Secretariaat:
ir. M.L.A.M. van Hezik
Gen. Foulkesweg 61a
6703 BM WAGENINGEN
T
E
I

06 – 51 36 96 71
secretariaat@juweliersclub.nl
www.JuweliersClub.nl

____________________________________________________________________________________________

NIEUWSBRIEF
April 2018
____________________________________________________________________________________________

1. Voorjaarsbijeenkomst NJC leden

maandag 28 mei 2018

Elkaar in een ontspannen atmosfeer ontmoeten en ook interessante informatie
meenemen is het doel van deze bijeenkomst. De vormgeving daarvan is de
volgende; we komen bijeen bij onze gastheer WSB Interieurbouw in Scherpenzeel
vanaf 15.30 uur en na de kennismaking met dit bedrijf drinken en eten we samen
wat zodat iedereen op tijd weer kan vertrekken. Dus centraal in het land en vóór de
file heen en ná de file weer terug.
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Voor degenen die WSB nog niet kennen de volgende informatie; dit bedrijf is
nationaal en internationaal toonaangevend in de interieurbouw van
winkelinrichtingen. Zij werken met een eigen team van architecten, bouwkundig
tekenaars, projectbegeleiders, meubelmakers, spuiters, fineerders en monteurs.
Zij zijn sterk in conceptstrategie en inspirerend winkelontwerp en zijn
verantwoordelijk voor de inrichting van de zaken van een aantal NJC collega’s!

Uiteraard is uw partner en/of een collega of medewerker van u van harte welkom op
deze Voorjaarsbijeenkomst!

Samengevat:


Datum: 28 mei a.s.



Start:



Locatie: WSB

15.30 uur

Glashorst 94
Scherpenzeel

Graag in uw agenda noteren!
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2. Afscheid Juwelier Heetman
Wij hebben helaas per eind december 2017
afscheid moeten nemen van ons lid van het
eerste uur, Juwelier Heetman. Het AD heeft
er op 6 januari jl. een mooi item aan gewijd
dat wij graag met u delen.

“Juwelier aan de Lijnbaan stopt ermee
Het rolluik op de Lijnbaan is dicht en gaat niet meer omhoog voor de verkoop van
juwelen en horloges. Na 101 jaar is Juwelier Heetman gestopt. De broers Hans, Gijs
en Louis zijn met pensioen en daarmee eindigt een gerenommeerd familiebedrijf in
Rotterdam.
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Juwelier Hans Heetman voor zijn gesloten zaak. De vitrine is de laatste die nog op de Lijnbaan staat. Hij
wordt hersteld omdat een veegwagen het bouwwerkje onlangs beschadigde. © Jan de Groen

Waarom worden ze niet overgenomen? Zijn er geen kinderen die het bedrijf kunnen
voortzetten? Het zijn vragen die dezer dagen vaak worden gesteld aan Hans
Heetman (67). ,,Het is niet makkelijk om zo'n zaak als deze over te dragen aan
iemand buiten de familie'', zegt hij. En nazaten zijn er wel, maar die zouden wel
eerst drie broers moeten uitkopen. Maar de interesse is er ook niet.

Heetman is er nuchter onder. ,,Het is een andere tijd.'' Dat zijn vader en oom het
door zijn grootvader in Kralingen begonnen bedrijf zouden voortzetten, was een
gegeven. Dat gold ook voor hem en zijn broers. ,,Ik stond op mijn 10de al in de
kelder om doosjes recht te zetten. Als mijn vader een speelgoedzaak had gehad, was
ik daarin verdergegaan.''
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Niet dat hij, net als zijn kinderen, een andere kant op had gewild. De juwelier en
goudsmid had de decennia in het familiebedrijf niet willen missen. ,,Het is een
ontzettend leuk vak en onze omzet was goed. We stoppen puur vanwege de leeftijd.''
Hij wilde niet net als zijn vader tot zijn 84ste in de zaak staan. ,,Op zo'n leeftijd ben
je te oud om nog eens naar Park Guëll in Barcelona te gaan.''

