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WOORD VAN DE VOORZITTER

Geachte leden van de GVON,

Het bestuur kijkt terug op een druk en actief 
voorjaar. Veel leden waren aanwezig bij de door 
Je Maintiendrai Nassau georganiseerde 
rondleiding in Het Prinsenhof te Delft op 9 februari 
en de excursie naar Diest op 14 april was een groot 
succes.
Uw secretaris en voorzitter hebben een zeer 
constructief gesprek gehad met voorzitter en 
secretaris van de Bond van Oranjeverenigingen, 
om te bezien of er nauwer samen gewerkt kan 
worden. Deze eerste kennismaking zal hopelijk tot 
een goede samenwerking leiden.

De ALV zal dit jaar plaatsvinden op 30 juni in de 
Grote Kerk te Breda. Na 11 jaar lid te zijn geweest 
van ons bestuur zal de heer dr. G.P. Sanders dan 
zijn bestuursfunctie opgeven. Zijn plaats zal 
namens Het Loo worden overgenomen door 
drs. N. Coppes, conservator Fotografie en 
Stallencollecties.
Na de ALV zal dr. Harry Tummers voor ons een 
lezing houden over het mooie grafmonument van 
Engelbrecht I. In de middag volgt dan nog een 
bezoek aan het Kasteel van Breda, beter bekend 
als de KMA.

Dan nog een huishoudelijke mededeling. Omdat er 
bijna geen post meer werd verstuurd naar de 
postbus, hebben wij deze om financiële redenen 
opgeheven. Ons postadres is nu:
GVON, p/a Paleis Het Loo, Koninklijk Park 1, 
7315 JA Apeldoorn.

Dit alles, en nog meer, kunt u in dit Bulletin lezen. 
Het bestuur hoopt van harte u op één van de 
komende bijeenkomsten te zien.

Jim van der Meer Mohr
Voorzitter 

WOORD VAN DE PENNINGMEESTER

Inmiddels hebben velen hun contributie voor het 
jaar 2018 overgemaakt. Waarvoor natuurlijk 
hartelijk dank. Met deze inkomsten hopen wij een 

aantrekkelijk verenigingsjaar financieel te 
realiseren. Eh… wilt u even controleren of u echt 
al betaald (gegireerd) heeft? Ook over het jaar 
2017? Wij hebben als bestuur het besluit genomen 
om geen jaarboek te verzenden naar de leden die 
2017 en 2018 niet betaald hebben! De bedragen 
van leden die ons machtigden, zijn inmiddels ook 
geïncasseerd.  
Heel dankbaar zijn wij voor het feit dat velen iets 
extra’s over hebben gemaakt en personen die al 
vele jaren lid voor het leven zijn ons ook met een 
gift bedachten. Zij zullen zich hebben gerealiseerd 
dat de verenigingskas echt niet wordt gespekt als 
iemand twintig of meer jaren geleden zich heeft 
laten inschrijven voor het toen formidabele bedrag 
van fl. 250,- (zeg maar ruim € 100,-). Zo’n lid kost 
ons nu eigenlijk alleen maar geld. Dit is niet 
onaardig bedoeld uiteraard, maar wel de nuchtere 
realiteit.
Voor alle financiële acties is, en blijft, 
ons rekeningnummer: NL 71 INGB 0000 0239 62 
t.n.v. Geschiedkundige Vereniging Oranje-Nassau, 
Zwijndrecht   

René van den Berg  

ALGEMENE LEDENVERGADERING 
30 JUNI 2018.

Op zaterdag 30 juni zal de Algemene 
Ledenvergadering plaatsvinden in de Grote Kerk 
te Breda. Aansluitend aan de ALV zal het nieuwe 
Jaarboek gepresenteerd worden en zal dr. Harry 
Tummers, kunsthistoricus, een lezing geven met 
als onderwerp "Het grafmonument van 
Engelbrecht I in de Onze-Lieve-Vrouwekerk te 
Breda". Na de lunch volgt dan nog een rondleiding 
door het Kasteel van Breda, beter bekend als de 
KMA.

Het programma luidt als volgt:
10.30 Ontvangst met koffie/thee.
11.00 Algemene Leden Vergadering.
12.00 Aanbieding Jaarboek 2018.
12.15 Lezing dr. Harry Tummers
13.00 Gelegenheid het Jaarboek af te halen en het 
grafmonument te bekijken.

