museumlessen gemaakt worden in de 
Zilverwerkplaats vernieuwd, waardoor een leerling altijd een werkstuk maakt dat niet bij een eerder 
bezoek al is gemaakt. 

Brede school activiteiten
Al meerdere jaren organiseert het museum in samenwerking met Kinderopvang Schoonhoven Brede 
school activiteiten. Hierbij wil het museum in een jaar twee keer een lessencyclus aanbieden voor 
kinderen na schooltijd. Dit jaar hebben we dit niet kunnen realiseren. 

Activiteiten voor kinderen in het museum
De Zilverwerkplaats is altijd toegankelijk voor (groot)ouders met kinderen. In de automaat zijn 
meerdere werkstukken te vinden die de kinderen kunnen maken. 

In 2021 zijn er in totaal 492 pakketjes uit de automaat gehaald. De Zilversmid-kit via de webshop is 
22 x verkocht. 

Ook zijn er altijd speurtochten te verkrijgen in het museum. Waarbij iedere 
speurtocht eindigt in de Zilverwerkplaats met het maken van een werkstuk. 
Naast de speurtocht ‘Zilversmid voor een dag’ is er ook altijd een speurtocht 
passend bij de tijdelijke tentoonstelling. Ook bij de tentoonstelling Ground 
Hope werd een speurtocht er ontwikkeld.  Dit jaar zijn er 181 speurtochten 
afgenomen. 

In 2021 heeft het museum meerdere malen vakantieworkshops 
georganiseerd. In de zomervakantie was er elke week een workshop. Dit 
waren workshops Bellenblaas maken, Zilverkunst, Lodereindoosje maken. 

Foto: Monique van Arkel. Anna aan de slag in de Zilverwerkplaats 
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Door het diverse aanbod spraken we kinderen van verschillende leeft ijden aan. De workshops zijn door 
47 kinderen bezocht. We kiezen ervoor om deze workshops aan te bieden ti jdens de schoolvakanti es. 
Via de website werden diverse werkstukken en lessen aangeboden. De coronamaatregelen zorgden 
ervoor dat slechts kleine groepjes deel konden nemen.

Zilversmid-kit
Men kon via de webshop pakketjes met leuke educati eve werkstukken voor thuis aanschaff en. Zo kon 
er rondom 5 mei een vrijheidsvogel gemaakt worden en in de kerstperiode een hanger voor in de 

kerstboom. Er zijn 55 kits verkocht dit jaar. 

Weekend van de Wetenschap
Het museum biedt jaarlijks een acti viteit aan voor het Weekend van de Wetenschap. 
Zondag 3 oktober hebben wij twee workshops aangeboden met als thema ‘De 
elasti citeit van zilver’. Beide workshops zaten vol!

Voortgezet Onderwijs en thuisonderwijs
Voor het voortgezet onderwijs biedt het museum meer maatwerk aan. Dit resulteerde in een aantal 
mooie projecten met onder anderen de Driestar, CSG Willem de Zwijger en het Schoonhovens College. 
In het najaar van 2021 hebben wij aan diverse thuisonderwijs groepen maatwerk mogen leveren. Door 
het maatwerk is het aantal scholen dat wij op deze manier ontvangen minder groot, het is echter voor 
deze leerlingen een waardevolle ervaring.

Museum Jeugd Universiteit
Deelname Museum Jeugd Universiteit ging niet door vanwege corona. 

Slaapkamer Sinterklaas
Tot slot  bood het museum vanaf halverwege november tot 5 december een slaapplaats aan Sinterklaas. 
Ook dit jaar sliep Sinterkaas beneden achter in de Zilverlounge om zo min mogelijk opstoppingen in 
het gebouw te hebben. In samenwerking met de Pietenvereniging zijn er fi lmpjes opgenomen. Ook 
konden de kinderen na een bezoek aan de Sint een grati s Sinterklaasring maken. Kinderen konden heel 
sti lletjes naar de luid slapende Sinterklaas kijken. Dit jaar zijn er 99 kinderen op muizenvoetjes naar 
Sinterklaas komen kijken. Sinterklaas kwam op zaterdag 4 december hoogstpersoonlijk een bezoek 
aan het museum brengen voor de prijsuitreiking van de kleurwedstrijd. En kinderen konden op de 
foto met de Sint.

Zilversmid voor een dag in een nieuw jasje
Eind 2021 is begonnen aan het opfrissen van de speurtocht ‘Zilversmid voor een dag’. Met een nieuwe 
vormgeving en herziene vragen en fi lmpjes is het voor kinderen een aantrekkelijke en verrassende 
ontdekkingsreis door het museum geworden. 