Het contact met klanten gaat Heetman het
meeste missen. Daar zaten bijzondere types
tussen. Uit China, Japan, Rusland en Polen.
Sommigen kwamen elk jaar langs. ,,In dat
soort landen zijn niet veel dealers van Rolex.
Vroeger hadden we veel export via de haven.
Dan ging ik om vier uur 's nachts naar een
Chinees schip, waarvan het personeel niet
van boord ging, om een horloge af te geven
bij de kok.''

Dat een chique juwelierszaak niet alleen
klanten maar ook overvallers trekt, daar
heeft Heetman mee leren leven. ,,Je moet
3

daar een beetje laconiek mee omgaan,
anders ga je het niet trekken'', zegt hij. ,,Ik
heb wel eens personeel ontslagen omdat het
te bang was. Ook heb ik niet alle overvallen aan mijn vrouw verteld. De familie thuis
is vaak meer onder de indruk dan de medewerkers in de zaak.''

De keren dat hij oog in oog kwam met een
overvaller met mes of vuurwapen, bleef hij
altijd rustig. ,,Je moet de situatie
accepteren. 'Wilt u uw vinger van de
trekker halen?' vroeg ik zo'n man.''

De keer dat er op klaarlichte dag een vorkheftruck naar binnen reed, heeft hij de
daders vanuit de zaak rustig staan filmen. ,,Ik ga in zo'n situatie natuurlijk niet naar
buiten. Maar zij konden niet verder komen dan de etalage. Die hebben ze inderdaad
leeggehaald, maar daar waren we voor verzekerd.''
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Met de pensionering van de broers Heetman verdwijnt de laatste ondernemer van
het eerste uur op de Lijnbaan. De juwelier zelf vindt het geen drama. ,,De Lijnbaan is
in 65 jaar erg veranderd. Sinds Jungerhans dicht is, zou ik niet weten waar je nog
een kristallen vaas koopt. Maar misschien is daar ook geen vraag meer naar. Je kunt
klagen dat er te veel schoenwinkels op de Lijnbaan zitten, maar dan moeten mensen
misschien niet zoveel schoenen kopen. De Lijnbaan is als winkelstraat alleen maar
beter geworden. Ik zou niet meer terug willen naar de omzet uit 1960.''

Interieur
Wat er komt in het pand van Heetman? Voorlopig niets, want een bedrijf beëindigen
kost tijd en de broers zijn nog wel even bezig om het pand leeg te maken. Zo wordt
het originele, rozenhouten interieur uit 1953 ontmanteld. ,,De stoeltjes gaan naar de
kleinkinderen, de vitrines zetten we thuis neer. Een aantal meubelmakers heeft
interesse in de wandkasten.''

De broers weten nog niet of ze het pand verhuren of verkopen. Een voorkeur voor
een nieuwe gebruiker hebben ze niet. ,,Ik ga niet over mijn graf heen regeren.'' Al
moet de koper of huurder wel de kluis aanvaarden. ,,Die is ingemetseld en zo groot
als een kleine badkamer. Die ga ik dus niet verplaatsen.''
4

In 2014 reed op klaarlichte dag een vorkheftruck bij de juwelierszaak van Heetman naar binnen.
© Sanne Donders

KvK
Btw-nummer
IBAN ING

342363
003797685B01
NL83 INGB 0000 6040 97

3. Geslaagd bezoek NJC delegatie speciale tentoonstelling “Haagse Chic”
Collega Fred Brom had een open uitnodiging
naar de leden van de NJC gestuurd om op
zondag 11 februari 2018 de tentoonstelling
“Haagse Chic Steltman – 100 jaar sieraden
en zilver” in het Gemeentemuseum Den Haag
te bezoeken waarbij hij tekst en uitleg zou geven.
Een twaalftal NJC leden hebben van deze
uitnodiging gebruik gemaakt en ze hebben
genoten van de bijzondere uitleg van Fred.
Bij de koffie na afloop kregen ze ook nog de bijzondere catalogus van deze
tentoonstelling.