Lunch op eigen gelegenheid

15.00 Bezoek aan de KMA. Wij worden ontvangen 
in de zogenaamde ‘Duiventoren. In die ruimte zal 
Boudewijn van de Calseijde een presentatie geven 
over de geschiedenis van het Kasteel van Breda. 
Er staat in de toren een mooie maquette, die het 
geheel erg aanschouwelijk maakt. Vervolgens 
zullen wij onder leiding van gidsen in drie groepen 
een wandeling door het kasteel zelf maken.

Aangezien wij voor de ALV een locatie hebben 
moeten huren, zijn wij helaas genoodzaakt de 
koffie/thee in rekening te moeten brengen. 
Het bezoek aan de KMA is uiteraard ook niet 
kosteloos; de kosten hiervoor zijn eveneens € 5,=. 
Graag verzoeken wij u respectievelijk € 5,= dan 
€ 10,= wel per persoon over te maken op 
NL71 INGB 0000 0239 62 t.n.v. Geschiedkundige 
Vereniging Oranje-Nassau o.v.v. ALV en/of 
rondleiding. Met het oog op de organisatie 
verzoeken wij u ons voor 20 juni te laten weten of 
u aanwezig zult zijn op de ALV en/of het 
middagprogramma. 
Dit kan per email aan info@oranje-nassau.org of 
per post aan GVON p/a Paleis Het Loo, t.a.v. 
GVON, Koninklijk Park 1, 7315 JA Apeldoorn.

Uitgeleend:

PALEIS HET LOO BEZOEKT 
KASTEEL CANNENBURCH 
1 april t/m 31 oktober 2018

Vanaf 1 april a.s. zal op kasteel Cannenburch 
(onderdeel van de Stichting Geldersch Landschap 
& Kasteelen) gedurende drie jaar onder de titel 
‘HOOG BEZOEK! Paleis Het Loo op kasteel 
Cannenburch’ een grote presentatie te zien zijn van 
Oranjesouvenirs die voor een belangrijk deel 
afkomstig zijn uit de collectie van de GVON. 

De tentoonstelling is samengesteld door Paul Rem, 
conservator van Paleis Het Loo. In de uitzending 
van Blauw Bloed op 31 maart jl. is aan deze 
opstelling aandacht geschonken.
De Stichting Geldersch Landschap & Kasteelen 
biedt de leden van GVON in de jaren 2018, 2019 en 
2020 op vertoon van de ledenpas 25% korting aan 
op de entree voor kasteel Cannenburch, uiteraard 
is dit inclusief de expositie ‘Hoog Bezoek’. 
Het kasteel is geopend van april t/m oktober op 
dinsdag t/m zondag tussen 12.00 – 17.00 uur. 
Op maandag is het kasteel gesloten. Entree: € 9,50 
(€7,00 voor GVON leden) en de huur van een 
audiotour bedraagt € 1,00 pp. Tijdens sommige 
exposities en evenementen zijn kortingsregelingen 
niet geldig. U vindt deze activiteiten en de 
voorwaarden onder het kopje ‘Evenementen’ op 
de website van kasteel Cannenburch.
Meer informatie over kasteel Cannenburch kunt u 
vinden via: www.glk.nl/cannenburch

Ons schilderij Willem van Oranje verkoopt zijn 
bezittingen door Claude Jacquand is te zien in het 
Joods Historisch Museum te Amsterdam op de 
tentoonstelling ‘Joden en het Huis van Oranje. 
400 bewogen jaren.’ 
De tentoonstelling duurt nog tot 13 september 
2018.

