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Bezoek aan mw. Rosette Zandvoort-Van Kempen
Verslag van het van het bezoek op 19 september aan mw. Rosette Zandvoort-van Kempen (1922),
dochter van A.E. (Antony) van Kempen (1893-1970), directeur van Gerritsen & Van Kempen c.q.
Van Kempen & Begeer (1925-1964), officier in de Orde van Oranje-Nassau (1957) en M.A.M. (Greet)
Kieviet (1899-1971), in Hendrik Ido Ambacht.

Ruim twee uur heeft een viertal personen van De Stichting een bezoek gebracht aan deze oud-inwoonster
van Zeist. Het was een bijzonder waardevol bezoek. Het is uniek dat een dame van 96 jaar zoveel uit haar
herinnering over de zilverindustrie, die zij als kind en jong meisje heeft beleefd, kan vertellen.

Zij belichtte heel goed de persoon en de positie van haar vader Anthony van Kempen (1893-1972), zowel
binnen de zilverfabriek Gerritsen & Van Kempen als in de Zeister gemeenschap. Hij had een creatieve
geest. Zij vertelde over de verhouding met de familie Gerritsen, waarbij de persoon van Joop Steenbeek
werd uitgelicht. Een uitspraak van Joop was: ‘Beter een dag leven als een leeuw, dan honderd als een
schaap.’

De directeursjaren van Joop in Coevorden beschreef zij als: ‘Hij ging leven als een Van Kempen.’ Met de
werkwijze van hem in Coevorden was men in Zeist niet altijd erg gelukkig. Over de zilverfabriek van
Gerritsen aan de Karpervijver werd in de familie gesproken als ‘het fabriekje’ (in tegenstelling tot de fabriek
in Voorschoten). De fabriek in Zeist miste de allure van Voorschoten. Na de oorlog was er een grote
opleving van de zilverindustrie, maar na de onvermijdbare fusie met Koninklijke Nederlandse Edelmetaal
Bedrijven Van Kempen, Begeer en Vos in 1960 verliet haar vader gedesillusioneerd de fabriek.

Behalve over haar vader vertelde ze ook over het leven van haar ooms en broer, waarbij zij niet schuwde
om minder leuke kanten aan te roeren. Zij misten zijn talenten voor een vooraanstaande functie op de
zilverfabriek.

Toen de familie Van Kempen zich in 1924 vanuit Wassenaar in Zeist vestigde, woonde ze eerst aan de
2e Hogeweg 30 naast gemeentesecretaris Hungerink en later in een villa aan de Waterigeweg 29 met een
grote tuin. Haar vader hield van tuinieren.

Tijdens het bezoek schonk zij aan Stichting De Zilver-Kamer een gebruikte smeltkroes uit de zilverfabriek
en een broche, naar een idee van haar vader ter gelegenheid van het huwelijk van prinses Juliana en prins
Bernhard in 1937.

Tijdlijn volop in gebruik
Mede door toedoen van KSB Repro te Leeuwarden (uitdraai en plastificeren), Topline
Maatwerkbladen te Beuningen (achterwand en het opplakken), kantoorvakhandel Heger & Van den
Berg (schildersezels) heeft De Stichting de beschikking over een tijdlijn die de zilverindustrie
met foto’s en tekst in beeld brengt.

Pierre Rhoen en een van de gasten tijdens de Doe- en Beleefdag op 3 september in Slot Zeist

De tijdlijn laat de opkomst, het bestaan en de ondergang van de Zeister zilverindustrie zien. De
geschiedenis van de drie bedrijven wordt kort en krachtig weergegeven in beeld en tekst. De drie bedrijven
hebben allemaal een andere kleur gekregen zodat er duidelijk te zien is op welk moment er wat afspeelde
en bij welk bedrijf.

De tijdlijn is terug te vinden op de site van De Zilver-Kamer onder de kop ‘Historie’ of door te klikken op de
volgende link: http://www.zilverkamerzeist.nl/documents/Tijdbalk-Zilverindustrie-Zeist.pdf

Weg uit Figi, nu te zien in Oud London
Eind oktober zijn de vitrines verplaatst van Figi naar Oud London. Daar is een vrijwel geheel ‘nieuwe’
expositie ingericht. In de eerste vitrine is ‘hotelzilver’ te zien (lees ook de beschrijving die op de
tweede glasplaat staat en laat u verrassen). In de tweede vitrine staan ‘topstukken’ van De Stichting.
Vitrine drie bevat dit keer alle stukken die te maken hebben met koffie en thee.