Ontwerpen van Steltman verschijnen regelmatig op prestigieuze veilingen van
Christie’s en Sotheby’s, en zijn als nationaal erfgoed opgenomen in de collecties van
het Rijksmuseum Amsterdam, het Gemeentemuseum Den Haag en het Centraal
Museum Utrecht. Het honderdjarig bestaan van Steltman Juweliers is van
4 november 2017 tot 18 februari 2018 gevierd met een overzichtstentoonstelling in
het Gemeentemuseum Den Haag.

De tentoonstelling toonde artistieke juwelen van Steltman Juwelier van 1917 tot nu,
zoals schitterende diamanten, prachtige juwelen van jade uit de roaring twenties,
sieraden met lotusmotieven, fantasierijke en sierlijke dierfiguren uit de jaren 50 en
modern werk uit de latere periodes.

Aan bod kwam ook het zilver dat Johannes Steltman ontwierp voor prachtig gedekte
tafels en fraaie interieurs. Tot de topstukken behoort het gehamerde zilveren
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theeservies dat door Steltman in 1925 werd ingezonden voor de beroemde
Exposition des Arts Décoratifs et Industriels Modernes te Parijs waar het werd
bekroond met een Diplôme de Medaille de Bronze.
De tentoonstelling bevat ontwerptekeningen, ambachtelijke gipsmodellen en
bijzondere bruiklenen uit privébezit.

Fred Brom wordt zeer bedankt voor de gelegenheid om onder zijn bezielende leiding
deze tentoonstelling te mogen bezoeken.

4. Staudt - Succes, schapen en horloges
Succes is intrinsiek
Door een stormachtige samenloop van omstandigheden heb ik mijn leven als
accordeonist verruilt (niet geheel overigens) voor een wereld van horloges; luxe
horloges. Een begeerlijk goed, dat voor velen geldt als een droom; iets om naar toe
te leven. Van deze begeerlijke behoefte wordt dan ook graag gebruik gemaakt, door
allerlei grote luxemerken. Ze verkopen een lifestyle; identiteit; succes. De afgelopen
jaren is mijn Italiaanse zolderkamerproject uitgegroeid tot een heuse onderneming
met tientallen verkooppunten in binnen- en buitenland.

Ik ben ontzettend gelukkig en tevreden met mijn carrièreswitch. Maar het heeft me
ook in een wereld geworpen waar ik nooit bewust voor gekozen heb. De wereld waar
ik aanvankelijk voor gekozen had, was een wereld gefundeerd op intrinsiek succes en
idealisme. Welke motivatie is er anders denkbaar, wanneer je heel je leven geeft aan
een passie voor het bespelen van een trekzak? De horlogewereld is ooit begonnen
met diezelfde onvoorwaardelijke liefde, maar de overblijfselen daarvan zijn vandaag
de dag lastig terug te vinden.

Afgelopen decennium lijkt het wel alsof deze wereld louter is gaan draaien om
financieel gewin. Waar ooit de intrinsieke passie voor mijn accordeon verwaterde
doordat de extrinsieke drang om “de beste” te zijn mijn emoties begonnen te
verdrukken, zie ik ditzelfde proces plaatsvinden in de horlogewereld. Ik zie veel
hardwerkende, zelfstandige juweliers die moeite hebben om hun intrinsieke passie
voor hun vak niet te laten bezwijken door druk die grote bedrijven uitoefenen om iets
onhoudbaars na te streven. Groei is een gevolg van creativiteit, focus en passie.
Wanneer groei het doel an sich wordt, gaat dit veelal gepaard met verkramping en
onbalans.

