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We schrijven, fotograferen, archiveren en staan zeker niet stil

Ons live zien is lastig

Nu kunnen we als Zilver-Kamer bij de pakken neer gaan zitten, echter dat ligt niet in
onze aard. Sterker nog, we hebben veel werk in de achtergrond verzet. Veel verhalen
geschreven en oude catalogi gefotografeerd. De doorklikopties naar ‘nieuwe’ verhalen
en ‘nieuwe’ catalogi vindt u in deze nieuwsbrief.

U vindt deze tijd lastig, wij als Zilver-Kamer vinden deze tijd moeilijk. Het maken van
plannen, inrichten van exposities, gesprekken met bezoekers, geven van lezingen, alles
ligt ‘even’ stil. Op dit moment exposeert De Stichting bij Hotel Restaurant Oud London en
bij Hotel !eater Figi. Een vitrine is uitgeleend aan Stichting Lokaal Austerlitz. In
afwachting van een eigen vitrine wilde Lokaal Austerlitz zich laten zien in het nieuwe
Dorpshuis (de opening was 7 november). Stichting De Zilver-Kamer heeft een van haar
vitrines daarvoor aan haar uitgeleend en meegeholpen de expositie in te richten. Dit past
bij het beleid van De Stichting die graag met de andere Zeister erfgoedpartners
daadwerkelijk wil samenwerken.

In de vitrine is veel documentatie van Stichting Lokaal Austerlitz over de geschiedenis
van dit dorp te vinden. Beslist de moeite waard om eens naar en in het nieuwe dorpshuis
van Austerlitz te kijken als het weer mogelijk is. Prima koffie en andere versnaperingen
zijn er te koop. www.lokaalausterlitz.nl

Vanwege omstandigheden vertrokken

Bedankt Wim Aartsen

Wim Aartsen heeft aangegeven dat hij het bestuur van Stichting De Zilver-Kamer niet
langer kan versterken. Wij willen Wim bedanken voor zijn inzet, zijn aanwezigheid
binnen ons bestuur en voor alle werkzaamheden die hij heeft verricht voor De Stichting.

• Wim - druk aan het gebaren - tijdens de instructie over het openen en sluiten van de tafelvitrine.

Nieuwe publicaties

Zes nieuwe verhalen

Met regelmaat publiceert Stichting De Zilver-Kamer nieuwe publicaties. Al deze
publicaties hebben te doen met de geschiedenis van de zilverindustrie in Zeist of het is
een publicatie over een belangrijk voorwerp dat in het bezit is van De Stichting of elders
wordt bewaard.

Door de hoeveelheid publicaties hebben wij besloten om een andere indeling te maken,
waarmee wij hopen dat het voor u - als lezer - makkelijker wordt om door de publicaties
te bladeren.

In de eerste map Algemeen zitten de publicaties die betrekking hebben op de
zilverindustrie maar die niet toe te wijzen zijn aan een van de drie fabrieken. In de
andere mappen zitten fabriek gerelateerde publicaties.

Om de publicatie te lezen hoeft u enkel op de titel te klikken.

Een monument voor de eeuwigheid
De eregalerij op de Karpervijver

Het verhaal over de Nederlandsche Fabriek van Gouden en Zilveren Werken voorheen
J.A.A. Gerritsen (1903) - Koninklijke Nederlandsche Fabriek van Gouden en Zilveren
Werken Gerritsen en Van Kempen (1924) - Koninklijke Nederlandse Fabrieken van
Gouden en Zilveren Werken Van Kempen en Begeer (1960).

Als u langs de gevel van het pand wilt kijken en het dak wilt zien doe dat dan door op de
link te klikken. Film Fabriek Kapervijver

Zonder de debacle van fietsenfabriek Wilhelmina geen zilverindustrie in Zeist
Fietsenfabriek Wilhelmina aan Karpervijver

Al vele jaren is Stichting De Zilver-Kamer het ontstaan van de zilverindustrie in Zeist aan
het beschrijven. Het waarom Gerritsen vanuit Amsterdam naar Zeist is gekomen is nog
steeds niet duidelijk. Maar stap voor stap ontrafelen we het verhaal. In het stuk over
Fietsenfabriek Wilhelmina vertellen we wat er voorde Nederlandsche Fabriek van Gouden
en Zilveren Werken voorheen J.A.A. Gerritsen heeft afgespeeld in de fabriek op de
Karpervijver.

