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Commissaris van de Koning neemt boek in ontvangst

Buitenplaats - Hotel
- Kasteel Kerckebosch

Tijdens een feestelijk ontvangst is het eerste exemplaar van het boek ‘Buitenplaats
hotel kasteel Kerckebosch - ruim 100 jaar historie’ uitgereikt aan de heer Hans
Oosters (Commissaris van de Koning provincie Utrecht) en de heer Koos Janssen
(burgemeester van Zeist). Deze eer is de reden voor het verschijnen van de extra
nieuwsbrief. De geschiedenis van ’t Kerckebosch is uitgezocht door Pierre Rhoen,
van 1988 tot 2016 gemeentearchivaris van Zeist, en bekend om zijn fenomenale
kennis van de geschiedenis van Zeist en omgeving.

Na de ontvangst met een voortreffelijke inlooplunch, werd het eerste exemplaar van het boek
overhandigd door Pierre Rhoen (auteur) aan Hans Oosters (Commissaris van de Koning van de
provincie Utrecht). Na een korte lezing van Annet Werkhoven over de buitenplaatsen in het Sticht,
volgde een gezellig samenzijn.

De heer Oosters toonde veel belangstelling voor de zilverexpositie in het kasteel. Als laatste een
foto van het gezelschap met van links naar rechts: Hans van Triest, Cor Krüter, Pierre Rhoen,
Hans Oosters, Rudi Boekhoven, Koos Janssen en Ingmar Sloothaak.

In de Zeister bossen aan de Arhemse Bovenweg ligt een bijzondere buitenplaats: Kasteel
Kerckebosch. De torens, raampartijen en opmerkelijke details stellen bezoekers voor een raadsel.
Uit welke tijd dateert dit bouwwerk? In nauwe samenwerking met Stichting De Zilver-Kamer is die
geschiedenis nu uitgezocht en beschreven in een handzaam boek.
’t Kerckebosch is in 1911 gebouwd door jhr. Egbert Lintelo de Geer. Als liefhebber van de
gotische bouwstijl gaf hij het de uitstraling van een eeuwenoud kasteel. Zijn kleinzoon acteur
Ursul de Geer deelt samen met zijn broer Titiaan die zilversmid, is familie herinneringen aan ’t
Kerckebosch. Een rondleiding - in en rondom het gebouw - in woord en beeld nodigt uit tot
verkenning van de schatten in en om dit intrigerende gebouw.
Hotel en Restaurant
Het hier gevestigde hotel en restaurant Kasteel Kerckebosch staat sinds 2015 onder leiding van
hotelier Ingmar Sloothaak en patron-cuisinier Hans van Triest. Sloothaak: “Er is hier zoveel te
zien! Gasten vragen altijd naar de geschiedenis van het kasteel en die komt nu echt tot leven.”.
Van Triest vult aan: “Ik ben van mening dat de kracht is dat wij en onze medewerkers erover
vertellen. Niets is zo sterk als een gesproken verhaal dat wordt doorverteld. Dit boek stelt ons in
de gelegenheid het juiste verhaal aan onze gasten door te vertellen”.
Het boek is verkrijgbaar in diverse lokale boekhandels, op de webshop van het kasteel
(www.kasteelkerckebosch.com) en bij de hotelreceptie.

Bijzonderheden uit de collectie

De herinneringssteen zilverfabriek
Karpervijver uit 1919

Honderd jaar geleden vond er een uitbreiding van het fabrieksgebouw aan de Karpervijver plaats.
Ter herinnering werd deze steen ingemetseld door de oprichter van de fabriek, de heer J.A.A.
Gerritsen. Van de heer Gerritsen is de bovenstaande messing plaquette met een gewicht van 12,8
kilo. Ook dit is een dankbare herinnering aan de zilverindustrie van Zeist.

Naast de fragiele zilveren voorwerpen bezit Stichting De Zilver-Kamer een aantal robuuste
objecten, waaronder het meest zware object de bovenstaande honderd jaar oude
herinneringssteen. Dikte 6 cm, hoogte 31,5 cm, breedte 44 cm. Een ander zwaar voorwerp
is bijvoorbeeld een smeltkroes. Andere zware objecten zijn de verschillende
herdenkingsplaquettes (zoals boven staat afgebeeld). Hiermee willen we aangeven dat de
interesse in zilveren voorwerpen gemaakt in Zeist blijft bestaan, maar ook de objecten die
noodzakelijk waren om die fraaie voorwerpen te fabriceren hebben de interesse van De
Stichting.
Enkele van die plaquettes en de steen zijn in ons bezit gekomen door een schenking van
Bert Gerritsen, huidige directeur van de Solafabriek - achterkleinzoon van J.A.A. Gerritsen en lid
van het Comité van Aanbeveling.

Programma voor de komende maanden

Actieprogramma
Wat gaan wij u dit jaar nog bieden?