De wereld verandert. Volgens mij gaan we (heel) langzaam naar een samenleving
die is gefundeerd op intrinsiek geluk en succes. In balans zijn met jezelf, zoals het
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tegenwoordig modieus wordt uitgedrukt. Er zitten breukjes in de kunstmatige,
aardse zingeving. Het lijkt niet houdbaar. Consumeren zal nooit het gebrek aan
zingeving kunnen vervangen. Dus we zullen andere manieren moeten vinden om
deze leegte te vullen. En volgens mij zit dat niet in macht, materialisme en extrinsiek
geluk.

Schapen
De bovenstaande hersenspinsels houden me bezig. Minstens net zo veel als mijn
horlogemerk. Afgelopen jaren heb ik gemerkt dat mensen die mijn horloges kochten
in meer of mindere mate, bewust of onbewust, mijn gedachtegang deelden. Zonder
dat ik daar actief over sprak. Sterker nog, deze tekst is de eerste keer dat ik hier
openlijk over communiceer. Dat deze mensen niet alleen mijn ontwerpen, maar ook
de energie die ik in mijn horloges heb gestopt waarderen, maakt me dankbaar en
nederig. Dat is een eer. En dat voelt krachtig.
En deze kracht heb ik geprobeerd om te zetten in een campagne. Verschillende
ideeën zijn de revue gepasseerd. Ik wilde het niet te zwaar maken. We moeten
onszelf ook vooral niet té serieus nemen. En wat is er sympathieker dan een dier?
Het metaforische schaap loopt in een kudde, het volgt de herder. En laat zich eens in
de zoveel tijd kaal plukken, zodat er een lekkere warme trui gemaakt kan worden.
Kuddedieren. Ik zou zo graag zien dat ieder mens zijn ware intelligentie kan
ontdekken: de mogelijkheid tot zelfreflectie, zelfontplooiing en de geniale gave om
zichzelf af te vragen waar men mee bezig is. De gave om te visualiseren: invloed uit
te kunnen oefenen op de eigen toekomst. Het lichaam bereikt, waarnaar de geest
reikt.

De schapencampagne van Staudt Watches is op verschillende lagen te interpreteren.
Je kan je er aangesproken door voelen, of misschien beledigd. Waardeoordelen laat
ik graag buiten beschouwing; die doen er niet toe. Het is gewoonweg mijn manier
om op een ludieke wijze mijn hersenspinsels te delen en de wereld een stukje mooier
te maken.

En hoe gaat het met Staudt Watches?
Begin 2017 heb ik Loek Oprinsen ontmoet. Het klikte ontzettend goed tussen ons,
zowel privé als zakelijk. Zo goed dat we in oktober datzelfde jaar definitief onze
samenwerking hebben beklonken, met de poten in de modder tijdens de Military
Boekelo.
Loek is deel geworden van Staudt Watches als managing partner en neemt met zijn
bedrijf ILP de distributie op zich in Nederland, België en Duitsland.
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Hij is al meer dan twintig jaar actief in de horlogebranche en bekleedde verschillende
internationale posities zoals President Ebel, Wholesale Director Cartier en Brand
Manager Piaget, Baumer & Mercier, Panerai, Vacheron Constantin en Montblanc.
Vanaf april 2018 starten we ook met onze nieuwe distributiepartners in Spanje.
8

2017 stond in het teken van volwassenheid voor Staudt Watches. De productie is
klaargestoomd voor opschaling, het merk heeft een rebranding ondergaan en we
hebben onze strategie bepaald voor de komende jaren. Daarnaast zijn we verhuisd
naar onze nieuwe Staudt HQ in Boekelo. Midden april 2018 organiseren wij onze
eerste BoekeloWorld, waar we onze huidige ambassadeurs en prospects uitnodigen in
ons Staudt HQ in Boekelo en vertellen over onze visie en alle noviteiten: Praeludium
Chrono, website, webshop (online staat voor ons in dienst van offline: wij geloven in
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retail), verpakkingsmaterialen, displaymaterialen en nog veel meer. Daarnaast gaan
we graag in gesprek om zo de toekomst van Staudt Watches samen te vormen.

