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We schrijven, fotograferen, archiveren en staan zeker niet stil

Langzaam zijn we er weerLangzaam zijn we er weer
In deze nieuwsbrief aandacht voor het Historisch Weekend, publicaties, artikelen,
nieuwe objecten en de grens van 500 lezers van de nieuwsbrief gepasseerd.

Op 11 en 12 september neemt Stichting De Zilver-Kamer deel aan het Historisch Weekend

(Open Monumentendagen) en presenteert u pareltjes uit haar zilvercollectie. De Zilver-Kamer

is te gast in Het Stationshuis, het voormalig station Huis ter Heide aan de spoorlijn

Bilthoven-Zeist. In deze nieuwsbrief kunt u lezen wat de verbinding was tussen de

zilverindustrie en dat station.

Op beide dagen is een kleine expositie van bijzondere objecten uit de Zeister

zilverfabrieken te bezichtigen. De geschiedenis van de plaatselijke zilverindustrie kunt u

‘nalezen’ op de tijdbalk. Er blijven altijd vragen over en die kunt u stellen aan de

aanwezige mensen van De Zilver-Kamer.

U bent van harte welkom op zaterdag 11 en zondag 12 september van 11 tot 16 uur op de

Amersfoortseweg 10F in Huis ter Heide.

Wilt u lezen wat het totale programma is van beide dagen —> Klik dan hier

Er zijn weer een aantal catalogi gefotografeerd en geschikt gemaakt om op de site te

tonen. De Catalogi zijn te vinden onder het kopje ‘Historie’ klik dan op de knop ‘Catalogi’

of —> Klik hier om door de catalogi te bladeren

Het boek ‘Zilverwerken’, deel 1 en deel 2 met duizenden zilveren en
verzilverde objecten, circa 1911.
Het boek met de titel ‘Echt Zilver’, inclusief de prijslijst uit die tijd, circa 1933.
Uit het ‘Zeist, De Stichtsche Lustwarande, Woonplaats bij uitnemendheid’ het
stuk over de ‘Gerofabriek’ met foto’s, circa 1921.
‘Van generatie op generatie’. Prachtige objecten van de N.V. Koninklijke
Zilverfabriek Gerritsen en Van Kempen, Zeist, circa 1939.
‘Keltum Pleet’, circa 1911.

Als je in de archieven duikt dan kom je meer tegen, zoals het programmaboek van 
Het Groot Nationaal Zangconcours, met daarin het G.v.K. Mannenkoor met foto’s 
en daarbij de namen van het ‘Eere-Comité’, 1934.

Verder hebben we gevonden de Statuten van 1982 van de N.V. Koninklijke 
Zilverfabriek Gerritsen en Van Kempen, Zeist. Maar ook de Statuten van 1904. 
Leuk om te lezen wat de regels van bedrijfsvoering waren in die tijd.

De kers op de taart vinden wij het Pensioenreglement ingaande 1 januari 1918, met 
daarbij een getypte brief hoe het vijftig jaar later verder gaat.

De Documenten zijn te vinden onder het kopje ‘Historie’ klik dan op de knop 

‘Documenten’ of—> Klik hier om door het documenten te bladeren

Onder de knop ‘Publicaties’ staan ook een paar nieuwe artikelen. Allereerst het
artikel over Van Veluw, met veel foto’s over hoe het is geweest en wie er hebben
gewerkt. Mocht u iemand herkennen en een verhaal weten over haar of zijn werkzaamheden
voor Van Veluw neem dan gerust contact op met info@zilverkamerzeist.nl. Graag willen wij
in contact komen met oud medewerkers en hun verhalen aanhoren. 

Het artikel begint met een ‘Herinneringslepeltje uit het atelier voor emaille
sieraden’ en eindigt met het verhaal over de opvang van evacués tijdens de
watersnoodramp in 1953 —> Klik hier om het artikel te lezen

Als laatste de publicatie over Treinstation Huis ter Heide en de relatie met de
zilverindustrie. Voor vragen als: Waar lag die spoorweg?, Waar ligt het voormalige
station Huis ter Heide? en Waar was de Gerofabriek?, is er een kaart en zijn er
luchtfoto’s geplaatst in het artikel zodat de lezer kan terugvinden waar het een en
ander de vorige eeuw te vinden was —> Klik hier om het artikel te lezen

Na de Eerste Wereldoorlog kocht de Gerofabriek een vrachtwagen van het Duitse merk Benz-
Gaggenau. Op de zijkant van de laadbak stond de vermelding Gerofabriek Zeist.
www.wikipedia.org

Stichting De Zilver-Kamer biedt de helpende hand — In het voorjaar kreeg De Zilver-

Kamer het verzoek van Stichting Lokaal Austerlitz om voor haar te helpen bij de

aanschaf van een vitrine die aan eisen als grootte voor de plek waar ze moest komen te

staan, verlichting en beveiliging moest voldoen. De goede relatie met het bedrijf in

Duitsland zorgde voor ‘Deutsche Qualität’.

Op dit moment is de vitrine samen met een stuk geschiedenis uit Austerlitz te
bewonderen in Het Dorpshuis. U bent daar van maandag tot en met vrijdag van
harte welkom van 8 tot middernacht, behalve op woensdag dan zijn ze pas open om
12 uur.

Een leuke gelegenheid om eens in het nieuwe Dorpshuis van Austerlitz te gaan
kijken en tegelijkertijd te expositie te bewonderen.