Volwassenen
Voor volwassenen waren er dit jaar weer rondleidingen. Rondleidingen zijn voor groepen op aanvraag 
te boeken. Elke laatste zondag van de maand een instaprondleiding voor de individuele bezoeker 
van het museum. In 2021 heeft  dit 2 x plaatsgevonden. In 2021 hebben onze vrijwillige rondleiders 
rondleidingen verzorgd voor 20 groepen, twee korte rondleidingen en voor 32 gasten een workshop 
met rondleiding. Ook werden er rondleidingen geven door Jan van Nouhuys en door Pauline en Jan 
van Dubbelop. Deze rondleidingen waren zeer succesvol. Er moesten zelfs extra rondleidingen worden 
gegeven. 

Naast de rondleidingen is het voor volwassenen ook mogelijk om een workshop in het museum te 
volgen. Dit kan als groep op afspraak, maar elke maand is er een instapworkshop. Afwisselend zijn dit 
de workshop ‘Draadsieraad’ en de workshop ‘Ajour zagen’.  Tijdens workshops wordt er met echt zilver 
gewerkt en ervaren de deelnemers op een eenvoudige wijze enkele basisprincipes van het ambacht.
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Nieuw in 2021 waren diverse lezingen van Jan van Nouhuys bij zijn expositi e Ground Hope.
Deze lezingen werden goed bezocht door zowel studenten van de Vakschool als individuele gasten en 
voor de vrienden van het Zilvermuseum.

Tot slot streeft  het museum naar het verspreiden van de kennis op het gebied van zilver en zilveren 
voorwerpen. Daarom is er iedere maand een zilverspreekuur. Tijdens het zilverspreekuur kan een 
bezoeker op afspraak enkele zilveren voorwerpen meenemen om deze door de experts te laten 
beoordelen. Het spreekuur zit iedere maand vol. Ook in 2021 zijn er veel zilvervragen via de mail en 
website binnen gekomen en onze zilverexpert konden deze vragen goed beantwoorden. Zo wisten 
geïnteresseerden ons toch te vinden. 

Onze trouwe en toegewijde vrijwilligers 
Vrijwilligers voelen zich verbonden met ‘hun’ museum, de museumbezoekers en de collecti e. De inzet 
van de 75 vrijwilligers van het Zilvermuseum was in 2021 weer zeer groot. Door corona moesten we 
veel vrijwilligerswerkzaamheden die in het museum plaatsvinden staken. Dit ook vanwege de hogere 
leeft ijden van onze vrijwilligers en uiteraard de maatregelen van de overheid. Het Zilvermuseum is 
heel dankbaar voor alle inbreng en loyaliteit van de vrijwilligers! 

In november 2021 hebben wij bij elke vrijwilliger een ‘sinterklaaspakketje’ gebracht met een persoonlijk 
gedicht als waardering. We hielden in dit bijzondere jaar de vrijwilligers regelmati g op de hoogte van 
de acti viteiten via een nieuwsbrief, om zo onze betrokkenheid te kunnen tonen en onze vrijwilligers 
een hart onder de riem te kunnen steken. Uit de vele berichten van onze vrijwilligers blijkt ook hoe 
belangrijk het vrijwilligerswerk voor hen is.

Vrienden zijn ons dierbaar
Het Zilvermuseum voelt zich enorm gesteund door de St. Vriendenkring Nederlands Zilvermuseum 
Schoonhoven. Het museum mocht een zilverobject laten maken door de Utrechtse zilver- en goudsmid 
Maja Houtman. Maja is één van de weinige smeden die nog veelvuldig met draad werkt. Naast het 
estheti sche aspect kenmerkt het werk van Maja zich ook doordat de tacti ele beleving essenti eel is. 
Maja heeft  daarom een object gemaakt dat als ‘gebruikszilver’ kan worden toegepast, waarbij ook in 
een grote mate het ‘aanvoelen’ van het object belangrijk is voor de totale waarneming. Het object zal 
in 2021 klaar zijn. In het voorjaar van 2022 zal ‘Shake it baby offi  cieel overhandigd worden.

De Vriendenkring had voor 2021 weer diverse acti viteiten gepland staan in het museum, waarbij 
onderlinge contacten en het beleven van gezamenlijke interesses centraal stonden. Het 25-jarig 
bestaan van de vriendensti chti ng kon door corona helaas niet gevierd worden en is naar februari 
2022 geschoven. 