Oftewel, alle voorwaarden zijn aanwezig om de groei van afgelopen jaren voort te
zetten. We zitten boordevol energie en hebben zin om gas te geven!

Reageren is mogelijk door een e-mail te sturen naar ys@staudtwatches.com. Of per
post: Staudt HQ, t.a.v. Yvo Staudt, Boekelose Stoomblekerij 41, 7548 ED Boekelo.

5. Column door Alon Ben Joseph
BITCOIN; EENN NIEUWE TULPENMANIE
Bijna vier eeuwen na het barsten van de eerste speculatieve
economische bubbel zijn wij getuige van een nieuwe ‘tulpenmanie’.
Het is u vast niet ontgaan dat in het afgelopen jaar de
cryptocurrency Bitcoin van € 819,- is gestegen naar € 11.712,-;
een groei van 1.374%! Ondanks dat ik een zeer grote fan ben van
blockchain technologie en achter het concept van cryptocurrencies
sta, ben ik bang dat er heel veel mensen financieel gaan bloeden zodra er een
correctie komt op de koers van Bitcoin, zoals nu al een beetje het geval is.
Maar zoals een voetballegende altijd riep: elk nadeel heeft zijn voordeel.
U als juwelier kunt Bitcoin gaan accepteren als betaalmiddel en er zo voor zorgen dat
speculanten hun winsten in uw zaak omzetten in prachtige horloges en juwelen
voordat die correctie er komt.

We kunnen concluderen dat het buzzwoord van 2017 Bitcoin was. Wat is Bitcoin
nou eigenlijk? Voordat wij hier dieper in duiken is het belangrijk om het systeem
dat dit faciliteert, de blockchain, te begrijpen. Simpel uitgelegd is een blockchain
een systeem waar er geen centraal regulerende partij is. Betalingen werken zo:
persoon A wil geld sturen naar persoon B. Die transactie wordt een ‘block’ genoemd.
Het block wordt naar alle partijen in het netwerk gestuurd, welke vervolgens de
transactie moeten goedkeuren. Zodra dit is gebeurd, wordt het block toegevoegd
aan de lijst met goedgekeurde transacties, de zogenaamde ‘chain’, en het geld gaat
van A naar B. Dit systeem zorgt ervoor dat er 100% transparantie is en er
theoretisch niet gefraudeerd kan worden.

Er zijn ook andere toepassingen denkbaar voor het blockchainsysteem, bijvoorbeeld
bij contracten, tickets, intellectueel eigendom en meer. In onze branche zou
het gebruikt kunnen worden om de handel in diamanten en edelmetalen
transparanter te maken. Alhoewel een blockchainsysteem ook anders kan
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functioneren dan als valuta/betaalmiddel, kan een cryptocurrency niet functioneren
zonder een blockchain.

In 2008 werd Bitcoin als ‘electronic cash system‘ geïntroduceerd door een
onbekende persoon/groep die handelde onder de naam Satoshi Nakamoto. De
oprichter(s) bleven opzettelijk anoniem, want het Bitcoin-concept is betrouwbaar
zonder een centrale autoriteit als een bank of overheid. Om Bitcoin te gebruiken
hoef je niet een bepaalde persoon of instantie te vertrouwen, maar gaat het om
het collectief wat communiceert via een blockchain. Het internettijdperk had een
nieuw betaalmiddel nodig en het uitgangspunt van Bitcoin was dan ook: hoe
maken wij een geschikte valuta zonder dat men blind hoeft te vertrouwen op de
initiatiefnemers ervan? Dit dilemma – hoe werk je samen zonder dat je weet in
welke mate de andere betrokkenen te vertrouwen zijn – staat al enige decennia
bekend als het Byzantijns Generaals Probleem. Vertaald naar Bitcoin komt het
neer op: hoe weet je dat er met een Bitcoin-overboeking niet gerommeld is? Dat
bijvoorbeeld een slimme hacker niet stiekem een programmaatje heeft geschreven
om elke Bitcoin vaker te kunnen spenderen?

