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Vrienden, wij zoeken vrienden

Stichting De ZilverKamer ZeistStichting De ZilverKamer Zeist
Stichting De ZilverKamer is een fraaie collectie aan het opbouwen, daarvoor is er een

ruimte gehuurd. De site vereist opbouw en onderhoud, de nieuwsbrief, de domeinnaam
etc. brengen behoorlijk wat kosten met zich mee. De vitrinekasten, het verhuizen, het
onderhoud van het zilver, de schoonmaakmiddelen allemaal zijn ze noodzakelijk maar

helaas brengen ze ook kosten met zich mee. De prints, de ?lyers, de opening van een
expositie, de verzekering eigenlijk best veel kosten voor zo’n kleine vereniging. Maar

noodzakelijk. U kunt een schenking doen in geld of in de vorm van zilveren of
verzilverde voorwerpen.

U begrijpt waarom we vragen om ons te helpen. 
Een kleine moeite een groots gebaar: Rabobank NL34 RABO 0309 9885 51

De ZilverKamer is een Anbi-instelling, u kunt gebruikmaken van de desbetreSfende
regeling. Zie daarvoor op de site van de stichting: www.zilverkamerzeist.nl/contact.

Ook documentatie van en over de zilverindustrie in Zeist is welkom.

Stichting De ZilverKamer Zeist wil graag haar werk voortzetten. U kunt daarbij helpen.

Voor schenkingen in welke vorm dan ook kunt u contact opnemen 
met Stichting De ZilverKamer Zeist: vriend@zilverkamerzeist.nl

Laat uw kennissen en vrienden niets missen schrijf ze in voor onze nieuwsbrief

Stuur een e-mail met voor- en achternaam en het verzoek om de nieuwsbrief te
ontvangen naar: info@zilverkamerzeist.nl

————————————————————————————

Veranderingen in het bestuurVeranderingen in het bestuur
Het bestuurslid Poem Ebbenhout (lid sinds 2003) heeYt aangegeven zijn bestuurszetel te
willen opgeven. Hij blijYt wel voor de Stichting behouden als adviseur, zodat zijn kennis
en kunde voor de Stichting behouden blijYt.

Veel dank aan Poem Ebbenhout voor het vervullen van zijn bestuurstaken.

Het bestuur bestaat met ingang van 1 juli 2022 uit de volgende personen.

Voorzitter — R.G. (Rudi) Boekhoven.
Erevoorzitter — M.A. (Sander) van Rhijn.
Secretaris — H.J. (Henny) Jansen-van Leusden.
Penningmeester + subsidiewerving en collectiebeheer — J. (Janjaap) Luijt.
Bestuurslid collectiebeheer — R.P.M. (Pierre) Rhoen.
Bestuurslid publiciteit, exposities en site — C. (Cor) Krüter.

Tijdens de vergadering op 7 juni zijn de nieuwe statuten ondertekend. De statuten zijn
aangepast aan alles eisen van deze tijd. De taakomschrijvingen van de bestuursleden en
de bevoegdheden zijn beter omschreven. Belangrijke beslissingen kunnen niet meer
eenzijdig genomen worden.

• Het ondertekenen van de aangepaste statuten door de voorzitter.

Expositie Dorpshuis Austerlitz
Te zien tot eind september 2022 in het Dorpshuis, Schoolweg 2, Austerlitz
Zilveren herinneringen in het Hart van Austerlitz

Na de coronaperiode kan Stichting De ZilverKamer Zeist weer exposeren. Drie van haar
vitrines met inhoud van zilver zijn te bewonderen - in al hun pracht - in het Dorpshuis
van Austerlitz. De stichting heeYt de coronaperiode gebruikt om haar collectie uit te
breiden. Enkele van de recentelijk verworven objecten onder andere religieus vaatwerk
zijn te zien in de linker vitrine: hostieschaal, diverse kelken, avondmaalbekers,
Avondmaalstellen (wijnkan, grote en kleine bekers en schalen). Bijzonder verheugd is de
stichting met het Avondmaalstel van Spathodea, het voormalige bejaardentehuis voor
Indische Nederlanders aan de Oranje Nassaulaan in Zeist.

Om een indruk te geven
Een van de meest populaire bestekmodellen is Haags Loce. De stichting heeYt het bestek
kunnen verwerven van de familie G. van Wandelen, Austerlitz. Het 38-delig bestek is in
al haar pracht eveneens te zien in de linker vitrine.

Op de bovenste plank van dezelfde vitrine ligt gereedschap van een Zeister zilversmid
(werkzaam bij Gerritsen & Van Kempen) en zijn enkele fraaie door hem met de
handgemaakte objecten te bewonderen.

In de middelste vitrine zijn hoofdzakelijk tinnen voorwerpen te zien uit de Gerofabriek
ontworpen door de Deen Georg Nilsson.

De rechter vitrine bevat herkenbare huishoudelijke objecten die iedereen zich kan
herinneren of zelfs nog gebruikt. Op de bovenste plank ligt een gedeelte van de
zilvercollectie van zilversmid Henk van Wandelen (1932-2003), die voor de r.-k. parochie
in Austerlitz religieus vaatwerk heeYt gemaakt en gerestaureerd.

De zilverfabriek Gerritsen & Van Kempen | Van Kempen & Begeer op de Karpervijver
was gespecialiseerd in penningen, prijsbekers etc. Een deel uit de collectie van de
stichting wordt hier getoond. Om de voor- als keerzijde van de penningen te tonen
maakt de stichting (voor het eerst) gebruik van een standaard voorzien van een spiegel.

