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Details

Wij leven momenteel in de ban van het coronavirus (COVID-19), dat wereldwijd veel slachtoffers
maakt. Honderd jaar geleden werd de wereld getroffen door de Spaanse griep (H1N1). Die grieppandemie in 1918-1919 eiste naar schatting 20 tot 100 miljoen slachtoffers! Ook in Zeist
overleden meerdere mensen aan deze ziekte. De zilverfabrikantenfamilie Gerritsen in Zeist werd
ook getroffen. Het was Johanna Franciena Gerritsen-ter Beek, die op 33-jarige leeftijd op 14
november 1918 in Zeist overleed. Zij was de echtgenote van Gero-directeur Marius Johannes
Gerritsen en zus van J. ter Beek, medeoprichter van dat bedrijf.
————————————————

De Koninklijke Verzamelingen en de Koninklijke Zilverkamer

Stichting De Zilver-Kamer op stap

Boven de ontwerptekening van het Koninklijk Huisarchief op Wikipedia is hier veel over te lezen
(klik hier). Daaronder enkele impressies van de dag.

Woensdag 26 februari 2020 mocht Stichting De Zilver-Kamer te gast zijn op Paleis
Noordeinde om een bezoek te brengen aan de Koninklijke Verzamelingen en de Koninklijke
Zilverkamer.
Na de ontvangst door mw. Ineke Langeveld op de Hogewal, nam mw. Laura Smeets, conservator
Koninklijke Verzamelingen, ons mee naar de museumzaal in het Koninklijk Huisarchief op het
terrein van Paleis Noordeinde. Zij vertelde over de geschiedenis van dit gebouw voor het
onderbrengen van de archieven, de bibliotheek en de kunstcollectie van de Oranjes. In de
museumzaal had zij interessante verhalen over de daar geëxposeerde bezienswaardigheden. Wij
zagen daar in een vitrine onder andere een zilveren plaquette uit 1938 gemaakt door Gerritsen &
Van Kempen.
Daarna werden we overgedragen aan de heer Govert Zweekhorst, hoofd van de Zilverkamer. Hij
nam ons mee naar de Koninklijke Zilverkamer in het souterrain van Paleis Noordeinde. Wat ons
opviel was de perfecte archivering en onderhoud van alles, maar ook de hoeveelheid pracht en
praal die opgeslagen is in de zilverkamer. Wij hadden het voorrecht de kroon van de koning uit
1840 te zien, die zelden uit de kluis komt.
Veel is er besproken, veel hebben we mogen zien, onder andere een aantal voorwerpen die in
Zeist gemaakt zijn: de zilveren beker die prinses Beatrix heeft ontvangen van de Raad van State
toen ze 18 jaar werd, het schaalmodel van het schip Koning der Nederlanden, de sigarettendoos
door burgemeester Korthals Altes
aan koningin Juliana geschonken tijdens haar werkbezoek aan Zeist op 2 juni 1961 en ga zo
maar door. Het was allemaal te veel, te fraai.
Als afsluiting kregen we nog een lesje in onderhoud van zilveren/ en verzilverde bestekken, ten
minste zoals ze het in de Koninklijke Zilverkamer doen. Ook hier de confrontatie met zilverwerk
gemaakt door de Koninklijke Van Kempen & Begeer en geleverd aan het Koninklijk Huis door
Martin de Sain (een van de ambassadeurs van Stichting De Zilver-Kamer).
Na iedereen bedankt te hebben voor de geweldige ontvangst en het feit dat we even een kijkje
mochten nemen in de Koninklijke Zilverkamer reden we huiswaarts vol verhalen en beelden van
hetgeen we allemaal mochten horen en aanschouwen.