De architect van Bitcoin heeft daarvoor een oplossing gevonden en gaf dit de
benaming Blockchain. Alle computers wereldwijd die een stukje speciale software
draaien vormen samen die Blockchain. Het komt er op neer dat álle transacties
met Bitcoins aan ál die duizenden computers wordt doorgegeven, zodat élke
deelnemende pc exact weet welke transacties er hebben plaatsgevonden. Kortom:
als je zelf iets weet, hoef je niet te vertrouwen op een ander. Hoe goed dit concept
werkt zou je kunnen afleiden uit het gegeven dat de Blockchain nog nooit gekraakt
is. Maar nog belangrijker: nog niemand heeft (in theorie) de logica erachter
onderuitgehaald.

Waarom zie ik het dan toch als een nieuwe Tulpenmanie? Tot nu klinkt het zeer
revolutionair en goed doordacht. Veel criticasters beweren dat het geen betaalmiddel
is, maar als wij kijken naar de functie en criteria van geld is BitCoin wel degelijk
geld. De functies van geld zijn; geld is een ruilmiddel, geld is een rekeneenheid en
geld is een oppotmiddel. De criteria van geld zijn; het is houdbaar, want geld bederft
niet; het is deelbaar, namelijk twee halfjes zijn exact even veel waard als een hele;
het is draagbaar, het is te transporteren of te verhandelen; en het is schaars omdat
het niet eenvoudig na te maken is en/of omdat de beschikbaarheid gelimiteerd is.

Als wij de functie en criteria van geld bestuderen lijkt het erop dat Bitcoin
daadwerkelijk geld is. En, een decennium na oprichting van Bitcoin is het niet alleen
een betaalmiddel tussen personen, maar kan men daadwerkelijk afrekenen in
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fysieke en online winkels. Persoonlijk ben ik van mening dat cryptocurrencies
zeker toegevoegde waarde bieden, maar cryptocurrencies die geen onderliggende
monetaire waarde hebben en zo een gigantische groei doormaken in valutawaarde
zijn gedoemd om te crashen. Van oudsher had geld een monetaire waarde, want
munten waren van echte edelmetalen gemaakt. Waardepapieren vertegenwoordigen
daarna een bepaald gewicht in een edelmetaal. Tegenwoordig vertrouwen wij
overheden en economieën om de waarde van geld te garanderen. Ondanks dat
Bitcoins schaars zijn - er zijn er maar 21 miljoen van - duidt een dergelijk explosieve
koersstijging op kuddegedrag en FOMO, het zogenaamde Fear Of Missing Out.
Er zijn inmiddels ruim 1.000 andere cryptocurrencies, waarvan er vele mislukken,
en anderen zelfs tekenen van oplichting hebben. Er zijn twee netwerken die hun
blockchain anders ingericht hebben en momenteel veel succes hebben: Ethereum
en IOTA. Die groeien ook relatief hard in de slipstream van Bitcoin, maar deze
laatste blijft de meeste aandacht krijgen.

Nu hoor ik u al denken, dit is allemaal heel leuk, maar wat kan ik hier als juwelier
mee? Mijn advies is om zeker geen Bitcoins te kopen, die zijn inmiddels al te veel
in waarde gestegen. Maar ik adviseer u wel om een digitale portemonnee (wallet)
te openen, te leren hoe de blockchain werkt en hoe u transacties kunt verwerken.
Als juwelier adviseer ik u vervolgens om Bitcoin te gaan accepteren als betaalmiddel.
Als u geen webshop heeft kunt u gewoon uw klanten het unieke nummer of de
QR-code van uw wallet doorgeven - zo simpel is het. Een goede wallet is Coinbase.

