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12 mei 2017, een belangrijke dag
Vandaag zou het dan gebeuren. De nieuwe huisstijl, de vitrines, de nieuwsbrief, de
website zouden in gebruik worden genomen. De expositie in het gemeentehuis van
Zeist open en als kers op de taart voor de geïnteresseerden een lezing over zilver en
de zilverindustrie in Zeist. Wij - de leden van de commissie van Stichting De ZilverKamer - waren er klaar voor.

Laatste controle - Alles in de Trouwzaal op orde voor de lezing - Alles op orde in de expositieruimte.

Niet veel later komen de mensen binnen voor de opening, het begint al gezellig druk te
worden. Ondanks de vele regen die met bakken uit de hemel valt. De eerste handen
worden geschud, de eerste leaflets worden gepakt, vol verwondering staan er mensen voor
de vitrines. Het harde werken krijgt zijn beloning.

Onder de gasten ook de wethouder, Marcel Fluitman, met onder andere cultuur in zijn
portefeuille. De man die na de inleiding door de voorzitter van de stichting, Rudi
Boekhoven, de expositie en de website zal openen.

Inleiding door de Rudi Boekhoven de huidige voorzitter. Op de achtergrond Sander van Rhijn de erevoorzitter van
de Zilver-Kamer.

Meer dan 80 jaar zilverindustrie in Zeist, van begin 20e eeuw tot 1985. Er waren drie grote
bedrijven, veel werkgelegenheid en er werden de ‘gewone’ bestekken gemaakt, maar ook
stukken waar een ontwerper achter zat. Veel concurrentie onderling, veel strijd over en
weer. Zilverfabriek Gerritsen, Gero, van Gerrowé naar Sola en de tingieterijen. Van dit alles
is veel te zien in de expositie.

Veel bedankjes, veel mooie woorden, Het Geheugen van Zeist, het elkaar over en weer
gunnen, blij met initiatieven, de rijkdom en de pracht van het gemaakt zilverwerk in Zeist,
het cultureel erfgoed wat Stichting De Zilver-Kamer zichtbaar heeft gemaakt. En dan de
druk op de knop, de opening waar we op zaten te wachten.

De officiële opening en de eerste pagina van de site - www.zilverkamerzeist.nl.

Terwijl de gasten van de opening nog nagenieten, komen de mensen voor de lezing al
binnen. Op uitnodiging van de Past Rotarians Zeist heeft De Zilver-Kamer het verzoek
gekregen om een lezing te verzorgen over de zilverindustrie in Zeist. Wat is er mooier dan
op de dag van de opening van de expositie ook nog een lezing te mogen verzorgen.

Na het welkom door de wethouder Marcel Fluitman werd de Trouwzaal gevuld met de Past Rotarians, maar ook
met gasten die aanwezig waren tijdens de opening van de expositie.

Onder de tonen van ‘De Zilvervloot’ in het Zuid-Afrikaans vulden een vijftigtal mensen de
Trouwzaal. Allemaal afgekomen op de act van drie personen, Pierre Rhoen (oudgemeentearchivaris) en Ad Campman (antiquair) voor het beantwoorden van de vragen en
Cor Krüter voor het stellen van de vragen. In anderhalf uur werd er door het zilver en de
zilverindustrie gelopen. De oude ambtsketen uit 1853 en het huidige van Zeist werden
getoond, het poetsen van het zilverwerk is besproken, de geschiedenis is belicht en voordat
men het wist was er anderhalf uur voorbij. Na het verdelen van de mensen in drie groepen
zijn er nog veel antwoorden gegeven en het zilverwerk bekeken in de expositieruimte.

Het was een mooie dag voor Stichting De Zilver-Kamer. Heeft u de expositie nog niet
gezien, kom kijken op werkdagen. Ingang Gemeentehuis Zeist, direct naar rechts. Of heeft
u een vraag/verzoek naar aanleiding van de website - www.zilverkamerzeist.nl - stuur dan
een e-mail naar: info@zilverkamerzeist.nl met uw vraag.
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