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1. Najaarsbijeenkomst
Zoals het echte Hollanders betaamd hebben we de afgelopen maanden flink over ons
favoriete onderwerp kunnen uitweiden nl. HET WEER. En wàt voor weer! Een sinds
jaren ongekend warme en droge zomer. Hittegolf na hittegolf.
Snakken naar een Hollands buitje. Dat inderdaad
uiteindelijk kwam in de vorm van flinke plensbuien,
wateroverlast en zelfs storm!
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Zoals gebruikelijk in Nederland: hollen of stilstaan!

Wie beslist niet heeft stilgestaan is uw NJC bestuur!
Terwijl u wellicht nog (na)geniet van het inmiddels
weer oer-Hollandse zomerweer is het bestuur al druk
in de weer met de organisatie van de komende Najaarsbijeenkomst.

Dit jaar zal deze bijeenkomst plaatsvinden bij WaarborgHolland B.V. in Gouda.
U allen zeer bekend. De heer Andre Chevalier, directeur WaarborgHolland B.V. heeft
ons tijdens de Najaarsvergadering van 2016 al het nodige kunnen vertellen en zal
ons graag bijpraten over de verdere gebeurtenissen van de afgelopen 2 jaar.
De datum zal worden vastgesteld in de bestuursvergadering van 10 september a.s.
U weet nu de locatie, voor wat betreft de datum en de inhoud houden we u nog even
in spanning. Daarover later meer.

2. Kort verslag Voorjaarsbijeenkomst NJC 28 mei 2018
Met ruim 20 leden en aanhang heeft de NJC haar Voorjaarbijeenkomst besteed aan
een werkbezoek aan WSB Interieurbouw te Scherpenzeel.
Dit bedrijf is nationaal en internationaal toonaangevend in de interieurbouw van
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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!

De ontvangst was zeer hartelijk en een aantal leden
waren al eerder ter plekke met elkaar in overleg over
de gang van zaken in de juwelierswereld en dat is ook
de bedoeling van deze bijeenkomst.

Onze gastheer was Nico Schreuder en samen met zijn
collega’s werden we in twee groepen door het gehele
bedrijf rondgeleid waarbij met name het nieuwe
materiaalgebruik voor de inrichting van winkel zoals leer
e.d. opviel.

Onder het genot van een drankje werd de discussie
gestart over de gang van zaken in de juweliersbedrijven
en of de nieuwe inrichtingsformule van de verkooppunten daar veel of minder invloed op heeft. Uiteraard
leidde deze discussie niet tot een gemeenschappelijke
mening maar een interessante gedachtenuitwisseling
was het zeker. Deze geslaagde bijeenkomst werd met
een running dinner afgesloten waardoor de deelnemers
op een keurige tijd van rond 19.00 uur weer huiswaarts
konden keren.
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3. Smoelenboek
Wij zijn heel blij met de bijdrage van collega Coby Wehkamp die voor deze
Nieuwsbrief diep in ‘de pen is gedoken’:

“Een ‘smoeltje’ in het Smoelenboek
Een stukje schrijven voor het Smoelenboek, een hele eer!
Maar waar ga ik het over hebben, flitste door me heen…
Een visie afgeven voor de toekomst? Dat laat ik graag aan
mijn geachte en actieve collega’s over. Inmiddels ben ik niet
meer actief met het vak bezig, maar voel ik me nog steeds
zeer verbonden. Ik vind het altijd heerlijk om jullie te
ontmoeten tijdens NJC- bijeenkomsten!