Het bestuur bestaat uit: Ubbo Scholten van Aschat (voorzitt er), Helmi Hooijkaas (secretaris), Ko Sinke 
(penningmeester en ledenadministrati e), Connie Polkerman en Pieter Vermeulen (leden). 
Tot slot
Alles bij elkaar was 2021 een turbulent jaar, waarin we onze creati viteit en fl exibiliteit hebben kunnen 
laten zien. En, ondanks allerlei beperkingen, hebben we veel voor elkaar gekregen. Het personeel en 
de vrijwilligers zijn gemoti veerd en betrokken gebleven.
En áls we open mochten, konden we ook meer bezoekers ontvangen dan in het referenti ejaar 2019 
met een hoge tevredenheidsscore over de tentoonstellingen en ons museum.

Marcel Teheux, 
Directeur Nederlands Zilvermuseum SchoonhovenDirecteur Nederlands Zilvermuseum Schoonhoven
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Financieel verslag
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Toelichti ng op de balans en exploitati e
Het Coronavirus beheerst ons dagelijks leven. Het Nederlands Zilvermuseum werd hard geraakt door 
de maatregelen die de overheid heeft  ingevoerd om verspreiding van het virus te beperken. Analyse 
van de resultaten ten opzichte van verwachti ngen of realisati es uit voorgaande jaren is daardoor zinloos 
geworden. Mede door gebruikmaking van de steunmaatregelen (NOW, TOGS en TVL) viel het resultaat 
slechts beperkt negati ef uit. Het bestuur heeft , onder deze extreme omstandigheden, besloten om dit 
negati eve resultaat te fi nancieren uit de aanwezige fondsen. In 2020 werd ook een vervolguitkering uit 
de erfenis van Antal-Begeer ontvangen. Mede daardoor verbeterde de liquiditeitspositi e. Het gebruik 
van deze uitkering is voorbehouden aan specifi eke wensen en eisen van de erfl ater.
Voor 2021 zijn de vooruitzichten onzeker. Bij het ter perse gaan van dit jaarverslag zijn de deuren nog 
steeds gesloten. Desondanks ziet het bestuur de toekomst met vertrouwen tegemoet. Als gevolg van 
de steunmaatregelen is de huidige liquiditeitspositi e passend. 
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Bestuur  
Charlott e Huygens, voorzitt er
Franca van Winkel, penningmeester 
Jan Westendorp, voorzitt er
Jeanett e van Bennekom, secretaris
Jolanda Bouman, lid
Renate Cevaal, lid

Sjoerd Eisma, adviseur

Medewerkers
Marcel Teheux, directeur
Arjenne Bouwknegt, conservator (tot 31-03-2021)
Lucinda Timmermans, conservator (vanaf 01-05-2021)
Ingeborg Dijkman, marketi ng en communicati emanager
Monique van Arkel, offi  ce/facility manager 
Lisett e van der Eijk, coördinator publieksfuncti es
Mineke Apon, baliemedewerker 
Jaap Bonninga, suppoost
Angelique van Ee, suppoost
Melany Thijwissen, suppoost (tot 01-11-2021)
Bas Sti gter, suppoost (vanaf 01-12-2021)
Marijke Bakker, suppoost (vanaf 01-12-2021)

Stagiairs/werkervaring
Danika Halley, marketi ng en communicati e stagiaire (juli t/m december 2021)
Henriëtt e Bloema, stagiaire conservator (van februari t/m januari 2022)
Lena van der Poel, stagiaire conservator (sept t/m november 2021)
Marlene Marti ns, Werkervaringsplek, Musea Bekennen Kleur Educati e (vanaf 1 december 2021)

Vrijwilligers
Circa 65 vrijwilligers waren acti ef in de volgende werkgroepen: registrati e, archief, bewaking, bibliotheek, 
boekhouding, computer, evenementen, fotografi e, gastvrouwen, kassa/balie, kinderfeestjes, 
museumwinkel, p.r., projecten, rondleidingen, technische zaken, tentoonstellingsopbouw, website, 
workshops, taxeren, zilverlounge en zilververzorging. Een aantal vrijwilligers is a� omsti g van gemeente 
en UWV en vindt een werkervaringsplek bij het Zilvermuseum. 

Organisatie
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Grote dank aan alle gulle gevers
Het Zilvermuseum bedankt alle donateurs, fondsen, overheden en sponsors voor de fi nanciële 
ondersteuning. Het onderschrijft  het partnerschap van het Zilvermuseum met deze instellingen en 
bedrijven, waarmee de maatschappelijke inbedding van het museum nog beter vorm krijgt. 