Nadere informatie is te lezen op de vitrines en uitgebreidere informatie op de
achterwand.

De expositie is te zien tot eind september
In de openingsperiode worden door de stichting diverse activiteiten georganiseerd: een
lezing over de Zeister zilverindustrie, het poetsen van zilver en de waarde indicatie van
zilverenobjecten meegebracht door de aanwezige toehoorders. Data hierover volgen.

Op zaterdag 10 en zondag 11 september is de Open Monumentendag waaraan door de
stichting wordt deelgenomen. De stichting zal dan aanwezig zijn met nog meer
interessante objecten en u graag van informatie voorzien over de Zeister zilverindustrie.
Heel veel informatie over de zilverindustrie is te vinden op — www.zilverkamerzeist.nl

Dorpshuis, Schoolweg 2, Austerlitz is geopend op maandag tot en met vrijdag van 8.00
tot 0.00 uur, behalve op woensdag dan is de opening pas om 12.00 uur.

Nieuwe artikelen
Zeist en de zilverindustrie? Zilver. Verzilverd. Nieuwzilver.

‘Decennialang was Zeist het belangrijkste centrum van de Nederlandse zilverindustrie.’ Zo
begint Annelies Krekel-Aalberse haar inleiding in het boek Zeist Zilver Werken (2004),
dat verscheen bij gelegenheid van de gelijknamige tentoonstelling in Slot Zeist,
gehouden van medio december 2004 tot medio maart 2005.

Mevrouw Krekel, oud-conservator van de Stichting Het Van Kempen & Begeer Museum,
is een autoriteit op het gebied van de historie van het moderne Nederlandse zilver,
waarover zij meerdere publicaties schreef. Zij spreekt bewust over een zilverindustrie in
Zeist. — klik hier om verder te lezen.

Henk van Wandelen, een zilversmid

Henk van Wandelen werd op 21 juni 1932 in Zeist geboren. Zijn ouders waren Gijsbertus
van Wandelen (1898-1977) en Cornelia Maria Wisman (1901-1969). Beiden stamden uit
een katholieke familie.

In 1938 werd Henk 6 jaar en moest hij naar de lagere school. Als katholiek jongetje ging
hij naar de Andreasschool aan de Rozenstraat 21, hoek Hortensialaan. Na de lagere
school ging hij naar de katholieke u.l.o.-school, die in hetzelfde gebouw was gevestigd.
Op zijn vijYtiende ging hij voortijdig van school af.

Hij wilde graag zilversmid worden. Als kleine jongen stond hij zich al te vergapen aan
het uitgestalde zilver in de etalage van de juwelierszaak Gerritsen op Slotlaan 126, zo
weet de familie te vertellen. Waarschijnlijk trok hem niet alleen deze etage. Op de
Slotlaan waren minstens nog zes juwelierszaken of chique zaken waar men zilverwerk
verkocht. Henk kon op de Slotlaan zijn hart ophalen. — klik hier om verder te lezen.

• Altaarkruis en kandelaars - v.l.n.r. Michael Dekker, pater Emile A.J.M.I. (kloosternaam Cantius)
Andreoli O.F.M. (1909-2003), zijn broer pater Gerard J.M.I. (kloosternaam Leander) Andreoli

O.F.M. (1910-1993) en Willem Jan van Wandelen.

Brochure/Catalogus Gero Sterling Zilver uit 1969 met prijslijst

Een nieuwe naam voor een eeuwenoud begrip: Gero Sterling Zilver: zuiver zilver van
het eerste gehalte 925/1000. Een vorstelijke collectie familiezilver van blijvende
schoonheid. Een bezit dat generaties lang in waarde stijgt. — klik hier om de brochure
te bekijken.

Uit de krant

• Met dank aan de Telegraaf, 9 juli 2022

Herinneringslepeltjes aan de nieuwbouw van de Solafabriek

Ter gelegenheid van het gereedkomen van de nieuwbouw zijn twee theelepeltjes als
herinnering uitgegeven. Het onderste lepeltje is uit 1954 (lengte 120 mm, gewicht 16
gram) en het bovenste uit 1950 (lengte 122 mm, gewicht 19 gram). Collectie Stichting De
ZilverKamer Zeist. Duizenden van deze lepeltjes zijn aan excursiegangers uitgereikt.

VII.B.b.2.208. (totaal 1 stuk) 
gemerkt c sola 90 (C is jaarletter 1950) 
voorzijde in het schild een a?beelding van de voorgevel van de NMG-fabriek aan de Van
Reenenweg met sola fabrieken opger. 1922 m.j. gerritsen, lengte 122 mm 
theelepel, 1 stuk 

VII.B.b.2.209. (totaal 1 stuk) 
gemerkt g sola 90 (G is jaarletter 1954) 
voorzijde in het schild een a?beelding van de voorgevel van de NMG-fabriek aan de Van
Reenenweg met sola fabrieken opger. 1922 m.j. gerritsen, lengte 122 mm 
theelepel, 1 stuk

Stichting De ZilverKamer ZeistStichting De ZilverKamer Zeist
Stichting De ZilverKamer Zeist is partner van de vereniging Geheugen van Zeist. 

Binnen deze vereniging zoekt Stichting De ZilverKamer Zeist
naar samenwerking met de andere partners.

E-mailadres en website
info@zilverkamerzeist.nl | www.zilverkamerzeist.nl
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