Gouden jaren waren het voor mij. En letterlijk gouden jaren!
Het is dit jaar 50 jaar geleden dat ik naar Schoonhoven
verhuisde en daar begon aan de 3-jarige juweliersopleiding met daarna een
stagejaar. Jeetje!! Maar ik wist meteen dat ik het dan maar eens op een rijtje moest
zetten. Hoe het mij is vergaan in die jaren. Met het fijne gevoel, dat ik met zoveel
liefde, passie en gedrevenheid mijn eigen “kleur” heb mogen geven aan dit prachtige
vak!
3
Het leek me bovendien leuk om aan dit stukje een extraatje toe te voegen.
Juweliersechtpaar Peter en Hennie van Kleef-Janmaat hebben 30 jaar een eigen zaak
gehad in de Grote Staat in Maastricht. Zij hebben elkaar ontmoet op de Vakschool en
wij delen een Schaap Citroen van Gelder verleden. Al 48 jaar zijn we echte vrienden!
Ik besloot om samen met hen nog eens herinneringen op te halen (dat was
lachen!!), het over het vak te hebben en er een conclusie aan te verbinden.
Maar eerst: hoe is het zo gekomen! Waarom koos ik ervoor om juwelier te worden.

Als kind staarde ik in de trein al naar een mevrouw. Zij had een hele mooie ketting
om. Vond ik. Zonder aarzelen vroeg ik haar of ik die ketting mocht erven! Thuis
poetste ik vanaf ca. 8 jaar het zilver en nam ik ook het koper onder handen. En was
het thuis klaar, dan ging ik “uit poetsen” bij de buren.
Vanaf mijn 10e gaf ik aan dat ik juwelier wilde worden. Ik keek altijd in de etalages
van juweliers. Ik begon zelf oorbellen in elkaar te knutselen en bedacht dat juwelen
met een geschiedenis voor mij nóg interessanter waren. Dus die kant moest het op.
Antieke juwelen!
September 1968 begon ik in Schoonhoven. Veel lol maar ook met de wil om goede
cijfers te halen. Het leverde me een extra certificaat op. De leraren vonden me van
mijn klas het meest “juwelier”.

KvK
Btw-nummer
IBAN ING

342363
003797685B01
NL83 INGB 0000 6040 97

Dat zorgde ervoor dat ik gevraagd werd door Schaap Utrecht, om mijn stagejaar bij
hun te komen doen. Inmiddels overgenomen door Sander van Gelder. Later kwam
daar Citroen Amsterdam bij en was de naam Schaap Citroen van Gelder een feit.

Ik kwam toen er twee zaken waren en ging weg na drie jaar (huwelijk en eigen zaak
starten). Toen waren het er 17! Door de snelheid waarmee zaken werden
overgenomen, waren er ook snel mogelijkheden om door te groeien. Na Utrecht,
Amsterdam en Den Haag, werd ik bedrijfsleidster in Roermond. Ik was toen 23 jaar.
Op Sander van Gelder kom ik nog terug.

Daarna volgde dus een eigen zaak met mijn toenmalige echtgenoot in Weert. Een
Vakschool-huwelijk. Met hem kreeg ik 4 prachtige kinderen. Ons huwelijk eindigde
helaas. Maar vanuit vriendschap ontstaan mooie dingen. Met Henri Witte, als
financieel partner, mocht ik aan Juwelier Witte mijn “kleur” geven. Van 1984 tot
1992 hadden we een zaak in de Stationstraat in Weert. Daarna “achter de
schermen”, in opdracht en op afspraak tot oktober 2010. Mijn 4e heupoperatie met
langdurige revalidatie bepaalde het moment om te stoppen.

De beurs in Utrecht werd bezocht, maar dat werd al snel Basel. Vele jaren hebben we
daar inspiratie opgedaan en ingekocht. Inspiratie om je collectie thuis, met kleine
veranderingen, weer up to date te maken en jezelf, met de nieuwe inkopen, weer op
te laden. Verfrissend!
Het was een geweldige tijd, die ik niet had willen missen!

De bijeenkomsten van de NJC heb ik altijd zoveel mogelijk bezocht. Altijd fijn om
collega’s te spreken en ook uit respect naar het Bestuur! Ze verdienen een grote
opkomst! Zeker met de nieuwe opzet en een samenzijn in combinatie met een
bezoek aan een interessant bedrijf.
Kom op mensen! Twee keer per jaar aanwezig zijn moet toch kunnen!