Expositie in Kasteel Kerckebosch — Tot eind juli is de expositie van Titiaan de Geer en
Stichting De Zilver-Kamer te bekijken.
Expositie burgemeester mr. C.J. baron van Tuyll van Serooskerken 1919-1934 - ‘De
mens onder de ambtsketen’ — Tot 17 oktober is de expositie te bekijken in het
gemeentehuis van Zeist. De digitale uitgave over Van Tuyll is te vinden op de site van
Stichting De Zilver-Kamer - www.zilverkamerzeist.nl/publicaties (door te klikken het wwwadres krijgt u al inzage in de publicatie).
Vanaf eind juli wordt geëxposeerd in hotel/restaurant Figi — Deze expositie zal gaan
over hotelzilver dat gemaakt is in Zeist in opdracht van Figi. Uit eigen collectie onder
andere een verzameling taartscheppen en enkele objecten ter herinnering aan het feit dat
koningin Wilhelmina op 31 augustus haar Koninginnedag (verjaardag 1898-1948) vierde.
Zeister Muziekdagen en het Rondo — De Zeister Muziekdagen worden gehouden
van 17 - 31 augustus 2019 Op uitnodiging van de Zeister Muziekdagen zal de Stichting op
23 augustus aanwezig zijn om u door de expositie te voeren, aandacht te schenken tussen
zilver en muziek. Ook kunt u zilver meebrengen om dat te laten beoordelen door een van
de experts van de Stichting.
Open Monumentendag 14 september — Op deze dag bent u van harte welkom bij Figi
en in het gemeentehuis. Op de expositie bij Figi bent u in de gelegenheid om
zilveren voorwerpen te bekijken/voelen en er uitleg over te krijgen. U bent van harte
welkom om zilveren voorwerpen mee te brengen om die te laten beoordelen.
Het silver van kleijne luijden — Vanaf medio oktober te zien in de hal van het
gemeentehuis. Naast de zilverindustrie heeft Zeist ook veel tingieterijen gekend. Nadat de
Gerofabriek in 1923 met het produceren van tinnen voorwerpen was begonnen volgden
meerdere ambachtelijke bedrijven in Zeist, soms door oud-Geromedewerkers. Tin werd
gezien als het zilver voor de middenstander/arbeider.
——————————————————
Zeister Muziekdagen 2019
Internationaal kamermuziekfestival & masterclasses
17 – 31 augustus | Zeist

30 JAAR ZEISTER MUZIEKDAGEN

De Zeister Muziekdagen viert dit jaar het 30-jarig jubileum. Voor het zomerfestival, van 17 tot en
met 31 augustus, nodigde artistiek leider Alexander Pavlovsky zes gerenommeerde ensembles
uit. Deze feestelijke editie van het festival opent met een optreden van het Belcea Quartet en het
Novus String Quartet. In de twee weken die het festival duurt hoort u verder het Jerusalem
Quartet, het Busch Trio, het Quatuor Modigliani, het Schumann Quartett en – als Rising Stars –
het Animato Kwartet en Irene Enzlin. De ensembles treden samen op met bekende solisten als
pianiste Elisabeth Leonskaja, pianist Boris Giltburg, klarinettiste Sharon Kam en altviolist Avri
Levitan. De Zeister harpist Remy van Kesteren brengt een bijzonder cross-overconcert.
Maar liefst elf ensembles van jonge musici nemen dit jaar deel aan het unieke en gedegen
masterclassprogramma. De masterclasses worden gegeven door de musici die optreden tijdens
het festival en zijn voor het publiek gratis toegankelijk.
Kijk op www.zeistermuziekdagen.nl voor het volledige programma en de kaartverkoop.
——————————————————

Stichting De Zilver-Kamer
Om het allemaal mogelijk te maken
Stichting De Zilver-Kamer heeft middelen nodig om haar collectie in stand te houden en uit te
breiden. Heeft u interesse om te helpen om haar initiatieven te verwezenlijken stuur dan een
mailtje en laat ons contact met u opnemen.
Schenkingen
U kunt gebruik maken van de jaarlijkse donatie van € 15. Dit bedrag kan overgemaakt worden op
rekening NL34 RABO 0309 9885 51 van De Stichting De Zilver-Kamer. Door het versturen van de
volgende e-mail krijgt u hiermee automatisch de nieuwsbrief en zult op de hoogte worden
gebracht van de activiteiten en aanwinsten van de stichting.
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 ZilverKamer: 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

Copyright © 2019, Stichting de Zilverkamer, Zeist, All rights reserved.
E-mailadres en website
info@zilverkamerzeist.nl
www.zilverkamerzeist.nl
Stichting De Zilver-Kamer maakt deel uit van de vereniging Geheugen van Zeist. Binnen
deze vereniging zoekt Stichting De Zilver-Kamer naar samenwerking met de andere partners.

Ontvangst van de e-mails
Veranderen van de gegevens of Uitschrijven uit de ontvangstlijst
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