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Zeist, januari 2022

Jaarverslag 2021
Het verslagjaar 2021 was als gevolg van de coronamaatregelen van de overheid net als het
voorgaande jaar, een jaar met beperkingen. Slechts één keer kon het voltallige bestuur zich treffen
en wel op 9 juni. Het bestuur was die dag voor een vergadering te gast bij de zilverfabriek Van
Veluw op de Woudenbergseweg.
Het bestuur
De bestuursleden Ad Campman (lid sinds 2005) en Evert van Tellingen (lid sinds 2016) gaven in het
verslagjaar te kennen hun bestuurszetel te willen opgeven. Zij blijven wel voor de Stichting behouden
als adviseur, zodat hun kennis en kunde voor de Stichting behouden blijft.
In de twee vacatures is met ingang van 1 december voorzien door de benoeming van Henny
Jansen-van Leusden en Janjaap Luijt. Henny Jansen heeft de functie van secretaris van Pierre Rhoen
overgenomen, die zich op het collectiebeheer zal richten. Janjaap Luijt zal zich richten op het verwerven van subsidies en is de beoogde opvolger van Poem Ebbenhout als penningmeester.
Sinds de oprichting van de Stichting in 2005 is er geen verandering in de organisatie doorgevoerd.
Alleen de bemensing veranderde voor een deel. Behalve de voorzitter, secretaris en penningmeester
hadden de andere bestuursleden geen eigen taakveld waarop ze hun expertise konden inzetten. Een
organisatie leeft en is onderhevig aan wijzigingen.
Het vervullen van de vacatures was het moment om na te denken over een nieuwe opzet van de
organisatie, inclusief taakverdeling. Het beleidsplan 2016-2020 is over de ‘houdbaarheidsdatum’
heen en er moet een nieuw vijfjarenplan worden opgesteld. Er ligt een conceptvoorstel op tafel dat
door het bestuur in 2022 besproken en vastgesteld zal worden.
Het bestuur bestaat met ingang van 1 december 2021 uit de volgende personen.
• Voorzitter (2016) — R.G. (Rudi) Boekhoven (1940), Bosch en Duin (gemeente Zeist) — burgemeester
van Zeist 1987-2005, Officier in de Orde van Oranje-Nassau (1995), drager van de Gemeentepenning
van Zeist (2005).
• Erevoorzitter (2016) — M.A. (Sander) van Rhijn (1932), Zeist — voorzitter van 2005-2016, lid van Het
Zilvercomité (voorloper van de Stichting De Zilver-Kamer) 2003-2005, oud-notaris te Zeist, Ridder in
de Orde van Oranje-Nassau (1998), drager van de Gemeentepenning van de gemeente Zeist (1994).
• Secretaris (2021) — H.J. (Henny) Jansen-van Leusden, Zeist — als bedrijfkundige werkzaam geweest
in de zorg.
• Penningmeester (2005) — H.E. (Poem) Ebbenhout (1946), Bilthoven (gemeente De Bilt) — lid van Het
Zilvercomité (voorloper van de Stichting De Zilver-Kamer) 2003-2005, bestuurder-directeur van de
r.k. Woningbouwvereniging Zeist van 1987-2009.
• Bestuurslid subsidiewerving en collectiebeheer (2021) — J. (Janjaap) Luijt (1966), Utrecht — onderzoeker van de geschiedenis van de goud- en zilvernijverheid in Nederland en publiceert op het terrein
van het zilversmidsambacht.
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• Bestuurslid collectiebeheer (2021) — R.P.M. (Pierre) Rhoen (1951), Zeist — secretaris tot 1 december
2021, vanaf de oprichting in 2005 lid van Het Zilvercomité (voorloper van de Stichting De Zilver-Kamer) 2004-2005; gemeentearchivaris van Zeist 1988-2016, publiceert regelmatig over onder andere
de geschiedenis van Zeist; Ridder in de Orde van Oranje-Nassau (2011), drager van de J.Ph. de Monté
verloren Penning van het Zeister Historisch Genootschap/Van de Poll-Stichting (1999).
• Bestuurslid publiciteit, exposities en site (2021) — C. (Cor) Krüter (1956), Zeist — bestuurslid sinds
2016.
Ter ondersteuning van de activiteiten zoals die in de statuten zijn vastgelegd, werd in 2018 een
Comité van Aanbeveling in het leven te roepen. Het comité bestaat uit mw. A. Krekel-Aalberse en de
heren B. Gerritsen, drs. J.J.L.M. Janssen, drs. A.C. van Kempen, mr. drs. M. Oosting en W. van Veluw.
Daarnaast werd een Commissie van ambassadeurs ingesteld, die vanuit hun (oud-)professie de
Stichting met hun kennis en contacten ondersteunt. Zij bestaat uit mw. C. Werges-Reitsma, dhr. M. de
Sain en mw. A. Werkhoven. Zij promoten de Stichting en leggen contacten met oud-medewerkers van
de zilverfabrieken Van Kempen & Begeer, de Gerofabriek en de Solafabriek.
Aan deze ondersteuning is sinds 1 december toegevoegd de Poule van deskundigen. Hierin zitten de
oud-bestuursleden Ad Campman en Evert van Tellingen. Met het oog op verjonging van bestuur en
vrijwilligers, zou de Stichting de poule graag uitbreiden met een of meerdere jong mensen met kennis
en kunde op het gebied van zilver c.a.
Het bestuur heeft in het 2021 in verband met de coronamaatregelen slechts eenmaal kunnen vergaderen en wel op 9 juni. Wel is er met regelmaat telefonisch overleg gevoerd en via e-mail en WhatsApp.
De Stichting werd in het bestuur van zowel de vereniging als de stichting Geheugen van Zeist vertegenwoordigd door voorzitter Boekhoven.
Subsidie
De gemeente Zeist en de Van Tellingen-Pul Stichting ondersteunden in 2021 De Zilver-Kamer met een
subsidie. Dankzij deze twee subsidies konden verschillende aankopen worden gedaan die van
bijzondere betekenis voor de collectie zijn.
De financiële middelen die door de gemeente Zeist en door de Van Tellingen-Pul Stichting werden
verschaft, kon de collectie door aankopen met fraaie objecten van museale kwaliteit worden uitgebreid.

