Praktische informatie
Kosten deelname symposium (incl. koffie,
lunch en info mapje)
- leden CHG / KNCV en KVCV: € 20
- niet-leden: € 25
- studenten: €10
Inschrijving
Inschrijven vóór 1 november 2016 via de
KNCV website (http://chg.kncv.nl/zilver)

Organisatoren

֍ Zilver & Goud ֍
Een glansrijke historie van
edelmetalen
Chemie Historische Groep (CHG) van de
Koninklijke Nederlandse Chemische
Vereniging (KNCV)

Inlichtingen
Voor Nederlandse deelnemers: Jacob van Dijk
(jacob-vandijk@planet.nl).
Voor Vlaamse deelnemers: Paul Balduck
(paul.balduck@telenet.be)

Sectie Historiek van de Koninklijke Vlaamse
Chemische Vereniging (KVCV)

Informatie betreffende het Nederlands
Zilvermuseum Schoonhoven is te vinden op
de website Zilvermuseum.com
Toegang museum: groepstarief voor: € 7,Gratis voor houders van Museumkaart,
Rembrandtkaart, ICOM kaart,
Studenten Vakschool (e.e.a op vertoon
van kaart)

Symposium

dinsdag 29 november 2016

Locatie:
Nederlands Zilvermuseum
Kazerneplein 4
2871 CZ Schoonhoven
Zie: google maps voor exacte locatie



Nederlands Zilvermuseum
Schoonhoven
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Programma
 ochtend-voorzitter CHG: Rob van Veen
10.15 Ontvangst met koffie
10.45 Welkom / introductie - Marcel Teheux
directeur Nederlands Zilvermuseum Schoonhoven
11.00 The fascination of alchemists by gold: potable
gold as medicine - Peter Forshaw / Assistant Professor
for History of Western Esotericism in the Early Modern
Period / University of Amsterdam
11.30 Over zilver essays en sjoemelende
muntmeesters in Nederland en de voormalige
koloniën - Andreas Weber, onderzoeker (historicus),
Universiteit Twente, STePS
12.00 Van goud tot gouden idee - Ulco Kooystra /
promovendus Universiteit Groningen
12.30
13.15

Demonstratie goud- / zilversmederij
Lunch

 middag-voorzitter: Paul Balduck (Historiek)
14.00 De historie van goud en zilver in de Zilverstad,
Schoonhoven - René Kappers / Schoonhovense
Goud- en Zilversmidsgilde St Eloy
14.30 Enige historische afwerkingstechnieken van
zilveren voorwerpen - Patrick Storme / docent en
onderzoeker Universiteit Antwerpen
15.00 Conservering en restauratie van gouden en
zilveren voorwerpen -Tonny Beentjes / Vakdocent
metaalconservering Universiteit van Amsterdam
15.30 Ook dit is zilver : fysico-chemie van zilver en
zijn verbindingen en hun gebruik, vroeger en nu Gino De Rycke / voormalig werknemer Agfa
Gelegenheid voor bezoek aan het Zilvermuseum (zie
tarief) en afsluitend een drankje in de foyer

Thema en doelgroepen

Bereikbaarheid

Het thema van dit symposium is de historie van de
beide edelmetalen zilver en goud.

Schoonhoven is de Nederlandse zilverstad en heeft een
prachtige authentieke kern. Het Zilvermuseum is
gevestigd in dit historische centrum van Schoonhoven.

Dit thema is breed en daardoor verwachten we
belangstelling vanuit diverse disciplines. Het
symposium is niet gericht op een specifieke groep
specialisten, maar wij nodigen van harte alle
belangstellenden uit met interesses in:
 Geschiedenis van de scheikunde
 Vervaardigen, beheer en restaureren van
voorwerpen gemaakt van edelmetaal
 Toepassingen in muntwezen/techniek
Het programma begint met een presentatie over
alchemisten, die aan goud een bijzondere heilzame
werking toeschreven. Natuurlijk moest het goud wel
eerst gemaakt worden en het liefst in de beste vorm
voor een succesvolle medische toepassing
De ‘vuurproef’, het testen van (edel)metalen en andere
verbindingen in vlammen, kupels en ovens was het vak
van de muntmeester. Deze analyse techniek was ook
een belangrijk thema in het onderzoek van de
Groningse hoogleraar Sibrandus Stratingh (1785-1841).
Een verrassende vinding was het directe gevolg.

Schoonhoven ligt midden tussen Rotterdam en Utrecht
aan de Lek, zuidelijk van Gouda en noordelijk van
Gorkum. Vanuit deze steden is Schoonhoven per auto
en bus te bereiken (geen directe treinverbinding).
Met de auto:
Parkeren is in heel Schoonhoven gratis. Er zijn
gedeeltes waar u een parkeerschijf dient te gebruiken,
deze plaatsen zijn herkenbaar aan de blauwe lijn. De
dichtstbijzijnde parkeerplaats bevindt zich op het
Doelenplein
Met het openbaar vervoer:
Het uitzoeken van de reis naar Schoonhoven per
openbaar vervoer kan gedaan worden via de site 9292:
plan mijn OV-reis =>

Kunstvoorwerpen werden bij voorkeur uit edelmetaal
gemaakt wanneer de tand des tijds moest worden
doorstaan. Welke technieken werden hierbij gebruikt en
hoe kon latere schade worden voorkomen of hersteld?
Zilver heeft door zijn specifieke eigenschappen ruim
toepassing gevonden in de industrie, waarvan een
overzicht zal worden gegeven.
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