Coll. Apeldoorn, Paleis Het Loo, langdurig bruikleen 
GVON

Joden en het Huis van Oranje geeft een onthullend 
beeld van de relatie tussen de Oranjes en de joden 
gedurende ruim vier eeuwen. Bij de 
tentoonstelling is een interessante publicatie 
verschenen. Het is het eerste overzichtswerk van 
een periode waarin een sterke Oranjeliefde en 
loyaliteit van de joodse gemeenschap overheerst, 
maar waarin ook sprake is van kritiek op het 
koningshuis. In een historisch overzichtsartikel 
passeren de stadhouders en hun Portugees-joodse 
en Hoogduitse financiers de revue, maar zien we 
ook joodse Oranje knokploegen, orangistische 
rabbijnen en socialistische republikeinen. De 
gevoelige relatie tussen de joodse gemeenschap 
en het koningshuis na de Tweede Wereldoorlog en 
de betrokkenheid van de Oranjes bij de joodse 

staat Israël worden eveneens besproken.
Daarnaast staat de materiële cultuur centraal die 
een uiting is van de joodse Oranjeliefde door de 
eeuwen heen: van de hofcultuur van de Portugese 
en Hoogduitse elite tijdens de Republiek tot aan de 
talloze blijken van waardering van de joodse 
bevolking uit alle hoeken van het Koninkrijk der 
Nederlanden. Tot slot geeft een aantal personen 
uit de huidige joodse gemeenschap in dit boek 
zijn mening over de monarchie en de leden van 
het Huis van Oranje.

TWEE RECENTE AANWINSTEN.

Ter gelegenheid van het afscheid van George 
Sanders als bestuurslid van onze vereniging 
hebben wij op de Coin Fair 2018 een fraaie 
twintigste-eeuwse penning aan onze collectie 
toegevoegd. Met name deze eeuw is nog slecht 
vertegenwoordigd en dit stuk is een mooie 
aanvulling.

PRINSES WILHELMINA, 1968.
Nico Onkenhout, 1968; brons, diam. 60,3 mm, 
179,47 gram; A9494.

Nicolaas Hendrik Onkenhout (1918-1989) 
studeerde beeldhouwkunst aan de Rijksacademie 
van Beeldende Kunsten in Amsterdam. Onkenhout 
maakte beelden en medailles. Als zijn bekendste 
werk geldt het beeld van Dik Trom in Hoofddorp 
(1973).
Op 28 maart 1968 opende prins Bernhard het 
Amsterdams Confectiecentrum, het huidige World 
Fashion Centre aan het Koningin Wilhelminaplein. 
Voor die gelegenheid maakte Onkenhout een bijna 
drie meter hoog, ruim vijf ton wegend, stenen 
beeld van Wilhelmina. Naar het beeld werden ook 
medailles gemaakt, die met hun hoge reliëf goed 
het karakter van het oorspronkelijke beeld 
weergeven.
Eind 2017 slaagde Paleis Het Loo erin om een 
bijzondere gouden penning aan de collectie toe te 

voegen. Zoals u wellicht weet, legt Paleis Het Loo 
zich wat de penningen betreft voornamelijk toe op 
gouden exemplaren. Het betreft de volgende 
penning: 

WILLEM III, HEERSER OVER 
VIER RIJKEN, CIRCA 1691.
Munt van het Graafschap Holland en Daniël Koene, 
circa 1691; goud, 37,9 x 34,0 mm, 45,51 gram, 
RL42561.
Stadhouder Willem III was op het toppunt van zijn 
macht toen rond 1691 door de Hollandse Munt te 
Dordrecht deze penning werd geslagen. De vier 
Romeinse krijgers op de keerzijde van de penning 
zijn te herkennen aan de wapens op hun schilden. 
Zij symboliseren Schotland, Engeland, de 
Verenigde Nederlanden en Ierland, de rijken 
waarover Willem III regeerde. Aan hun voeten 
liggen de overwonnen tegenstanders en het 
opschrift CAUSA DEI EST maakt duidelijk dat zij 
zijn verslagen met Gods steun. Het in die tijd 
volstrekt ongebruikelijke ovale formaat en het 
kantschrift maken deze geslagen penning tot een 
technisch hoogstandje.
Aangekocht met steun van het Bemolt van Loghum 
Slaterusfonds.

TERUGBLIK EXCURSIE NAAR DIEST

Op zaterdag 14 april is een veertigtal leden vanuit 
Den Haag via (ook opstapplaats) Breda afgereisd 
naar Diest om onder leiding van Marlies Segers 
van Historizon een bezoek te brengen aan de 
tentoonstelling die daar aan Philips Willem, heer 
van Diest, was gewijd en de Sint-Sulpitiuskerk waar 
hij dit jaar vier honderd jaar geleden werd 
begraven. In de bus hield ons lid P.J. Schipperus 

een lezing over Philips Willem, naar aanleiding van

 

Het graf van Philips Willem in de St. Sulpitiuskerk te 
Diest.

zijn onlangs verschenen boek, waarover u 
hieronder kunt lezen. In Diest werd het gezelschap 
ontvangen door een tweetal gidsen die ons in twee 
groepen door de tentoonstelling en na de lunch 
ook de kerk hebben geleid. Het was een zeer 
geanimeerde en leerzame dag, waarbij ook het 
weer meewerkte.