•

•

•
•
•

Collectie
Door aankoop werden de volgende voorwerpen verworven.
In de collectie ontbrak kerkelijk vaatwerk, terwijl dit in alle drie de zilverfabrieken werd gemaakt.:
(1) een kelk, zilver tweede gehalte, Gerritsen, 1921; (2) kelk, zilver tweede gehalte, Gerritsen & Van
Kempen, 1935, en (3) een hostieschaal, zilver tweede gehalte, Gerritsen & Van Kempen, 1958.
Twee zilveren door J.C. Wienecke ontworpen plaquettes ter gelegenheid van het 25-jarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina, in palissander lijsten naar ontwerp van C.A. Lion Cachet, Gerritsen &
Van Kempen, 1923.
Een zilveren broodschaal, Gerritsen & Van Kempen, 1929.
Een zilveren kinderrammelaar met een ivoren handvat.
Een penning in 1940 uitgereikt aan J. Bleijerveld bij zijn gelegenheid van zijn 25-jarig dienstjubileum
bij de Gerofabriek.
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•
•
•
•
•

Door schenking werden onder andere de volgende voorwerpen verworven.
Allerlei soorten bestek (tafelbestek, dessertbestek, opscheplepels, enzovoorts).
Een tinnen schenkkan.
Gereedschap en ontwerpmateriaal.
Archiefstukken van de drie zilverfabrieken(rekeningen).
Documentatiemateriaal (brochures).
Door Van Veluw werden zilveren naamplaatjes voor op de vitrines geschonken. Tot dan toe zaten er
papieren etiketten op. Dit stijlvolle cadeau werd het bestuur door directeur Wouter van Veluw voor de
vergadering op 9 juni aangeboden. Na afloop van de vergadering zijn de plaatjes met enig ceremonieel op de vitrines die in gebruik zijn voor de expositie ‘Winterse zilverglans in Oud London’ - deze
expositie staat er sinds eind november 2019 - in de lobby van Hotel Restaurant Oud London bevestigd.
De aankoop van de zilveren plaquette uit 1923 met in een medaillon het borstbeeld van koningin
Wilhelmina was aanleiding om de identieke plaquette in brons uit de collectie in een eigentijdse,
perenhouten lijst te laten plaatsen. Oorspronkelijk zaten de bronzen plaquettes in donkere eikenhouten lijsten. Het opnieuw inlijsten kan gezien worden als restauratie van een object. In deze vorm
nieuw voor De Zilver-Kamer.
De enige publieke activiteit was de deelname aan het Historisch weekend - Open Monumentendagen
op 11 en 12 september in Het Stationshuis in Huis ter Heide. De overkoepelende organisatie was in
handen van het Geheugen van Zeist. De andere erfgoedgast in deze nieuwe vergaderlocatie aan de
Amersfoortseweg in dat weekend was Stichting Wegh der Weegen.
Bij de inrichting van deze expositie en bij de ontvangst van de bezoekers werd het bestuur ondersteund door hun partners. De publieke belangstelling tijdens deze dagen was groot en het getoonde
uit de collectie van De Zilver-Kamer riep bewondering en verbazing op.
Zoals hiervoor gemeld was de expositie in de lobby van Hotel Restaurant Oud London uit 2019 nog
steeds aldaar te bezichtigen. Op verzoek van de directie is deze expositie blijven staan.
Aan de Stichting Lokaal Austerlitz werd hulp geboden bij de aankoop van een vitrine. In maart werd
deze vitrine geplaatst. Ook bij de inrichting werd de helpende hand geboden.
In het verslagjaar werd de Stichting meerdere malen door derden om advies gevraagd ten aanzien van
voorwerpen in hun bezit en die vervaardigd waren in de Zeister zilverfabrieken.
Nieuwsbrief - Website - Publicaties - Lezingen
Om de lezers op de hoogte te stellen van de actuele activiteiten en ontwikkelingen werd in maart,
juni, september en december een digitale nieuwsbrief verstuurd. Zij werden naar een 530-tal e-mailadressen verzonden.
Op een aantal sites van bevriende/bekende/in zilver of historie geïnteresseerden is een link geplaatst
naar de site van De Zilver-Kamer of specifiek naar de nieuwsbrief.
Sinds de website op 12 mei 2017 online ging, werd de site steeds meer met (historische) informatie
gevuld. In het verslagjaar werden in de map Publicaties maar liefst twaalf artikelen bijgeplaatst
(nummers 39-50). Momenteel liggen nog meerdere artikelen op de plank om op de website te worden
gepubliceerd.
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Meerdere brochures en catalogi in bezit van de Stichting of die door een bezitter werden uitgeleend,
werden gefotografeerd en vervolgens bewerkt om als pdf op de site te worden geplaatst. De bezoekers van de site kunnen op deze manier digitaal door de verschillende drukwerken bladeren.
Het uitzoeken van de geschiedenis, het schrijven van de teksten, het vervaardigen en zoeken van de
afbeeldingen/foto’s, het redigeren van de teksten en de opmaak van de publicaties is in vertrouwde
handen van Pierre Rhoen en Cor Krüter.
In het jaar 2021 is de site door veel bezoekers bezocht. Niet zoveel bezoekers als in 2020. De zilverwandeling om Het Slot, de Karpervijver en de Slotlaan was dat jaar een echte hit. In 2021 zijn we weer
gegaan naar een ‘normaal’ aantal bezoekers. Met deze hoeveelheid bezoekers zijn we zeer tevreden.

