Uitgebreid programma Rabobank
Museumdag bij Goedewaagen
Nieuw Buinen: Dankzij opnieuw de sponsoring door de
Rabobank-vestiging Borger-Klenckeland kunnen leden
van de Rabobank zaterdag 26 oktober van 10 tot 17 uur
gratis een uitgebreid programma in het Keramisch
Museum Goedewaagen en de ateliers van de
aardewerkfabriek Royal Goedewaagen volgen.
Nieuw aan de opzet voor dit jaar is dat belangstellenden
ook kennis kunnen nemen van de unieke productie van
de pottenbakkerij van het Urnencentrum Nederland.
Royal Goedewaagen kocht eerder dit jaar de uit
Schoonhoven afkomstige ambachtelijke urnenfabriek
aan. ‘Potter’ Ber van Reden, zoon van pottenbakker Ab
van Reden die tot in de jaren 50 voor de StarGoedewaagen in Gouda werkte, draagt nu zijn
ongelooflijke vakmanschap over. Glasverzamelaar Henk
Brans uit Nieuw Buinen presenteert zaterdag de 26e een
selectie aan verpakkingsglas dat tot 1967 in Nieuw
Buinen geblazen is.
Bezoekers kunnen verder kennis nemen van drie nieuwe
exposities over Amsterdamse stadsgezichten in
keramiek, van tegeltableau tot historische miniatuur, met
een deelpresentatie over de eerste 75 KLM-huisjes; over
Goedewaagen-plateel van voor de oorlog en over
kunstaardewerk van de Goudse fabriek Regina.

Programma:
Steeds op het halve uur - van 10.30 tot en met 15.30 uur begint zaterdag een rondleiding van circa 50 minuten,
waarbij in het museum zelf onder genot van ook een
gratis kop koffie of thee de historische groei van het 400jarige Goedewaagen-concern met zijn handgedraaid
gebruiksaardewerk en zijn stenen pijpen wordt
toegelicht.
In het tweede deel van de rondleiding wordt voor de
bezoekers door ter zake kundige rondleidsters de
samenstelling van de gebruikte klei, het werken met
gietmallen, de ovenstook belicht. In de schilderzaal geeft
meesterschilder Antje Ramakers een demonstratie van
het Delfts Blauw-beschilderen van historische
miniaturen. Goedewaagen geniet al jaren internationale
faam met zeer gedetailleerde kleinplastieken van
bijzondere, oude panden in binnen- en buitenland.
Omdat het zaterdag de 26e en zondag de 27e het laatste
weekend van de maand is en het Keramisch Museum dan
traditioneel de service van een aardewerktaxatie biedt,
kunnen de Rabobankleden zaterdag de 26e op elk hele
uur steeds gratis meegebrachte keramiek laten
beoordelen door conservator Friggo Visser. Voor die
determinaties en taxaties wordt per uur steeds een
periode van 30 minuten gereserveerd.
Op zondag 27 oktober is het taxatieteam vollediger. Dan
beoordelen van 13 tot 17 uur aardewerkrestauratrice
Hanne Friederichs en poppendokter Francisca van der
Wal respectievelijk meegebracht kapot aardewerk of
antieke poppen. Ook dan taxeert Friggo Visser.
Niet Rabobank-leden kunnen zaterdag de 26e overigens
ook profiteren van de uitgebreide ' service' - voor hen
kost deelname aan het rondleidingenprogramma maar
Euro 5 per persoon.

