
Seijst 2001. - Dl.31 .Seijst 2091-IV BERICHTEN UIT DE VAN DE POLL-KAMER Hoe Zeist zijn glans verloor Zonder wrijving geen glans. Dat isbijna een eeuw lang van toepassinggeweest op de Gerritsens. Een tijdperkvan drie generaties bijzondere liedendie Zeist gemaakt hebben tot dezilverstad van Nederland. De geschie-denis ook van drie generaties vaneigenzinnige en gedreven vakmensendie tussen twee oorlogen en de jarendaarna met hun producten deeettafels van miljoenen Nederlandershebben veroverd, maar die de strijdtegen de harde wetten van de tijdtenslotte moesten verliezen. Maar dieook in belangrijke mate hebbenbijgedragen aan de groei en bloei vande gemeente. Zij vormen een deelvan de historie van Zeist, en zijhebben daarom recht op erkenningvan die verdienste. Johannes was de stamvader, de De geschiedenis van een eeuw vol zilver adellijke en minder adellijke vriendentot ver in het buitenland. Het werkvan hun ontwerpers en hun ciseleurstrekt op tentoonstellingen nog steedsgrote aantallen bezoekers. Johannes, Jan als roepnaam, flo-reerde niet alleen in zijn bedrijf, maarook in zijn huwelijk. Hij gewon vijfdochters en vijf zonen. De dochtersJo, Marie en Cor bleven ongehuwd.Tine trouwde met Johan Steenbeek,die later in dit verhaal een rol speelt.Zij kregen vijf kinderen. De vijfdedochter van Johannes, Mien, trouwdeop latere leeftijd en bleef kinderloos.Zoon Nico werd de uitvinder van deMobaco

bouwdoos, een begeerdSinterklaascadeau in die jaren, Johan eerste generatie. Een zilversmid metgouden handen, ontwerper en uit'voerder tegelijk van schitterendekunststukken. Zoals het zilverenstoom/zeilschip dat op een Parijs'concours een onderscheiding kreeg.Hij was begonnen in 1866, in eenbescheiden juwelierszaak met atelieraan de Looiersgracht in Amsterdam.Een eenvoudig, maar uiterst degelijkvakman, die het aandurfde eenmarkt te betreden waar de zilver-smeden van Van Kempen inVoorschoten al sinds 1800 bijnaalleenheersers waren. De klandizievan de Voorschoters was gering inaantal, maar groot in vermogen.Voorop het prinselijk en daarnakoninklijk huis, en in hun kielzog de u







Seijst 2001. - Dl.31 Gero Zilmeta, gemaakt uit eenroestvrij metaal dat tot hoogglans wasgepolijst. Het Gero sloeg aan en werdverkocht aan de detailhandel, aanhotelbedrijven en aan grote klantenals de scheepvaartmaatschappijen diegrote partijen afnamen. De cassetteskwamen en voor hele generatiesbruiden was dit het mooiste geschenkop de huwelijksdag. Alles ging goed, tot ergens in 1920,toen Marius onenigheid kreeg metzijn compagnon Simonis. Het geschilging over de jaarstukken. Mariusweigerde zijn handtekening er onderte zetten en stapte op. Hij begon eennieuw avontuur onder de naam Sola.De derde zilverfabriek die zich inZeist vestigde, in een pand aan deVan Reenenweg. Marius was vastbesloten het nualleen te doen. Geen compagnonsmeer, geen pottenkijkers. Opnieuwmoest hij een markt opbouwen en hijrichtte zich op de brede basis van de bestekkopers. Snel, veel en goedkoopleveren was zijn motto, en ook zijncredo en hij gebruikte het om stapvoor stap met ijzeren vasthoudend-heid zijn doel te bereiken: een sterkeplaats in de Nederlandse bestek-industrie. En dat is hem gelukt, tot opde dag van vandaag. In z'n eentje,ondanks de felle concurrentie vanGero. Zijn Sola is de enige die het heeft gered. Zijn zoon Bert volgdehem op en nu is de leiding in handenvan diens zoon, weer een Bert. Na het vertrek van Marius gingGero verder met een nieuwe directievan drie man: Simonis voor deverkoop aan hotels en

schepen.Vermeer zorgde voor de contactenmet de detailhandel, en ir Kortland


