Nieuwe publicaties

Vier nieuwe verhalen
Met regelmaat publiceert Stichting De Zilver-Kamer nieuwe publicaties. Al de 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.
Recent verschenen zijn:
De bedrijvige Looiersgracht verruild voor de rustieke Karpervijver
De Karpervijver in 1904
Schenking van een drietal penningen door Jan Mater
Penningen vertellen geschiedenis
Een geschenk - vervaardigd in Zeist - van de Raad van State in 1956
Zilveren vaas voor prinses Beatrix
Portretten van markante vrouwen op de zilverfabriek Gerritsen & Van Kempen
Ans van Zeijst — Toos den Hartoog-Muijsert — Cor Stramrood-Aalten
Door naar de site van De Stichting te gaan (www.zilverkamerzeist.nl) en dan naar het onderdeel
‘Publicaties’, krijgt u de tot nu toe gemaakte publicaties te zien. Door het klikken op de titel van
de nieuwe publicaties gaat u direct naar het begin van die publicatie.

De Karpervijver gezien vanaf de Zinzendorflaan.

Overigens geeft de site van Stichting De Zilver-Kamer nog veel meer informatie en aardigheden.
Wat te denken van de diverse filmpjes onder het onderdeel ‘Historie’. De eerste promotionele
bioscoopreclame’s of het arbeidsproces op de Karpervijver in beeld.
Op de tijdlijn onder het item ‘Historie’ loopt u door de geschiedenis van de zilverindustrie in Zeist.
Door te klikken op het trefwoord komt u rechtstreeks op de site terecht op aangeklikte item.
Of wat te denken van de ‘Begrippenlijst’ onder het kopje Zilver. Hier vind u de verklaring van de
meeste begrippen die gebruikt worden.

Leuk en bijzonder om te laten zien

Kleur in oude foto’s
Soms komt er iets op je pad wat de moeite loont om uit te proberen. Echter verder dan het
uitproberen gaat niet omdat de kosten per foto te hoog zijn. Maar wel leuk om er verslag
van te doen.
Zo heeft De Stichting software mogen testen om zwart-wit foto’s van kleur te voorzien. Het
resultaat is geweldig en geeft een goede indruk hoe het er vroeger heeft uitgezien, zowel de
personen als het interieur. En de bijzonderheid dat vrijwel niemand deze foto’s ooit in kleur heeft
gezien en daardoor geen indruk had van de kleuren in het interieur.

De controlekamer aan de Karpervijver, circa 1934.

Administratiekantoor Gerritsen en Van Kempen, circa 1934.

Prinses Beatrix (gekleed in een koningblauw deux-pieces met een fluwelen kapje en zwarte
accessoires) en haar vader, prins Bernard (gekleed in het uniform van vice-admiraal van de
Koninklijke Marine), op weg naar het gebouw van de Raad van State op het Binnenhof, 7 februari
1956. Boven: Koningin Juliana en prinses Beatrix bij het verlaten van het gebouw. Verzameling
prentbriefkaarten Nederlands Vorstenhuis (1900-1970), Koninklijke Bibliotheek.

Beran aan het werk op de tekenkamer van de zilverfabriek aan de Karpervijver.

Stichting De Zilver-Kamer organiseert

Programma komende maanden
Publicatie ‘Het silver der kleine luijden’ — Is beschikbaar op de site van Stichting De
Zilver-Kamer.
Het tafelzilver van Stichting De Zilver-Kamer — Expositie van de Zilver-Kamer in
samenwerking met Stichting Ruijs Archief - in de lobby van Hotel Theater Figi - een
expositie inrichten over ‘de feestelijke dis’.
Zilverglans bij Hotel Restaurant Oud London — Zilverglans doet denken aan heerlijk
winterweer en de feestdagen. Feestdagen nodigen uit voor familiediners in een mooie
ambiance. Zilver geeft hieraan glans. Onze voorouders verstonden de kunst van tafelen.
Een zilverwandeling over het Hof van de Nassaus en de Slotlaan in Zeist — Op
verzoek van belangstellenden heeft De Stichting een Zilverwandeling samengesteld, in de
omgeving van Slot Zeist en de juwelierszaken op de Slotlaan. Binnenkort zal de wandeling
te lezen en te downloaden zijn op de site.
De zilversmeden van Zeist — Tweede helft van 2020. Expositie en publicatie.
Zilver als bloemmotief — 25 en 26 april tijdens de Bollenroute 2020 - Open
Tuinweekend. De Zilver-Kamer exposeert in de tuin ‘Achter de Heg’ van Joop en Attie
Luteijn aan de Lievendaallaan 8.

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 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
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