
Inrichten expositie, leaflet en uitnodiging
Niet zo’n beste dag - 4 mei - maar afspraak is afspraak en daar stonden we vier man 
sterk met nog meer spullen. Drie eigen vitrines, vier plus twee vitrines van ‘Het 
Geheugen van Zeist’, alles bij elkaar een aardige ruimte om in te richten. 

 

Pierre bij het uitpakken van de dozen. Het sorteren van het zilverwerk op de tafels.

Allereerst veel dank aan de gemeente Zeist en ‘Het Geheugen van Zeist’ dat we de 
beschikking hebben gekregen om de collectie te tonen in alle beschikbare vitrines. Het is 
geweldig om te zien wat er zoal in de zilverindustrie in Zeist gemaakt is. Nogmaals dank en 
wij als Stichting De Zilver-Kamer waarderen dit gebaar zeer.

Vooraf was er een indeling gemaakt, memorabilia, tin, bijzonderheden, bestek overzicht, 
bestek groot, kandelaars, vazen en prijzen, theeserviezen, koffiekannen en melk- en 
suikerkannetjes. Dit gaf ons een aardig houvast en een reden om niet van de indeling af te 
wijken. Echter bij het uitleggen van al de voorwerpen bleek al dat de Stichting De Zilver-
Kamer een fraaie, maar ook grote collectie aan het opbouwen is.

Vitrine voor vitrine werd gevuld, langzaam werd het overzichtelijker op de tafels en raakten 
de vitrines voller. Niet te stuiten waren Ad en Evert in het aandragen van nog meer 
voorwerpen. ‘Heren, heren, we hoeven niet alles te laten zien en het is goed om de vitrines 
niet overvol te zetten/leggen. Geef de bezoeker de mogelijkheid om het geheel te bekijken.’ 
Aan de andere kant is het uiterst vermakelijk om met mensen te werken die enthousiast zijn 
en hard voor de zaak hebben. 

Steeds meer lege dozen.

We krijgen - tijdens het vullen van de vitrines - niet alleen commentaar van twee 
koffiedrinkende heren, maar ook van veel publiek. Eigenlijk alleen maar positieve 
opmerkingen in de trend van: ‘Toen ik ging trouwen kreeg ik van mijn familie een bestek 
van de Sola, hadden ze met 60% korting gekocht omdat mijn tante daar werkte.’ ‘Heeft u 
dat echt allemaal verzameld, wat leuk! Mijn moeder heeft ook nog veel van die spullen.’ ‘Dit 
is allemaal in Zeist gemaakt? Waar dan?’

  

Niet alles hoeft netjes recht te liggen.

Tegen drie uur waren de vitrines ingericht en de lichtbakken bovenop de vitrines geplaatst. 
Klaar voor deze dag. Nog belegeren, rechtleggen, wat poetsen, misschien wat vervangen. 
De uitnodiging schrijven, een leaflet in elkaar draaien en laten drukken. Kortom we zijn een 
stuk verder, maar we zijn er nog niet.

Ongeveer viervijfde van de totale collectie ligt op dit moment in de vitrines. Het andere 
gedeelte is weer ingepakt en ligt weer in de vertrouwde kluis. Natuurlijk kan het inrichten 
anders gebeuren, echter gaande het proces kwamen we er achter dat er veel 
mogelijkheden zijn om een expositie in te richten. Ook het verhaal achter veel zaken is 
interessant om te vertellen. Wij kunnen de komende jaren nog vooruit.

 

De vitrine met het tin en Evert en zijn vrouw bekijken de inhoud van de vitrines.

Ondertussen is er ook hard gewerkt aanzet A5-leaflet om te gebruiken tijdens de expositie. 
Wat is de Stichting De Zilver-Kamer, het doel, de hulp die we kunnen gebruiken en wat we 
als Stichting allemaal doen. Kort en krachtig een uitleg daarover. Als laatste de uitnodiging 
voor vrijdag 12 mei, het programma, het tijdstip en de plek is te lezen. Met een aardige 
verwelkoming en uitleg over de expositie door Rudi gaat het volgens mij helemaal lukken.  

 

Met groet en dank,
Pierre Rhoen en Cor Krüter