Introductie oud-Vakschoolscholieren
Peter en Hennie van Kleef-Janmaat

Vanaf 1971 zijn we vrienden en hebben we samen “lief en leed” gedeeld.
Samen kunnen we ook lachen om al die verhalen die boven komen drijven en dan…al
die namen van juwelierszaken die niet meer bestaan… oude glorie of vergane glorie?
Reden voor mij om samen met Peter en Hennie mijn Smoelenboek-bijdrage verder in
te vullen.
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Peter ging naar de Vakschool in 1964 (18 jr.) en kreeg, tijdens de ontgroening van
Hennie in 1966 (17 jr.), een relatie met haar. Ze trouwden in 1969.

Hennie woonde tot die tijd op Curaçao, waar haar vader werkzaam was voor Shell.
Na de 2-jarige opleiding deed ze haar stagejaar bij Van Kempen en Driessen in Den
Haag. Zij was daar verantwoordelijk voor de afdeling Reparatie en Parels rijgen…
(Hilarisch!! Zo ging dat in die tijd! De hiërachie die er heerste in het vak en het
jarenlange traject om verder te komen. Letterlijk iets uit “de vorige eeuw”!)

Peter werkte bij Van Kempen en Begeer op de Lijnbaan in Rotterdam, na zijn stagejaar bij Van Willigen in de Spuistraat in Den Haag. Daar was hij als 17-jarige ook al
werkzaam. Hij heeft Jan van Willigen tot op hoge leeftijd op de fiets naar de zaak
zien komen.
Als enorme stenenfreak werd zijn belangstelling gewekt voor het vak. Hij kwam in
aanraking met goudsmeden en met Juwelier Merkel en koos toen voor de opleiding in
Schoonhoven.

Hennie is enthousiast en gedreven aan de opleiding begonnen. Al jong was ze bezig
met ringetjes e.d., Ze vindt dat ze de juiste keuze heeft gemaakt. Het vak heeft haar
veel plezier gebracht. Collegialiteit noemt ze een schijnwereld. En: je onthoudt de
leuke dingen en de rest moet je vergeten.
Tot 2006 stond hun winkeldeur wagenwijd open in de Grote Staat in Maastricht.
Daarna onmogelijk! Een andere insteek en de smaak van de jeugd heeft veel
veranderd.

Hennie en Peter kwamen eerst samen bij Schaap Citroen van Gelder terecht als
bedrijfsleiding in Venlo. Peter deed veel bouwbegeleidingen voor de nieuwe zaken die
Sander van Gelder opende of overnam en werd later Adjunct-Directeur voor de zaken
in Venlo, Roermond en Maastricht.
Zoals Peter zegt: Daar kon alles! Wel heel hard werken, maar je kreeg veel kansen.

Sander van Gelder heeft bij velen een negatief imago achtergelaten. Niet altijd
terecht…
Het Vak ging op zijn kop door zijn hele eigen aanpak en dynamiek. Niets was te gek
en zijn onorthodoxe inzichten werden niet altijd begrepen. Legendarisch waren de
etalages. Daar werd heel veel aandacht aan besteed. (Ik herinner me nog goed de
eerste keer dat ik in Utrecht de etalages bekeek. Voor mij “een besmetting voor
altijd” gebleken. Elke 6 weken een ander thema met nieuwe kleuren enz.)
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De nodige vraagtekens kunnen we zetten bij de enorme verkopen en vooral de
gevolgen van de zgn. beleggingsbriljanten met certificaat.
Dat is wat de meeste opschudding heeft veroorzaakt.
Na de verkoop van de keten aan de AMEV ontstond onrust bij klanten.
De waarde van de briljanten was meteen al een probleem.
Wij juweliers kregen te maken met veel klanten die zich bedrogen voelden. Een
lastige tijd voor ons allemaal. Dat heeft een behoorlijk lange tijd geduurd.

Uiteindelijk zijn Peter en Hennie zelf een zaak begonnen in Maastricht.
In eerste instantie in het hoge prijssegment met merken als Chopard en juwelen van
grote huizen in het buitenland. Op tijd maakten zij de switch naar een middenklasseniveau, in een stagnerende markt. 30 jaar hebben ze hun zaak gehad.
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Conclusie:
Ook in hun ogen is het zo’n mooi vak! Vroeger leefden de juweliers in een Gouden
Eeuw, maar dat werd eigenlijk niet beseft. Daarom is onze conclusie: in
maatschappelijk en financieel opzicht is er zoveel veranderd in korte tijd. Je bent nu
zo afhankelijk van het snel veranderde tijdsbeeld.
Met aspecten als onveiligheid, de kosten, de spanning. Maar als zelfstandig
ondernemer wel altijd vrij in je keuzes!! Altijd proberen om dat te blijven en nu ook…
doorzetten!!