Mocht u wel een webshop hebben, dan kunt u betalingen accepteren via het
Nederlandse Mollie. Bij Ace Juweliers werken wij met het Amerikaanse BitPay, een
van de grootste partijen in de wereld. Mocht u de smaak helemaal te pakken hebben
en wilt u toch op persoonlijke titel Bitcoin en andere cryptocurrencies gaan kopen,
dan raad ik aan dit te doen via de exchange Kraken.

Reageren op deze column is mogelijk door een e-mail te sturen naar
alon@oakconsultancy.com of te bellen naar Oak Consultancy, tel. 020-2602100.
Aanvullende informatie is ook beschikbaar op OakConsultancy.com.
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6. Nieuws van het Zilvermuseum Schoonhoven
 SCHOONHOVEN SILVER AWARD
Er is weer een nieuwe editie van de Schoonhoven Silver Award



op komst. De editie van 2018 heeft een nieuwe internationale jury, een aangepast
pakket van eisen voor deelname en meerdere prijzen. Wij hopen hiermee een
bredere doelgroep te kunnen bereiken en meer deelnemers te krijgen.

De eerste aankondiging is op 23 februari jl. naar
potentiële deelnemers verstuurd .
Inmiddels zijn we verheugd te kunnen melden dat
de prijzen mogelijk worden gemaakt door de
Gemeente Krimpenerwaard, Vakschool Schoonhoven
en Herens & Herens. Daarmee is het nu ook definitief
dat we naast de Schoonhoven Silver Award een
Young Professional Award kunnen uitreiken.
Dit zal eveneens aan potentiële deelnemers en
belanghebbende organisaties bekend worden gemaakt.

 UITNODIGING OPENING TENTOONSTELLING FEEST!
Het Zilvermuseum Schoonhoven nodigt u hierbij van harte uit voor de opening van:
12

FEEST! op woensdag 18 april 2018 van 16.45-19.00 uur.

Het Franse zilverhuis Christofle heeft ter
ere van het 40-jarig jubileum van
het Nederlands Zilvermuseum een groot
deel van haar collectie beschikbaar gesteld
voor de tentoonstelling FEEST!. Grote
zilveren en verzilverde werken die gebruikt
worden bij feestelijke gelegenheden of
speciaal vervaardigd zijn voor feestelijke
gebeurtenissen. Meer dan 100 unieke
stukken uit de historische en hedendaagse
collectie worden gepresenteerd op een
14 meter lange gedekte tafel. Waaronder
indrukwekkende kandelabers, grootse
vazen, wijnkoelers met een doorsnede van
70 cm, prachtige middenstukken,
bewerkte wijnkaraffen en jardinières.
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Nog niet eerder is zoveel werk van Christofle bijeengebracht voor een tentoonstelling
in Nederland.

Programma
16.45 uur

Ontvangst

17.00 uur

Openingsbijeenkomst met sprekers:
• Marcel Teheux, Directeur Zilvermuseum
• Max Kerremans, Voorzitter bestuur Zilvermuseum
• Anne Gros, Conservator Christofle

17.30 uur

Openingswoord – de heer A. Pechtold, partijleider en
fractievoorzitter van D66 en groot zilverliefhebber.

17.45 uur

Openingshandeling door de heer A. Pechtold en
Burgemeester Cazemier, bekijken tentoonstelling FEEST! & borrel

19.00 uur

Einde

Aanmelden voor het bijwonen van de opening kan via m.vanarkel@zilvermuseum.nl

FEEST! is te zien van 17 april tot en met 16 september 2018 in het Zilvermuseum
Schoonhoven.
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 DE WARE IDENTITEIT VAN ZILVER
Lex Pott is geselecteerd voor het stipendium van Stichting Stokroos (Stichting
Stokroos stimuleert met het stipendium een experiment in zilver).
De vraag een zilveren object te vervaardigen voor de permanente collectie van het
Nederlands Zilvermuseum in Schoonhoven, werd beantwoord met een Transiencekom en schaal van geoxideerd zilver die hij samen met David Derksen vervaardigde.
In de kleurrijke serie is zilver niet glanzend gepolijst, maar wordt de pure schoonheid
van het verouderingsproces juist in volle glorie getoond.

