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In de op 20 maart verzonden nieuwsbrief is al melding gemaakt van de coronapandemie.
De maatschappij is in de afgelopen zes weken door de maatregelen die door de regering
zijn genomen om de pandemie te bestrijden, enorm veranderd. Premier Rutte dringt bij ons
aan om ons huis zo min mogelijk te verlaten, thuis te werken en te wennen aan de
‘anderhalvemeter-samenleving’.

Vanaf 16 maart zijn onder andere de musea, de horecagelegenheden en de gemeentehuizen
gesloten. Deze maatregel treft ook Stichting De Zilver-Kamer. Onder het motto Door en voor
Zeist exposeert De Stichting regelmatig op verschillende locaties binnen Zeist, zoals in het HIP
(Historisch Informatiepunt) van het gemeentehuis en in hotellobby’s. 

Overvallen door de gedeeltelijke lockdown is De Stichting niet in de gelegenheid (geweest) om de
winterexposities in Hotel Theater Figi en in Hotel Restaurant Oud London op te ruimen en nieuwe
exposities in te richten. Het bestuur van De Stichting is creatief en inventief en heeft voor u een
digitale ‘zilverwandeling’ door het historische hart van Zeist samengesteld, waarvoor u uw huis
niet hoeft te verlaten. 

Zoals u van Stichting De Zilver-Kamer gewend bent is het een digitale publicatie, die als u dat wilt
kunt downloaden. Maar dat is niet per se noodzakelijk. De digitale publicatie Zilverwandeling
over het hof van de Nassaus en de Slotlaan in Zeist vindt u op de website van Stichting De
Zilver-Kamer via de link — zilverkamerzeist.nl/zilverwandeling.html — Nadat u deze link heeft
aangeklikt, ziet u dat u de keuze heeft tussen een lange (uitgebreide) en een korte versie. 

Van de Zilverwandeling bestaat uit twee versies een lange (uitvoerige) versie: Hier krijg je het
verhaal over het heden en verleden te lezen en oude en nieuwe foto’s en films te zien. Dit alles
om je de rijke (zilver)geschiedenis van Zeist te laten zien en te begrijpen. Maar ook om Zeist te
zien op een manier zoals je dat nog niet eerder hebt gezien. Je vliegt over de Slotgracht, Het Slot,
bekijkt vanuit de lucht de zichtlijnen van Het Slot, je ziet het Zuster- en Broederplein, het bedrijf
van Gerritsen & Van Kempen aan de Karpervijver, je vliegt over Het Rond, kortom voor de
geïnteresseerde lezer/bezoeker/kijker een heerlijk stuk om te lezen en te bekijken. Echt een stuk
om thuis achter de computer te ervaren. De filmpjes zijn aangegeven - zoals op de pagina
hieronder is te zien - met een witte pijlpunt gevat in een gedeeltelijke rode cirkel.

De korte versie is geschikt om de wandeling te maken – alleen of met partner natuurlijk! Op die
manier kun je al het fraais met eigen ogen aanschouwen. De wandeling duurt ongeveer anderhalf
tot twee uur. De versie kan bekeken worden op bijvoorbeeld een smartphone of tablet, maar ook
geprint. Het geheel is opgemaakt op A4 formaat. Echter in dit stuk minder foto’s, geen filmpjes,
veel minder historie. Maar dat kan allemaal thuis bekeken worden op de laptop of desktop. 

Stichting De Zilver-Kamer hoopt je met ‘De Zilverwandeling over het hof van de Nassaus en
de Slotlaan in Zeist’ een aangenaam en leerrijk verpozen te bezorgen. 

Koningsdag 2020
Koningsdag is dit jaar anders dan andere jaren. Ooit begonnen in 1886 als Prinsessedag,
is Zeist aan deze traditie gehecht. Er bestaat een relatie tussen Zeister zilver en het
Koningshuis. Hierover kunt u lezen op de site van Stichting De Zilver-Kamer in de map
Publicaties. Ook in de toekomst zullen daar artikelen over verschijnen. 

Omdat in de wandeling wordt gesproken over het Hof van de Nassaus even aandacht voor de
vele bezoeken van leden van het Koninklijk Huis aan Slot Zeist. Stadhouder Willem V (1748-
1806) bracht in 1768 een bezoek aan Het Slot en opende daarmee een vorstelijke reeks van bijna
250 jaar. In 1853 was kroonprins Willem (1840-1879) te gast bij jhr. J.E. Huydecoper. Prinses
Maria van Pruisen (1855-1888), weduwe van prins Hendrik (1820-1879), stond in 1880 aan de
Slotgracht om het adellijke Huis te bewonderen. Zeven jaar later reed koningin Emma (1858-
1934) in haar koets over de Nassau-Odijklaan, na een stop vervolgde zij haar rit over de Koelaan.
In 1914 richtte de Johanniter Orde een hospitaal in Het Slot dat door prins Hendrik (1876-1934)
werd bezocht. 

Tussen 1939-2016 waren er activiteiten op Het Slot die door prinses/koningin Juliana (1939,
1953, 1969, 1975, 1979), prins Bernhard (1939, 1971, 1977, 1978, 1980, 1984, 1987, 1988 (2x),
1992, 1996), prinses/koningin Beatrix (1976, 1977, 1996, 2012), prins Claus (1969, 1973, 1974),
prinses Margriet (1971, 1978, 2016) en prins Willem-Alexander (1996, 2008) werden bezocht. 

Het is verder interessant te vermelden dat rond 1925 de gedachte leefde om Slot Zeist aan
prinses Juliana aan te bieden. Men hoopte hiermee dat als Het Slot het zomerverblijf van de
prinses zou zijn, Zeist daarvan zou profiteren.

Of u de Zilverwandeling thuis maakt of u gaat lopen - alleen of samen met uw partner - voor u
misschien een mooie aanvulling op alle historische gegevens die in de ‘Zilverwandeling’ worden
vermeld. 

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 Zilver-
Kamer: 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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Stichting De Zilver-Kamer is partner van de vereniging Geheugen van Zeist. Binnen deze vereniging
zoekt Stichting De Zilver-Kamer naar samenwerking met de andere partners.
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