Noot van Hennie: De Vakschool zou aandacht moeten besteden aan het beheren van
de geldstroom!

Hartelijke groet,
Coby Wehkamp”
KvK
Btw-nummer
IBAN ING

342363
003797685B01
NL83 INGB 0000 6040 97

4. NJC Webmaster
Onze webmaster, Cassandra van der Tuuk, heeft het bestuur laten weten haar
functie als webmaster neer te moeten leggen. Wegens uitbreidende werkzaamheden
in haar dagelijkse functie wordt het steeds lastiger om de website op adequate wijze
te blijven onderhouden.
Uiteraard heeft het bestuur begrip voor deze beslissing, dankt haar voor haar
werkzaamheden en wenst haar veel succes toe in de toekomst!

Het bestuur heeft inmiddels een nieuwe webmaster gevonden en hij stelt zich
hieronder graag aan u voor:

“Hierbij stel ik mij graag voor als jullie nieuwe
webmaster: Jeroen van Hezik.

In het dagelijks leven ben ik docent (web)
programmeren op een ROC in Amersfoort.
Daarnaast hou ik de snel veranderende
programmeertechnieken bij door websites
te bouwen voor diverse klanten uit het middenen kleinbedrijf. Ik heb nog ruimte om voor de NJC
7

de website te onderhouden.

Van jullie vorige webmaster, Cassandra van der Tuuk, heb ik, inmiddels inzage
gekregen in het administratieve gedeelte van jullie website.
Graag zal ik deze werkzaamheden als jullie nieuwe webmaster uitvoeren.

Hieronder zullen de volgende werkzaamheden vallen:
•

Verstrekken van inlogcodes aan afzonderlijke leden.

•

Controle (en daaropvolgende actie) op actuele content per lid.

•

Document “Handleiding voor inloggen NJC Website en aanpassen
merkenpakket.pdf” actueel houden ten gevolge van veranderingen in plug-ins of
WordPress zelf.

•

Updates Wordpress en haar plug-ins uitvoeren en contoleren.

•

Assistentie verlenen aan individuele NJC leden m.b.t. aanpassen merkenpakket.

Mocht u vragen, opmerkingen etc. hebben dan kunt u mij bereiken via:
webmaster@juweliersclub.nl

Met vriendelijke groet,
Jeroen van Hezik”
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5. Column door Alon Ben Joseph
“LOOPT DE KLOK NOG WEL ROND?”
U vraagt zich vast af waar ik naartoe wil met deze quasifilosofische titel. Voordat ik daar op inga wil ik u graag
verzoeken om na het lezen van de volgende zin uw ogen te
sluiten en iets te visualiseren. Hoe ‘ziet’ u de tijd met uw
ogen dicht: analoog of digitaal? En, wat was het antwoord? Ikzelf zie de tijd
rond. Ik visualiseer de tijd circulair, dus als een klok. Zelfs als ik de tijd
digitaal waarneem vertaal ik die naar wijzers op een wijzerplaat. Dit doe ik
sinds ik een kind ben, ondanks dat ik sinds 1983 zowel Swatch als G-Shock
polshorloges draag.

Eerlijk gezegd heb ik jarenlang niet bij deze wetenswaardigheid stil gestaan. Ik nam
simpelweg aan dat iedereen de tijd zo voor zich zag. Inmiddels ben ik echter al ruim
negen jaar een trotse oom van vier nichtjes en neefjes, en nu zij wat ouder zijn valt
het mij op dat zij de tijd helemáál niet zien zoals ik. Ze zijn opgegroeid met
schermen. Digitale schermen. Schermen waarop tijd wordt weergegeven door een rij
cijfers gescheiden door dubbele punten.