Links het opbouwen van de vitrine. Rechts de trotse Hans Nijman van Stichting Lokaal 
Austerlitz voor de dan nog lege vitrine.

EeEen n aaaangengenanammee veverrarrassissingng
Soms zit je al een poos met een probleem zonder dat je weet hoe het goed op te 
lossen. Vaak blijkt dan de oplossing heel dichtbij. Zo ook in dit geval.

Vanaf dat we de eerste drie vitrines in ons bezit hebben trachten we deze te voorzien 
van een professioneel naamkaartje. De reden is om de toeschouwer te laten weten 
dat het vitrines van De Stichting Zilver-Kamer betreft. Er hebben driehoeken met 
de naam bovenop de vitrines gestaan. Kaartjes in de vitrines gelegen en het langst 
nog een sticker met de naam van De Stichting op de zijkant bovenaan de vitrines 
geplakt. Echt tevreden waren we niet. 

Voor het artikel over Van Veluw komen de stickers ter sprake waarop de heer Van 
Veluw zegt: Lever maar een ontwerp aan op maat en ik zal zorgen voor fraaie 
plaatjes. Plaatjes die ook nog bij De Stichting passen, met keurtekens en al. Dat 
heeft niet lang op zich laten wachten. Drie weken later konden de eerste plaatjes op 
de vitrines geplakt worden.

Pierre (links) en Sander (rechts) bij de bevestiging van het eerste plaatje. Rechts het plaatje met
midden onder de keurtekens.

Het coronavirus COVID-19 raakte helaas ook ziilverfabriek Van veluw. Lees hier het
artikel over: Medaillemaker uit Zeist heeft door corona volle magazijnen: ‘Nog
nooit meegemaakt’ - #rtvutrecht

Expo Zilver-Kamer weer op tourneeExpo Zilver-Kamer weer op tournee
Hoe graag De Zilver-Kamer weer wil exposeren is te lezen in het artikel dat heeft
gestaan in de Nieuwsbode in de week van 13 juli.

Een interview met de voorzitter Rudi Boekhoven en de secretaris Pierre Rhoen afgenomen door

Maarten Bos. — Het leidende motto is daarbij: voor Zeist, door Zeist. Vaak wordt voor

plekken gekozen waar publiek komt dat normaal niet snel een expositie in een museum

bezoekt. Laagdrempelig. Door corona is staat de huidige tentoonstelling al sinds 2020

hotel Oud London in Zeist. Maar nu er versoepelingen zijn, plant De Zilver-Kamer weer

nieuwe exposities en is met verschillende instanties en bedrijven daarover in gesprek —>
Lees verder

We willen meer - gratis - nieuwsbrieflezers, daar hebben wij u voor nodig!

Voor het eerst meer dan 500 lezersVoor het eerst meer dan 500 lezers
De nieuwsbrief verzenden we voor het eerst aan meer dan 500 lezers. Om precies te zijn

aan 502. Een mooi aantal horen wij u zeggen en dat klopt. Wij zijn blij met meer dan 500

lezers, maar we willen graag meer lezers. Meer lezers geeft een groter bereik en meer

mogelijkheden om te exposeren, om mensen te bereiken die ons kunnen helpen met

objecten, foto’s, verhalen, voorwerpen uit en over de zilverindustrie.

Stichting De Zilver-Kamer zou het fantastisch vinden als er meer lezers van haar
nieuwsbrief zouden komen. Laat nieuwe lezers zich aanmelden via de optie die te vinden is
op de site van De Zilver-Kamer onder ‘Nieuwsbrief ’ (klik op nieuwsbrief om daar naar toe te
gaan). 

Graag willen wij u aan het einde van het jaar melden dat we 650 lezers hebben. En
bedenk het is geheel gratis.

——————————————————
Uw initiatief en de werkzaamheden voor de Zilverkamer waardeer ik zeer. Het zeer
belangrijk dat deze achtergrond voor Zeist bewaard blijft en dat in de vorige eeuw hier
een zilverstad (dorp) is geweest. Veel mensen weten dat niet. — Een trouwe lezer
——————————————————

Een verzoek om hulp van u als lezer

Honderd jaar SolaHonderd jaar Sola
Stichting De Zilver-Kamer is op zoek naar wetenswaardigheden, 

bijzondere objecten, mooie foto’s, memorabele zaken verhalen/feiten die te
maken hebben met ‘Honderd jaar Sola’. 

Foto-albums, krantenartikelen, schetsboeken, penningen, unica,
jubileumcadeau’s, reclamemateriaal - dit soort zaken kan belangrijk voor het

vervolmaken van de uitgave ‘Honderd jaar Sola’.

Stuur een bericht naar info@zilverkamerzeist.nl en wij nemen contact met u op.
Alvast dank voor de moeite. We horen graag van u.

Stichting De Zilver-KamerStichting De Zilver-Kamer
U kunt een schenking doen in geld of in de vorm van zilveren of verzilverde

voorwerpen. De Zilver-Kamer is een Anbi-instelling, u kunt gebruikmaken van de
desbetreffende regeling. Zie daarvoor de tab Contact. Documentatie van en over de

zilverindustrie in Zeist is welkom.

Voor schenkingen in welke vorm dan ook kunt u contact opnemen met Stichting De
Zilver-Kamer: info@zilverkamerzeist.nl

Laat je 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

Stichting De Zilver-Kamer is partner van de vereniging Geheugen van Zeist. 
Binnen deze vereniging zoekt Stichting De Zilver-Kamer

naar samenwerking met de andere partners.

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