INTERESSANTE PUBLICATIES:

P.J. SCHIPPERUS, PHILIPS WILLEM. 
De verloren zoon van 
Willem van Oranje.

In de monumentale biografie 'Philips Willem, de 
verloren zoon van Willem van Oranje' doet ons 
verenigingslid P.J. Schipperus deze onbekende 
erfprins eindelijk recht. Op 21 februari 2018 is het 
400 jaar geleden dat de oudste zoon van Willem 
van Oranje stierf in Brussel, tijdens het Twaalfjarig 
Bestand van de Tachtigjarige Oorlog. Deze prins 
komt in de geschiedenisboeken nauwelijks voor, 
omdat zijn halfbroers Maurits en Frederik Hendrik 

na de dood van hun vader stadhouder werden van 
de Republiek. Philips Willem werd ontvoerd uit 
Leuven, waar hij studeerde, en verbleef dertig jaar 
als gijzelaar in Madrid. Toen hij terugkeerde werd 
hij in de noordelijke Nederlanden beschouwd als 
een katholieke spion. Hij voerde een bittere strijd 
met zijn halfbroers over de erfenis van hun vader.
P.J. Schipperus wijdde meer dan 12 jaar aan het 
verzamelen van al het materiaal over Philips 
Willem. Als lid van de Geschiedkundige Vereniging 
Oranje-Nassau reisde hij naar alle uithoeken van 
Europa om bronnen te bestuderen. Het resultaat is
ongeëvenaard.

Prijs: € 29,99 
Uitgeverij Omniboek
ISBN: 9789401910705

TUINEN VAN PALEIS HET LOO. 
TRADITIE EN VAKMANSCHAP.

Op het moment dat Paleis Het Loo voor drie jaar 
gesloten is in verband met de grootschalige 
verbouwing en uitbreiding, verschijnt het boek 
‘Tuinen van Paleis Het Loo. Traditie en 
vakmanschap’. Een uitgelezen moment voor een 
dergelijk boek, want de tuinen en stallen zijn 
namelijk in de periode 2018-2020 van april t/m 
september geopend voor bezoekers onder de 
noemer ‘BuitenGewoon Open’. 

Dit boek geeft een overzicht van de paleistuinen 
door de eeuwen heen en een indruk van het werk 
dat er bij komt kijken om de tuinen te 
onderhouden. In het boek komen vier eeuwen 
geschiedenis van de tuinen aan de orde; van de 
barokke aanleg in de 17e eeuw, het 
landschapspark van de 19e eeuw, tot de 
reconstructie in de 20e eeuw en de laatste 
toevoegingen en renovaties in de 21e eeuw. 
In een tweede deel geeft het boek een kijkje achter 
de schermen; het jaarlijkse onderhoud door de 
vier seizoenen heen en de vakmensen die het 
onderhoud uitvoeren, krijgen uitgebreid aandacht. 

Een geschiedenis van vier eeuwen
Eén plus één is drie – dat moet de latere 
koning-stadhouder Willem III (1650-1702) gedacht 

hebben toen hij een geschikte plaats zocht om op 
de Veluwe een nieuwe zomerpaleis en jachtverblijf 
te bouwen. In 1684 kochten hij en zijn echtgenote 
Mary Stuart (1662-1694) het middeleeuwse Kasteel 
'Het Oude Loo' in de buurt van Apeldoorn, met 
daarbij de omringende gebouwen, bossen en 
landerijen. De keuze voor deze locatie werd vooral 
bepaald door het al aanwezige water, waardoor 
het mogelijk was om een siertuin aan te leggen.

Zo kon hij zijn twee grote hobby’s, de jacht en de 
tuinkunst, op één locatie bij elkaar brengen. In 
1685 startte de bouw van het paleis. Al een jaar 
later was het zomerpaleis gereed voor bewoning 
en was er een prachtige barokke tuin gerealiseerd. 