Toen ik 22 maanden geleden zelf vader werd ben ik hier echt over gaan nadenken.
Onze kleine was nog maar één maand oud toen hij zijn eerste horloge kreeg – een
Flik Flak. Hij roept nu al ruim een jaar naar mij terwijl hij wijst naar zijn eigen pols:
“Pappa, tick tock, on!”. Alhoewel de tijd aflezen nog wat lastig blijkt, gloeit papa
natuurlijk al van trots. Jong geleerd is oud gedaan.

De laatste jaren ben ik ook in onze eigen winkels gaan kijken naar het gedrag en de
behoefte van de kinderen van onze klanten. Hebben zij een horloge om, willen ze
een horloge om en, nog belangrijker, kunnen ze überhaupt wel de tijd aflezen van
een ronde klok met wijzers? En tot mijn verbazing merk ik toch dat het niet meer
standaard is dat kinderen tussen 4 jaar en 6 jaar oud klok kunnen kijken!

Ik ben daarom op onderzoek uitgegaan. In de Engelse media vond ik een aantal
artikelen die mijn observatie en vermoeden deden bevestigen. Een interessant artikel
van WorldTempus magazine deelt twee opmerkelijke situaties uit het Verenigde
Koninkrijk:
–

Er zijn meerdere scholen in Groot-Brittannië die klokken uit de examenklassen
verwijderen omdat studenten geen klok kunnen lezen en daardoor stress
krijgen.

–

De 28-jarige Britse reality TV-ster Joey Essex (mij volslagen onbekend, maar
met 3,4 miljoen Twitter volgers en nog eens 1,6 miljoen op Instagram blijkbaar
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populair) heeft bekend dat hij moeite heeft met analoge tijd. Dit weerhoudt
hem er echter niet van om een volledig gouden Rolex te dragen.

Nou, hier schrok ik wel even van. Blijkbaar leren scholen in het Verenigd Koninkrijk
kinderen niet meer om klok te kijken. Vervolgens vinden ze het een oplossing om
klokken te verwijderen uit de lokalen om de stress en verwarring die deze
veroorzaken te verminderen. Dan is er een 28-jarige ‘ster’ die de tijd amper kan
aflezen van zijn 18-karaat gouden horloge.

Ik zal eerlijk zijn, in deze laatste situatie is het glas voor mij wel halfvol: gelukkig
zijn horloges nog wel statussymbolen. Er is hoop voor ons juweliers…

Bovenstaande heeft mij wel verder aan het denken gezet. Het is logisch dat kinderen
meer gewend zijn aan digitale tijdbronnen. Ze zien ze letterlijk overal: naast het bed
van hun ouders, op telefoons, op tablets, in auto’s, op computers, op TV, in de
keuken op minimaal twee of drie apparaten, etc. Maar zou het echt zo zijn dat
scholen (en ouders!) in Europa kinderen niet meer leren analoog de tijd te lezen? Ik
heb nog geen schoolgaande kinderen, maar ben heel benieuwd hoe jullie ervaringen
zijn. Hangen er in Nederland nog wel overal analoge klokken? Leren peuters nog wel
op de peuterschool met een houten klok de tijd? Ik begin bezorgd te raken. Als
9

vader, maar ook zeker als juwelier.

Als wij in Nederland, net zoals in het Verenigd Koninkrijk, scholen laten verzaken
kinderen analoge tijd te leren lezen, hebben wij als juweliers (vooral in het
middensegment en het hogere segment) straks een groot probleem. Tenzij wij bereid
zijn alleen maar kwartshorloges en smartwatches te verkopen, zal er over een of
twee generaties geen behoefte meer zijn aan prachtige handgemaakte, analoge,
mechanische uurwerken. Zij zullen hetzelfde lot beschoren zijn als het zakhorloge:
uit de mode raken en ergens achterin een lade verstoffen. Is het een idee dat wij
juweliers collectief scholen wandklokken doneren? Gastcolleges geven op scholen?
Meteen mooi stukje marketing, toch?!

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
 MEESTERSTUKKEN 2018
Studenten van de opleiding goud- of zilversmeden aan de Vakschool ronden hun
opleiding af met een Proeve van bekwaamheid, het Meesterstuk.