Exploitati e:
- De Gemeente Krimpenerwaard: exploitati esubsidie en het pand “om niet”
- Partner: Rabobank Utrechtse Waarden
- Donati es van branchegenoten, Schoonhovense bedrijven en parti culieren

Fondsen en gulle gevers: 
Gemeente Krimpenerwaard
Rabobank
BNG Cultuurfonds 
Fonds 21
Sti chti ng Zuid- Hollands Landschap
Streekfonds Krimpenerwaard 
Vrienden Nederlands Zilvermuseum 
Go-Advised
De Gijselaar-Hintzenfonds
Bouwfonds Cultuurfonds
Sti chti ng Stokroos 
Rob Glastra Fotografi e
Dr Hendrik Muller’s Vaderlandsch Fonds
Gravin van Bylandt sti chti ng 
JE Jurriaanse sti chti ng 
Mondriaan Fonds 
Ondernemersfonds Schoonhoven 
Prins Bernhard Cultuurfonds 
Gilles Hondius Foundati on
Nachenius Tjeenk Sti chti ng
Rivierenlandfonds
Van Kempen en Begeer
Frieda van der Poel
VSB Fonds
En alle andere gulle gevers die anoniem wilden blijven.

Bijlage: Een overzicht met extra informati e over onze expositi es vindt u in de bijlage hieronder.

Grote dank 
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Dubbelop: Jan Matt hesius en Pauline Barendse 
19 november 2020 tot 28 november 2021
Edelsmeden Pauline Barendse en Jan Matt hesius verkennen de 
grenzen van het onmogelijke in hun werk. Zij laten werk zien dat 
nog nooit eerder vertoond is. Experimenten, sieraden, exclusief 
werk uit privécollecti es en grote objecten. ‘We openen eigenlijk 
onze schatkamer voor het publiek’ aldus Pauline. Daarbij geven ze 
een kijkje in hoe ze te werk gaan en ontdekt het publiek hoe zij hun 
vakmanschap tot een kunst hebben verheven.

Expositi e Ground Hope van zilverkunstenaar Jan van Nouhuys
Van 18 februari 2021 tot en met 9 januari 2022 exposeerde 
zilverkunstenaar Jan van Nouhuys in met de expositi e Ground 
Hope. Jan neemt de bezoeker mee op weg naar een lichtpunt 
aan de horizon. Tegelijk met de tentoonstelling werd boek ‘Jan 
van Nouhuys - Zilverkunst - Grondlegger van de Nederlandse 
hedendaagse zilverkunst’ gepresenteerd, over 40 jaar leven 
en werk van Jan van Nouhuys. De expositi e trok veel echte 
zilververzamelaars en lie� ebbers. Ook kwamen diverse keren 
studenten van de Vakschool het werk van Jan bewonderen. Als 
bekende Schoonhovenaar en zilversmid met internati onaal aanzien, 
kwam er zowel lokaal als landelijk publiek op af. 

Restaurati eproject
Van 5 november – 13 juni 2022
In het Nederlands Zilvermuseum in Schoonhoven een 
heel bijzonder tafelstuk in restaurati e te zien. Tijdens de 
restaurati ewerkzaamheden van het Pièce de Milieu (Gerardus 
Willem van Dokkum, 1875, geproduceerd door J.M. van Kempen) 
werden diverse bijzondere en onverwachte ontdekkingen gedaan. 
Daardoor duurt het proces langer dan gedacht, maar doet zich ook 
de unieke kans voor om de sporen van het verleden te ontdekken 
en zichtbaar te maken voor het publiek. De bezoeker krijgt bij deze 
‘pop-up expositi e Work in Progress’ een inkijkje in traditi onele, 
moderne en soms zelfs experimentele restaurati etechnieken en 
de keuzes die de restaurateur of conservator moet maken. De 
restaurati e wordt uitgevoerd met steun van Vereniging Rembrandt 
(mede dankzij haar VriendenLoterij Restaurati efonds).