Fotograaf: Rob Glastra
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Bekende ontwerpers als Evert Nijland (2014), Aldo Bakker (2015) en Piet Hein Eek
(2013) gingen hem voor. Maar nu gaan ook Lex Pott en David Derksen (2017) deel
uitmaken van de collectie eigentijds zilver van het Nederlands Zilvermuseum
Schoonhoven. Het viel Lex Pott en David Derksen op dat zilver altijd zo perfect
opgepoetst en glimmend gepolijst is, toen ze door het Zilvermuseum rondliepen. Ze
wilden iets radicaal anders, iets dat zelden wordt gedaan met dit kostbare materiaal.
Zij zouden niet de gecultiveerde natuur laten zien, maar het natuurlijke gedrag van
dit half-edelmetaal: oxideren.
Door invloed van onder andere zuurstof of water verschijnen gaandeweg donkere
vlekken op zilveren voorwerpen. Deze natuurlijke manier van veroudering is in de
ogen van de ontwerpers geen aftakeling maar pure schoonheid; het maakt de ware
identiteit en de rijke geschiedenis van een object zichtbaar.

Pott en Derksen onderzoeken en experimenteren vanuit een grote nieuwsgierigheid
naar het gedrag van materialen. Zij zijn al langer geïnteresseerd in
oxidatieprocessen, zoals ze lieten zien in hun Transience-spiegels. De Transience
schaal en kom zijn hier logische opvolgers van.

Oxidatie acceleratie
Toch hebben de ontwerpers de natuur enigszins beïnvloed: binnen het vastgestelde
kader kan het materiaal zich vrij gedragen. Voorts bespoedigden zij de transitie van
zilver door het gebruik van zwavellever. In dit oxidatieproces accelereren en
bevriezen ze de tijd. Zo onthullen de zilveren kommen de verschillende stadia van
oxidatie doordat de ontwerpers delen van het zilver afplakken. Afhankelijk van de
tijd waarin het niet afgeplakte zilver is blootgesteld is aan het zwavellever ontstaan
geometrische patronen in intrigerende kleurtonen, variërend van goud en bruin, tot
blauw en paars.

Pott en Derksen laten zien dat het kostbare materiaal niet alleen zijn weg vindt naar
traditioneel tafelzilver, pronkstukken, geboortebekers of sieraden. Met de kom en
schaal modelleren de ontwerpers een eigentijds beeld dat het bestaansrecht
aantoont en de nieuwe rol van zilver inluidt.

7. Marktmonitor
Doordat steeds minder NJC leden actief aan de invulling van de Marktmonitor
meewerkten is de waarde van dit marktinstrument snel gedaald. De gegevens van
zes bedrijven zijn te gering om een betrouwbare afspiegeling van de omzet van alle
NJC leden te zijn. Daarom heeft het NJC bestuur met pijn in het hart de
samenwerking met de Marktmonitor beëindigd.
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8. Tot slot
De klok is verzet naar zomertijd, de paasdagen zijn inmiddels achter de rug,
bekende voorjaarsbloeiers komen boven de grond en de zon laat zich vaker zien:
de lente begint zich aan te dienen!

Traditiegetrouw vind dan ook de Voorjaarsbijeenkomst plaats waar wij u én uw
partner hopen te ontmoeten, in ongedwongen setting, collega’s onder elkaar!
Graag tot dan!

--------------------------------------------------------------------------------------------------
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