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Burgemeester mr. C.J. baron van Tuyll van Serooskerken
1919-1934

‘De mens onder de ambtsketen’
Vanaf 27 juni tot medio oktober 2019 is de expositie over de Zeister burgemeester
Van Tuyll te zien in de hal van het gemeentehuis van Zeist.
Mr. Cornelis Jan baron van Tuyll van Serooskerken was burgemeester van
Zeist van 1919 tot 1934. Een markante persoonlijkheid die tijdens de uitvoering van
zijn ambt veel betekend heeft voor Zeist. Bij zijn afscheid bleek hoe geliefd hij
als burgemeester was en werd hij door de bevolking groots geëerd.

Van Tuyll door de jaren heen

In de expositie krijgt u een beeld van zijn privé en ambtelijk leven. Tijdens zijn burgemeesterschap
veranderde Zeist van een villadorp naar een dorp met een stedelijk industrieel karakter, mede
door de opkomst van de zilverindustrie.

Mede door het zilveren bord dat hij kreeg bij zijn afscheid van haast alle Zeisterverenigingen,
heeft Stichting De Zilver-Kamer in samenwerking met het Zeister Historisch Genootschap deze
expositie opgezet. Het bord is gemaakt in de zilverfabriek van Gerritsen en Van Kempen op de
Karpervijver in Zeist. Het bord is te zien op de expositie.
Als burgemeester droeg Van Tuyll de ambtsketen die in 1851 gemaakt is door een zilversmid van
de Broedergemeente in Zeist. Een van de weinig bekende producten van deze zilversmeden. De
keten is sinds 2018 in het bezit van Stichting De Zilver-Kamer en is ook te zien op de expositie.
Als bijzonderheid willen wij u attenderen op de schildjes in de keten welke burgemeesters deze
hebben gedragen. Natuurlijk is het schildje van Van Tuyll erin verwerkt.
Bij de expositie is er een uitvoerige publicatie verschenen over de mens, de burgemeester, de
huisvader, de politicus Van Tuyll: www.zilverkamerzeist.nl/documents/Van-Tuyllkleiner.pdf
kleiner.pdf. Door te klikken op de link komt u bij de publicatie en kunt u deze downloaden. De
publicatie is tot stand gekomen met steun van de familie Van Tuyll (afbeeldingen), geschreven en
gepubliceerd door Stichting De Zilver-Kamer.
Als u het gemeentehuis via de hoofdingang binnen gaat is de expositie aan uw rechterhand. De
expositie is te bezoeken tijdens de openingsuren van het gemeentehuis. Iedereen is welkom!

Ruim honderd jaar historie

Buitenplaats - Hotel
- Kasteel Kerckebosch
In de Zeister bossen aan de Arnhemse Bovenweg ligt een bijzondere buitenplaats:
Kasteel Kerckebosch. De torens, raampartijen en opmerkelijke details stellen
bezoekers voor een raadsel. Uit welke tijd dateert dit bouwwerk? Die geschiedenis
is nu uitgezocht door R.P.M. Rhoen, oud-gemeentearchivaris van Zeist.

Een impressie

’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 familieherinneringen aan ’t
Kerckebosch. Een rondleiding in woord en beeld nodigt uit tot verkenning van de schatten in en
om dit intrigerende gebouw.
Het hier gevestigde hotel en restaurant Kasteel Kerckebosch staat sinds 2015 onder leiding van
hotelier Ingmar Sloothaak en patron-cuisinier Hans van Triest. ‘Er is hier zoveel te zien!
Gasten vragen altijd naar de geschiedenis en die komt nu tot leven.’
Inhoud van het boek (112 pagina’s)
• Voorwoord van Koos Janssen, burgemeester van Zeist.
• Interview met de broers Ursul en Titiaan de Geer, kleinzoons van de bouwheer.
• De geschiedenis van het ‘kasteel’ en de buitenplaats.
• Een wandeling door de zalen met aandacht voor de bouwhistorische details.
• Een rondgang om het gebouw.
• Een interview met de twee directeuren, Ingmar Sloothaak en Hans van Triest.
• Waarom u zo kunt genieten van en in kasteel Kerckebosch.
Het geheel is voorzien van een Engelse samenvatting, de bijschriften staan in het Nederlands en
Engels, de rondgangen zijn tweetalig (Engels en Nederlands).
Waarom dit boek
Bij de expositie van Stichting De Zilver-Kamer in Kasteel Kerckebosch vroeg mede-bestuurslid
Cor Krüter aan Pierre Rhoen: weet je eigenlijk iets van ’t Kerckebosch?
Nee, eigenlijk niet, was het antwoord, want over veel buitenplaatsen is allerlei gepubliceerd, maar
nog niet over ’t Kerckebosch. Dat was het startpunt om de ruim honderd jaar historie in kaart te
brengen.
Zodra het boek is verschenen informeren wij u verder.

Programma voor de komende maanden

Actieprogramma
Wat gaan wij u dit jaar nog bieden?
Momenteel staat nog de expositie in Kasteel Kerckebosch — Tot de derde week
juli is de expositie van Titiaan de Geer en Stichting De Zilver-Kamer te bekijken.
Vanaf eind juli wordt geëxposeerd in hotel/restaurant Figi — Deze expositie zal
voornamelijk gaan over hotelzilver dat gemaakt is in Zeist in opdracht van Figi.
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 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 lu
luijden
ijden — 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.
——————————————————

Met gepaste trots …
Op 28 april is tot zijn grote verrassing ons bestuurslid Wim Aartsen benoemd tot Lid in de
Orde van Oranje-Nassau.

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
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