•
•
•
•
•
•
•

Cijfers site 2021
Unieke bezoekers: 12.134
Aantal bekeken pagina’s: 118.664
Aantal hits: 471.493
Aantal Gb gebruikt: 94,64
248 personen hebben langer dan 1 uur de site bezocht.
1.087 personen hebben langer dan een half uur op de site gezeten.
De grootste groep personen is tussen 15 en 30 minuten op de site te vinden.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Favorieten op de site
Tijdlijn over de geschiedenis van de zilverindustrie in Zeist
Begrippenlijst over zilver
Het filmpje met J.A.A. Gerritsen in beweging
Artikel Design bonbonnière
Oude filmpjes
Artikel Vrouwendag
Artikel Aan tafel - korte verhalen
Het silver der kleijne luijden. Over de tinnegieterijen in Zeist vanaf midden achttiende eeuw
Nieuwsbrieven in het algemeen
De redactie van de nieuwsbrief en de website werd gevoerd door Pierre Rhoen en Cor Krüter. Het
opbouwen en het verzorgen van de site is in handen van Hans Tiekstra.
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Jaarrekening 2021
Inhoudsopgave
1 Balans per 31 december 2020
2 Baten & lasten 2020
3 Toelichting op de balans

1 Balans per 31 december 2021

activa
Collectie
Vitrines
Rabo
nl34 rabo 0309 9885 51
Vooruit betaalde huur

passiva
Eigen vermogen
Kort lopende schulden

31-12-2021

31-12-2020

44.616,22
10.836,00
1.370,43
75,00

35.708,69
12.513,00
3.556,17
75,00

56.897,65

51.852,86

55.828,16
1.069,49

51.852,86

56.897,65

51.852,86

2 Baten & Lasten over de periode 1 januari t.e.m. 31 december 2021
baten
Ontvangen
lasten
Afschrijving vitrines
Website
Huur opslag
Overige kosten

2021

2020

8.715,00

7.715,00

– 1.677,00 – 1.677,00
– 1.478,40
– 534,58
– 900,00
– 645,00
– 564,93
– 170,49

rente, bankkosten
Bankkosten
Rabo

– 119,37

– 119,38

resultaat

3.975,30

4.568,55
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3 Toelichting op de balans
eind 2021
activa
Collectie
01-jan
Aanschaf
1-jul
1-jul
22-okt
24-dec
Overig

35.708,69
Kerkelijk object - kelk
Kerkelijk object - hostieschaal
2 zilveren plaquettes incl, taxatieksten
Zilveren broodschaal

650,00
465,00
5.121,00
1.200,00

Pennigen, bestek, servies e.d.

1.471,53

31-dec

44.616,22

eind 2021 eind 2020
activa
Vitrines — 01-jan
Afschrijving

12.513,00 14.190,00
– 1.677,00 – 1.677,00

31-12
10.836,00
De afschrijving bedraagt 10% van de aanschafwaarde en is naar tijdsgelang berekend.

12.513,00

passiva
Eigen vermogen — 01-jan
Resultaat

51.852,86 47.284,31
3.975,30 4.568,55

31-dec

55.828,16 51.852,86

Kortlopende schulden
Aanschaf achterkant plaquette
Overname
Kosten site
31-dec
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484,00
45,00
540,49

0,00
0,00
0,00

1.069,49

0,00
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