Na het leeg maken van de vitrines en het inpakken van al het zilverwerk, droeg Van Beek Verhuizingen
Zeist zorg voor het verplaatsen van de vitrines. Verhuizen is een hoop gedoe en geregel maar de vitrines
waren bij de mannen Van Beek Verhuizingen in goede handen. Een klein uur later stonden ze alle drie op
de nieuwe locatie, rechts in de in de lounge van Hotel Restaurant Oud London Zeist.

Hotel Theater Figi Zeist bedankt voor het gedurende drie maanden mogen tonen van een gedeelte van de
collectie. De drie vitrines stonden prachtig in het atrium.

Vele nieuwe aanwinsten zijn er te zien en als verdieping voor verschillende onderdelen van de expositie:
de uitleg over het hotelzilver (met dank aan Theo Ruijs, Hotel Theater Figi Zeist),
de beschrijving van de Vredesplaquette van J.C. Wienecke.

Nieuwe aanwinsten
Aanvaarding van de schenking van Hagerty Nederland BV te Annen van een pakket zilverpoetsmiddelen.
Aanvaarding van de schenking van een Gero 90 verzilverde omslag voor een menukaart met de intialen
H | W | R (staat mogelijk voor Hotel-Restaurant Wilhelmina) uit 1930 (jaarletter V) door Kringloop Zeist,
Driebergen & Doorn.

Aanvaarding van de schenking van zes verzilverde miniatuurtjes (sigarettendovers) voorstellende
spelende kinderen, geplaatst op een voetje van Ø 19 mm en een wisselende hoogte van 15 tot 20 mm,
door mw. A. Goethals-Dijkshoorn te Zeist.

Eind oktober zijn er door een vijftal voorwerpen aangekocht op de veiling van Veilinghuis Peerdeman.

Vierdelig 2e gehalte zilveren theeservies, bestaande uit: theepot, suikerpot, melkkan en lepelvaasje, meester:
Gerritsen & Van Kempen, Zeist, diverse jaren

Twaalf 2e gehalte zilveren lepels, rondfilet, meester: Gerritsen & Van Kempen, Zeist, 1951
Zes 2e gehalte zilveren lepeltjes, meester: Gerritsen & Van Kempen, Zeist

2e gehalte zilveren opengezaagd mandje, parelrand, meester: Koninklijke Van Kempen en Begeer, Zeist
Zes 2e gehalte zilveren lepeltjes, de steel getooid met kwastjes, meester: Van Kempen en Begeer, Zeist

De Stichting De Zilver-Kamer heeft middelen nodig om haar collectie in stand te houden en uit te
breiden. Heeft u interesse om te helpen onze initiatieven te verwezenlijken stuur dan een mailtje en
laat ons contact met u opnemen.

Schenkingen
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
U kunt gebruik maken van de jaarlijkse donatie van € 15. Dit bedrag kan overgemaakt worden op
rekening NL34 RABO 0309 9885 51 van 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.

Het bezoeken waard
Nederlands Zilvermuseum Schoonhoven
Het Zilvermuseum organiseert van 15 juni 2017 tot en met 4 maart 2018 de tentoonstelling Silver Design
in Time. Een overzichtstentoonstelling van zilveren design objecten uit meer dan 100 jaar Nederlandse
zilverindustrie.
www.zilvermuseum.com

Nationale Zilverstad symposium
Op donderdag 30 november 2017 organiseert het Nederlands Zilvermuseum het Zilverstad Symposium. Het
symposium Silver Design in Time wordt georganiseerd naar aanleiding van de gelijknamige tentoonstelling.
Design speelt in de collectie van het museum een belangrijke rol.
www.Nationale Zilverstad symposium

Sieraden van Utrecht
Stichting Sieraden van Utrecht brengt de goud- en zilversmidsnijverheid in de regio Utrecht onder de
aandacht van een breed publiek van kunstliefhebbers, historici, verzamelaars en andere belangstellenden,
met als doel hen te betrekken en bekend te maken met de ontwikkelingen binnen dit unieke ambacht.
Sieraden van Utrecht probeert dit publiek van kunstliefhebbers, historici, verzamelaars en andere
belangstellenden te bereiken om een ambacht in de verdrukking te steunen en te behouden voor de
toekomst. Hiermee beoogt de stichting het algemeen belang te dienen.
www.sieradenvanutrecht.nl
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