Dit eindexamenwerk is van 5 juli tot en met 16 september 2018 tentoongesteld in
het Zilvermuseum in de expositie “Meesterstukken 2018”. Er is een grote diversiteit
aan (draagbare) sieraden en objecten. De studenten maken zelf een ontwerp en
vervaardigen het Meesterstuk op hun stageadres.
Met deze eindopdracht tonen de studenten klaar te zijn om de titel “Meester gouden/of zilversmid” te dragen. Het hele proces, van ontwerp, vervaardiging en
presentatie zijn examenonderdelen voor de opleiding.

Foto’s: © Rob Glastra Fotografie
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Na de examinering beoordeelt een vakjury de Meesterstukken op vakmanschap,
techniek en creativiteit. Bezoekers van de expositie kunnen aangeven of zij het eens
zijn met de Vakjury door zelf een favoriet te kiezen. Tezamen bepalen zij welk
Meesterstuk aan het eind van de tentoonstellingsperiode de publieksprijs wint.

De vriendenkring van het Zilvermuseum organiseert elk jaar een wedstrijd
voor de meest aansprekende “making of” video van de Meesterstukken. Deze
video's kunt u bekijken in de Zilverlounge op de begane grond.
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 SCHOONHOVEN SILVER AWARD
Groot aantal inschrijvingen voor Schoonhoven Silver Award 2018
De zevende editie van de Schoonhoven Silver Award lijkt nu al succesvol te noemen.
Het Nederlands Zilvermuseum heeft wereldwijd zilversmeden, ontwerpers en
designers opgeroepen de uitdaging met zilver aan te gaan. De inschrijvingen bleken
na de sluitingsdatum op 31 juli jl. een recordaantal van 90 aanmeldingen te hebben
gehaald. Vanuit heel Europa, de Verenigde Staten, Azië en Australië kwamen de
inzendingen binnen. De jury gaat zich nu buigen over de inzendingen en zal half
september dit jaar een uitspraak doen wie er daadwerkelijk deel mag nemen en
meedoet voor de Award. De Schoonhoven Silver Award bevat naast de hoofdprijs nog
drie andere prijzen waaronder een Young Professional Award voor deelnemers tot en
met 29 jaar. Met deze prijs wilde het museum pas afgestudeerden en studenten
enthousiasmeren om deel te nemen. En dat heeft gewerkt. Meer dan 10% van de
aanmeldingen is afkomstig van jonge deelnemers. De objecten die uiteindelijk zullen
deelnemen aan de Schoonhoven Silver Award worden aan het einde van het jaar
tentoongesteld in het Zilvermuseum.

De Schoonhoven Silver Award
Schoonhoven Silver Award 2018 streeft opnieuw naar publieksbereik, verbreding en
innovatie van het traditionele zilversmeden. Meer nog dan voorheen wil het
Nederlands Zilvermuseum Schoonhoven de competitie laten aansluiten bij een van
de speerpunten in haar beleid: het stimuleren van het gebruik van nieuwe
technieken en innovatie. De innovatie wordt in deze editie gezocht in de vernieuwing
van oude, beproefde en traditionele technieken, en immaterieel erfgoed te behouden
door het nieuw leven in te blazen.

De prijzen
Dankzij de Gemeente Krimpenerwaard, Heerens & Heerens en de Vakschool
Schoonhoven zijn er dit jaar voor het eerst meerdere prijzen te winnen. De
hoofdprijs de Schoonhoven Silver Award, een eervolle vermelding, een Young
Professional Award en een aanmoedigingsprijs voor Young Professionals.