Meesterstukken en miniaturen Vakschool
Vanaf 6 december 2021
Elk jaar exposeert het Nederlands Zilvermuseum de Meesterstukken 
van de eindexamenstudenten van de Vakschool voor edelsmeden 
in Schoonhoven. Zo bieden we ook een podium aan jong talent!
Door corona zijn de Meesterstukken van 2020 en 2021 
samengevoegd in één expositi e. Ook zijn de miniaturen te zien van 
de derdejaars. 
De studenten kunnen prijs winnen met een video over hun werk van 

Overzicht exposities 
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de Vrienden van het Nederlands Zilvermuseum Schoonhoven en een 
prijs van de vakjury, bestaande uit waardebonnen van groothandels 
uit het vak en edelstenen. De eerste prijs bij de miniaturen is een 
wals. De prijswinnaars worden op 19 februari 2022 bekend gemaakt.

Strings Attached
Op 11 december, net voor de lockdown, opende de expositie 
Strings Attached van draadkunstenaars Maja Houtman en Karin 
Kortenhorst. Maja Houtman en Karin Kortenhorst vormen een 
bijzonder expositie-duo. Wat hen verbindt? Draad. En daarin zit ook 
gelijk de tegenstelling: Maja verwerkt meters fijn draad in draagbare 
objecten, terwijl Karin juist de ruimte opzoekt en grote sculpturale 
objecten maakt. Door beide smeden in een ruimte samen te 
brengen ontstaat een interessant spanningsveld, dat de bezoeker 
zal verrassen en doen verwonderen. 
Beide smeden zijn opgeleid aan de Vakschool in Schoonhoven tot 
goudsmid. Daarna ging ieder een eigen richting op, het klassieke 
sieraad achter zich latend. Karin vervolgde haar opleiding aan de 
Kunstacademie en verdiepte zich in 3-D vormgeving. Maja behaalde 
ook het diploma zilversmeden en specialiseerde zich later in filigrain.

De opening was live te volgen voor gasten die helaas niet konden komen. Ook werd Burgemeester 
Cazemier nog even in het zonnetje gezet.

Lodereindoosjes
Vanaf juni 2020 t/m 20 november 2021
Het Nederlands Zilvermuseum heeft een bijzondere schenking ontvangen van zilveren lodereindoosjes. 
Het betreft een zeer zorgvuldig samengestelde verzameling volgens de indeling Nederlands Klein Zilver 
en Schepwerk van B.W.G. Wttewaall. Lodereindoosjes werden vanaf 1690 steeds populairder onder 
het volk. Mensen hadden niet altijd de gelegenheid om hun kleding of zichzelf goed te reinigen. Om 
lichaamsgeurtjes te verdrijven vond men toen het lodereindoosje uit. Loderein komt van het Franse 
L’eau de la Reine ofwel ‘water van de koningin’. Van natuurlijke grondstoffen maakte men geurwater, 
meestal in een vast recept van rozemarijn, lavendel en ceder. In de doosjes zat een sponsje waarmee 
het geurwater aangebracht kon worden. In verschillende streken ontstonden diverse recepten voor 
geurwater.

B.W.G. Wttewaall omschrijft in zijn boek ‘Nederlands Klein Zilver en Schepwerk’ op chronologische 
volgorde maar liefst zeventien verschillende typen doosjes van 1690 tot circa 1880. De doosjes 
zijn onder meer uniek in de vorm, gebruikte smeedtechnieken, scharnieren of streekgebonden 
kenmerken door een afbeelding van een historische gebeurtenis. In Schoonhoven werden onder meer 
door zilversmeden Teunis Kruyt, Adrianus Kuylenburg en later Gerrit Greup heel kenmerkende platte 
doosjes gemaakt. 
De lodereindoosjes krijgen op termijn een nieuwe plek in de vaste presentatie van het museum. 

Gerestaureerd zilveren ciborium
20 oktober 2020 – heden
De expositie van het ciborium werd verlengd. Het zilveren ciborium, ook wel troonhemel of 
expositietroon genoemd, is in 1897 vervaardigd in het atelier van Camille Esser. De Fa. Esser was 

gevestigd in Weert, Limburg en was een belangrijke producent van religieuze 
voorwerpen. Het kunstwerk is bijzonder door de historische betekenis, het 
weelderig gebruik van ornamenten, maar ook het formaat. Het ciborium is 
namelijk 210 centimeter hoog. Markant is de geschiedenis van het kunstwerk. 
Het heeft de oorlog overleefd door de opslag op een zolder in Haastrecht en 
is waarschijnlijk daarom niet geroofd tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ook is 
om onbekende redenen jarenlang gedacht dat het van messing was en slechts 
verzilverd. Binnen in het ciborium staat normaliter een prachtig nog veel ouder 
Mariabeeld. De laatste jaren stond het in de O.L.V.- Hemelvaartkerk te Gouda.
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