
ZEISTER ZILVER
In 1905 valt het oog van Albert Gerritsen op het pand 
van de failliete rijwielfabriek. Albert is de zoon van een 
befaamde Amsterdamse zilversmid. Met zijn broer, 
zilversmid Marius Gerritsen, begint hij een fabriek 
voor de vervaardiging van tafelzilver. De zilverfabriek 
krijgt landelijke bekendheid om het schepwerk, met 
voor elk gerecht een apart couvert. 

In 1925 wordt zilverfabrikant Anton van Kempen 
aangetrokken. Hij heeft een voorkeur voor moderne 
vormgeving en verbreedt het assortiment met 
‘groot zilver’ zoals zilveren bloemvazen, dienbladen 
en serviezen. Hetzelfde jaar wordt het handelsmerk 
gewijzigd in Gerritsen & Van Kempen. Tot 1912 worden 
couverts voornamelijk in zilver gemaakt. 

In 1910 verlaat Marius Gerritsen de zilverfabriek aan 
de Karpervijver voor de fabricage van betaalbare 
tafelproducten en eetgerei in zogeheten nieuw zilver. 
Zijn elektrolytisch verzilverde en degelijk vormgegeven 
gebruiksvoorwerpen krijgen naam als ‘Gero-zilver’. 
In 1920 richt Marius Gerritsen opnieuw een fabriek 
op: Sola. Sola legt zich aanvankelijk toe op pleet-
artikelen met een verzilverd laagje. Later wordt het 
bedrijf groot dankzij producten van roestvrij staal. In 
de jaren ’50 groeit de zilverindustrie uit tot circa 2500 
werknemers.

WILHELMINA FIETSFABRIEK
In de tweede helft van de 19e eeuw wordt de fiets 
uitgevonden. Al snel wordt het een populair voertuig 
en de rijwielhandel een bloeiende bedrijfstak. Rond 
1900 zijn er maar liefst vier fietsfabrieken in Zeist. 
Aan de Karpervijver 17 is Rijwielenfabriek Wilhelmina 
gevestigd. Hier worden fietsen gemaakt voor jong en 
oud, voor dames en heren. Wilhelmina heeft maar 
enkele jaren bestaan.

Het Wilhelmina reclameaffiche in art-nouveaustijl uit 1897 toont de fiets als symbool 
van vrijheid, onafhankelijkheid en emancipatie.
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De straatnaam Karpervijver herinnert aan het verleden van Slot Zeist. De bouwheer 
van het Slot, Van Nassau-Odijk, is een gastvrij man. Karper neemt een belangrijke plaats 
in op het menu van ‘de heer van Zeist’. De vissen worden in eigen vijvers gekweekt en 
zijn het hele jaar door vers voorhanden.

De zilverfabriek van Gerritsen & Van Kempen aan de Karpervijver. In 1931 maakt het 
oude woonhuis dat voor de fabriek stond, plaats voor het huidige statige kantoorgebouw 
in rode baksteen.

Machinehal van de Zilverfabriek aan de Karpervijver door fotograaf Willem van der 
Poll (1895-1970), 1934 (Bron: Stichting De Zilver-Kamer).

Het nieuwe kantoorgebouw van Gerritsen & Van Kempen wordt ontworpen door de 
in Zeist wonende architecten Jan en Theo Stuivinga. In de gevel worden zeven reliëfs 
aangebracht met gereedschappen die vroeger gebruikt werden in de zilverindustrie.
Van links naar rechts: gasbrander; pletmolen; schuifmaat, kniptang en snijstempel; hamer, 
drijfhamer en ‘paard’ waarin een klein aambeeld gestoken kan worden; figuurzaag en 
graveerklem; smeltkroestang; tang en forceerstaal.

Theeservies in Gero-zilver uit 1932. Naast de productie van betaalbare standaardmodellen, 
neemt Gero ook door kunstenaars ontworpen modellen in productie. Dit art deco 
theeservies is van de Deense ontwerper Georg Nilsson.
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VAN HARTE WELKOM

Zeist, Den Dolder, Bosch en Duin, Huis ter Heide en Austerlitz 
vormen een prachtige gemeente. De naam Seijst werd al in het jaar 
838 voor het eerst genoemd. Inmiddels heeft de gemeente Zeist 
een rijke geschiedenis en prachtige monumenten opgebouwd. De 
erfgoedpartners Zeist werken samen om het verhaal van Zeist 
onder de aandacht te brengen. 
Op www.geheugenvanzeist.nl, de website over de geschiedenis van 
Zeist, vindt u foto’s, kranten, prenten, verhalen, interviews, fiets-
en wandelroutes en alle informatie over de activiteiten van de 
erfgoedpartners.

BORDEN MET CULTUURHISTORISCHE INFORMATIE

Dit informatiebord maakt deel uit van een serie borden bij 
cultuurhistorische bezienswaardigheden in Zeist, Austerlitz, Bosch 
en Duin, Huis ter Heide en Den Dolder. De informatie op deze 
borden is namens de erfgoed partners samengesteld door het 
Zeister Historisch Genootschap, Stichting het Gilde, Historische 
Vereniging Den Dolder en de gemeente Zeist.