Winnaar 2015, Yuki Ferdinandsen

Foto: © Rob Glastra Fotografie
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 DESIGNED BY NATURE!
Eeuwenlang is de natuur een bron geweest voor kunstenaars- en
ambachtslieden. Een bron van inspiratie, in vorm of materiaal. Zo ook voor
goud- en zilversmeden. De natuur in al zijn variaties, soms letterlijk, omhuld
in goud en zilver. Als het ware bevroren in tijd en ruimte door edelmetaal.
Hoe zou het zijn als je deze dieren, bloemen en planten weer terug in de
natuur zou zetten? Door mensen gemaakt, in een glimmend materiaal,
onbeweegbaar? Welk schril contrast zou dat geven met de levendige en
immer bewegende natuur?
Met de tentoonstelling Designed by Nature haalt het Zilvermuseum de natuur
letterlijk in huis. In de thema’s aarde, lucht en water wordt de zilveren natuur
op verrassende wijze teruggeplaatst in zijn natuurlijke habitat.

Foto: © Zilvermuseum
Zilveren doos met ebbenhouten
eekhoorntjes, blauw en groen e-mail,
1951, H. de Vries, Amsterdam,
bruikleen collectie BSKdW

12

Topstukken verrassend gecombineerd
De tentoonstelling laat zilveren topstukken zien met een verscheidenheid aan
vormen en materialen uit en van de natuur. Zilver uit o.a. het Rijksmuseum,
Gemeentemuseum Den Haag en nog nooit eerder getoond bijzonder zilver uit
privéverzamelingen. Er is een goede mix tussen “oud zilver” en zilveren stukken die
in de laatste decennia zijn gemaakt. Zo zijn er spannende combinaties gemaakt zoals
de Turboschelpbeker van Daniel Schilperoort (1607) en Nautilus van Tamara Kekerix
(2014). En een zilveren doos in de vorm van een zwaan, gemaakt door Huybert van
de Berch (1639), wordt samen geplaatst met het object Bird van Evert Nijland
(2014).
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Foto:© Peter Stuurman
Kikkerschaal, Rikkoert Edelambachtshuys

Het Zilvermuseum ademt natuur
De tentoonstelling is door het gehele museum te zien. Op onverwachte plekken komt
u (de bezoeker) de zilveren objecten en sieraden uit de natuur tegen. Uiteraard
wordt ook het zilver uit de eigen collectie in de vaste opstelling niet vergeten. In het
kader van de tentoonstelling is er een speciaal activiteitenprogramma opgesteld met
o.a. workshops, muziek, lezingen, rondleidingen en taxatiedagen. Ook is er een
educatief programma het basis en voortgezet onderwijs.
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Te zien vanaf 4 oktober 2018 tot en met 23 juni 2019.

Foto:© Peter Stuurman
Champignons du Monde, zilver en koper, 2014, Maja Houtman
techniek: hedendaags filigrain, ciseleren, cire perdue
prijs: eerste prijs in de Radacowicz Award 2014, Amherst, USA

De tentoonstelling is te zien vanaf 4 oktober 2018 tot en met 23 juni 2019.

KvK
Btw-nummer
IBAN ING

342363
003797685B01
NL83 INGB 0000 6040 97

 AGENDA
Het Zilvermuseum heeft voor haar bezoekers een uitgebreide agenda. Onderstaand
treft u enkele evenementen aan. Voor data en overige informatie kunt u de website
bezoeken: https://zilvermuseum.com/bezoeken/agenda/



Instaprondleidingen
Loop mee met de instaprondleiding. Hoor de bijzondere verhalen over de
collectie en krijg meer achtergrondinformatie over de tentoonstelling.



Zilverspreekuren
Kom meer te weten over uw zilver. Er zijn twee typen zilverspreekuren.
Zilverspreekuur - Taxatie
Zilverspreekuur - Zilver



Workshops
Diverse workshops voor jong en oud
Volwassenen: inloop workshop draadsieraad of silhouet met echt zilver.
Kinderen: dagelijks Zilverlab



Diversen
Zoals het Zilverweekend, Zilvermuseum in kerstsfeer, Weekend van de
Wetenschap, Safari, Slaapkamer van Sinterklaas, Speurtocht voor kinderen én
de Nationale Zilverdag.

7. Tot slot
Wij hopen dat de nieuwe opzet van onze Voor- en Najaarsbijeenkomsten wordt
gewaardeerd. Graag zien wij u dan ook bij de komende Najaarsvergadering. Laat het
ons weten als u zelf nog ideeën heeft. Wij horen en zien u graag! Tot dan!

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