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Hotelzilver Figi van de laatste 100 jaar

Restaurant - Hotel Figi helpt …
Sinds 23 augustus 2019 is Stichting De Zilver-Kamer in het bezit gekomen van een
samenstelling van hotelzilver van restaurant-hotel Figi uit de afgelopen honderd
jaar. De Zilver-Kamer heeft een bruikleenovereenkomst gesloten met Stichting
Ruijs Archief om dit stuk cultureel erfgoed van Zeist te bewaren en te tonen aan de
Zeister samenleving. Door het opnemen van beheergegevens in de overeenkomst
wordt de historische informatie achter de objecten voor de toekomst vastgelegd.

Foto links, mooie woorden over en weer. Foto rechts van links naar rechts de ondertekenaars van de
gebruikersovereenkomst: Pierre Rhoen (secretaris Stichting De Zilver-Kamer), Rudi Boekhoven
(voorzitter Stichting De Zilver-Kamer), Theo Ruijs en Victoria Ruijs namens Stichting Ruijs Archief.

De overdracht van de getekende bruikleenovereenkomst. Rechts het vaandel van het mannenkoor
van de zilverfabriek Gerritsen & Van Kempen uit het collectie van het ZHG. Speciaal
tentoongesteld voor het Rondo (23 augustus) van de Zeister Muziekdagen.

Sinds 23 augustus is de collectie hotelzilver te zien in twee van de drie vitrines die staan bij de
receptie in de hotellobby. Het serviesgoed geeft een extra accent aan de expositie.
In de derde vitrine is de collectie taartscheppen te zien die allen gemaakt zijn in Zeist, samen met
een prijswinnend ontwerp van een 7-delige pannenset door Dick Simonis uit 1958.
Vanwege de Zeister Muziekdagen worden diverse items uit de Zeister zilverindustrie te zien die
hiermee te maken hebben. Zo ook het prachtige verhaal over de Musicerende zilversmeden.De
expositie is gratis te bekijken in de lobby van hotel Figi. Informatie over Stichting De Zilver-Kamer
is te vinden op www.zilverkamerzeist.nl
Expositie in Hotel - Restaurant Figi
De expositie is tot eind november te zien in de hotellobby van Figi. De toegang is gratis.

Stichting De Zilver-Kamer zoekt vrienden

Wie wil De Stichting steunen?

J.A.A. Gerritsen (1840-1925), de stamvader van de Zeister zilverindustrie.

Stichting De Zilver-Kamer is een van de erfgoedpartners van Zeist en onderdeel
van Het Geheugen van Zeist. De Stichting is opgericht in 2005 op initiatief van de
broers Joop en Hans Steenbeek.
Het doel is actief de herinnering aan de zilverindustrie in Zeist levend te houden.
Dit door het evenwichtig opbouwen van een collectie, het houden van exposities,
het geven van lezingen en het verzorgen van publicaties.
1904-1980
Tussen 1904 en 1980 was de zilverindustrie een van de belangrijkste werkgevers in Zeist. Zowel
op economisch, stedenbouwkundig als op maatschappelijk gebied oefende deze industrie grote
invloed uit op Zeist en de regio. Uit de fabriek van Gerritsen zijn onder andere voortgekomen Van
Kempen en Begeer, Gerofabriek en Sola.
Industrieel erfgoed
Het gebouw aan de Karpervijver met op de gevel het opschrift Gerritsen & Van Kempen, het
markante fabrieksgebouw van de Sola met de fabrieksschoorsteen en het jubileumbeeld van de
Gerofabriek op het plein van de Gerolaan. Straatnamen die ons herinneren aan de tijd van de
zilverindustrie zijn Gerolaan en Alpaccalaan in het Gerodorp, een wijkje in Zeist.

De machinehal en de werkplaats van de zilverfabriek aan de Karpervijver.

Bezoekers
Stichting De Zilver-Kamer toont haar collectie in wisselende samenstelling en op verschillende
publieksplekken in Zeist en de regio. Op de website - www.zilverkamerzeist.nl - is veel
informatie te vinden over de Zeister zilverindustrie, zilver in het algemeen, publicaties, filmpjes
met betrekking tot die zilverindustrie, agenda, contactgegevens en doelstelling van De Stichting.
Iedereen die geïnteresseerd is kan zich aanmelden voor de gratis nieuwsbrief, die viermaal per
jaar verschijnt. Op verzoek worden lezingen gegeven.
Om dit mogelijk te maken
Stichting De Zilver-Kamer kan alleen maar bestaan en haar collectie verder uitbouwen dankzij
subsidies en giften. U kunt De Stichting financieel steunen om haar werkzaamheden op het
gebied van het Zeister cultureel erfgoed voort te zetten door u aan te melden als vriend van
Stichting De Zilver-Kamer. Vrienden zijn privépersonen, instellingen en bedrijven die De
Stichting steunen met een financiële bijdrage van minimaal € 15.
Als dit vriendschapsverzoek u aanspreekt kunt u uw gift storten op NL34 RABO 0309 9885 51
van De Stichting De Zilver-Kamer onder vermelding van ‘vriend’. Of neem via e-mail contact op
met Poem Ebbenhout (penningmeester) - poem.ebbenhout@zilverkamerzeist.nl
Dankjewel

Programma voor de komende maanden

Actieprogramma
Wat gaan wij u dit jaar nog bieden?

Expositie
E
r xpositie burgemeester m
mr.T
. C.J. baron van Tuuyll
y- ll van Serooskerken 1919
19191934
1
’ 934 ‘De mens onder de ambtsketen
ambtsketen’ — Tot 17 oktober is de expositie te bekijken in
het gemeentehuis van Zeist. De digitale uitgave over Van Tuyll is te vinden op de site van
Stichting De Zilver-Kamer - www.zilverkamerzeist.nl/publicaties (door te klikken het wwwadres krijgt u al inzage in de publicatie).
100
1
i 00 jaar hotelzilver van Fig
Figi — Tot eind november is de expositie te zien in de lobby
van hotel - restaurant Figi.
Open
O
r pen Monumentendag 14 septembe
september — Op deze dag bent u van harte welkom op
onze exposities bij Figi en in 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
H
n et silver van kleijne luijde
luijden — Vanaf 30 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.

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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