De erepenning van de Koninklijke Nederlandse Fabrieken van Gouden en Zilveren Werken Van
Kempen en Begeer
De erepenning van de fabriek

Op de website van Stichting De Zilver-Kamer - www.zilverkamerzeist.nl - staat sinds 15
augustus 2018 het artikel ‘De erepenning van de Fabriek van Gouden, Zilveren en
Diamanten Werken J.A.A. Gerritsen en haar opvolgers’. Dit stuk gaat over het vervolg.

Een oude bestekcassette
Orno-silver van Sola

Wat hebben auto’s, Figi, Sola, ‘Iedere huisvrouw wil of moet in dezen tijd bezuinigen. Zij
doet dit door voor haar tafelgerei “Sola Massive” aan te schaffen, verkrijgbaar in de goede
Hollandsche zilvermodellen’, met elkaar te maken?

• Muurreclame voor Orno op de zijkant van hotel Figi, circa 1920. Collectie E. Van Tellingen.

De geboortelepels ter ere van de geboorte van koningin Beatrix en koning Willem-Alexander
Vorstelijk geboortegeschenk

In Friesland, Groningen en Noord-Holland is het een oude traditie om bij de geboorte
van een telg uit een bekend adellijk en patriciërsgeslacht - later werd deze traditie ook
door andere lagen van de bevolking overgenomen - een zilveren lepel aan de boreling te
schenken.

Door Gero werd deze traditie in 1938 in ere hersteld. Ter gelegenheid van de geboorte van
prinses Beatrix bracht dit Zeister bedrijf een door de beeldhouwer G.J. van der Veen
(19021944) ontworpen lepel op de markt. De Federatie van Goud en Zilver schonk toen aan
prinses Juliana en prins Bernhard een exemplaar van deze lepel.

Literaire reclame van Sola
Aan tafel

In dit boek is een aantal anekdotes uit het bedrijf opgenomen. Deze geven een
humoristische inkijk in het leven op de zilverfabriek aan de Van Reenenweg, maar ook in
de maatschappij van toen. Het zou jammer zijn als deze verhalen in de vergetelheid
zouden geraken of alleen bekend zijn bij een van de gelukkigen die nog een exemplaar
van dit boek in hun boekenkast hebben staan. Of alleen verteld worden in de families van
oud-Sola-medewerkers. Daarom vertellen we deze grappige verhaaltjes nog eens een
keer. En heerlijk om te lezen onder de kerstboom.

— 
Dat het lezen hiervan u en uw huisgenoten enige

aangename uren zal bezorgen en de band tussen u
en ons hierdoor nog verstevigd moge worden,

is de oprechte wens van de
directie der

SOLA-FABRIEK M. J. GERRITSEN NV
ZEIST GRAMSBERGEN TER APEL

—

Uitzoeken maar…

Catalogi en brochures met zilverwerk

Dankzij onze ambassadeur - Martin de Sain - hebben we de mogelijkheid gekregen om een
aantal catalogi te fotograferen en ze daardoor voor de ontvangers van de nieuwsbrief en
de bezoekers van de site toegankelijk te maken. 

De originele catalogi en brochures zijn in bezit van Ursula de Jonge, uit Broek in Waterland
van Zilver.nl. Wij zijn haar dan ook zeer erkentelijk voor het uitlenen en mogen
fotograferen van de prachtige boekwerken.

Om u als lezer niet te overladen krijgt u de mogelijkheid om drie catalogi te bekijken. Met
de volgende nieuwsbrief volgen er meer. Klik op de titel van dit stuk om de catalogi te
bekijken.

Ondanks alles en vanuit de wens elkaar volgend jaar weer
in goede gezondheid te mogen zien

Goede Kerstdagen, een gezellig uiteinde

en een fantastisch 2021

Klik op de onderstaande afbeelding om in de juiste sfeer te komen.

Stichting 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.
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