Toen Willem en Mary in 1689 werden gekroond tot 

koning en koningin van Engeland, Ierland en 
Schotland werden Paleis Het Loo en de tuinen flink 
uitgebreid, zodat deze beter zouden passen bij de 
nieuwe koninklijke status van de bewoners. 
De barokke tuinen waren een feest voor alle 
zintuigen; met klaterende fonteinen, geurende 
bloemen, de symbolische betekenis van de 
beelden en het prachtige uitzicht vanaf de 
verhoogde taluds naast de tuinen. Al dit moois 
was bedoeld om indruk te maken op de bezoekers 
en zo bij te dragen aan de vorstelijke uitstraling 
van koning-stadhouder Willem III en koningin 
Mary II. De tuinen speelden dan ook een grote rol 
in het hofleven op Het Loo. 

Na het overlijden van Willem en Mary bleef Paleis 
Het Loo in gebruik als zomerverblijf van de 
Oranje-stadhouders en later de Oranje-koningen 
en -koninginnen. Aan het begin van de 19e eeuw 
waren de tuinen echter ernstig verwaarloosd. In 
1808 werden de oude baroktuinen afgedekt met 
zand en werd hierop – naar de nieuwe tuinmode – 
een park in landschapsstijl aangelegd, met 
kronkelende paden, bosjes, struiken en veel 
verschillende soorten bomen. 
Paleis Het Loo werd tot 1977 bewoond door de 
Oranjes. Hierna werd het paleis een museum. 
Bij de omvangrijke restauratie van het paleis 
tussen 1977 en 1984 werd een deel van de 
baroktuinen opnieuw aangelegd. Aan het begin van 
de 21e eeuw werd de gehele tuin ingrijpend 
gerenoveerd. Het paleis en de tuinen zien er nu 
weer hetzelfde uit als in de tijd van de eerste 
bewoners, Willem en Mary .

Een verhaal in vier seizoenen. Het tweede deel van 
het boek gaat over het praktische onderhoud van 
de tuin. Door het jaar heen zien de tuinen er 
steeds weer anders uit; met kleurrijke voorjaars- 
bollen, uitbundige en geurende zomer- beplanting, 
prachtige herfstkleuren of kaal, wachtend op een 
nieuw voorjaar en soms - met een beetje geluk - 
bedekt met een witte sneeuwdeken. De seizoenen 
bepalen ook de werkzaamheden van de 
Tuindienst. Het gehele jaar wordt er hard in de 
museumtuinen gewerkt: gazons maaien, 
bloemperken wieden, haagjes snoeien en bollen 
planten. Ieder seizoen vraagt om specifiek 
vakmanschap, doorgegeven van generatie op 
generatie tuinlieden en geworteld in een lange 
traditie. Daarbij geeft het boek ook een kijkje 
achter de schermen, met o.a. het kweken van 
snijbloemen op de eigen kwekerij, het maken van 
de prachtige verse boeketten voor in de 
paleisvertrekken, het zaaien en opkweken van de 
zomerbloeiers voor in de tuin en het verzorgen 
van de historische sinaasappelbomen. 
De tekst is voorzien van speciaal voor dit boek 
gemaakte foto’s die een prachtige indruk geven 
van de beplanting en de werkzaamheden in de 
tuin. Daarnaast zijn er talrijke historische prenten 
en foto’s opgenomen. De kaderteksten geven 
achtergrondinformatie over speciale 
onderwerpen, zoals de citruscollectie, de 

tuinvazen en de specialismes van de Tuindienst.  
Dit boek is een aanrader voor zowel de 
geïnteresseerden in de geschiedenis van Paleis Het 
Loo als de tuinliefhebbers.
 
Prijs € 22,50
Uitgeverij Waanders
ISBN 9789462621732

CORA VAN BEEK, IN DIENST VAN 
DE NASSAUS. OUDE AMBACHTEN 
IN HET BREDASE HOFKWARTIER.

Cora van Beek (Breda, 1944) werd geboren aan de 
voet van de Toren van de Grote - of Onze - Lieve - 
Vrouwe kerk.

Opgegroeid in Breda Nassaustad koestert zij van 
jongs af aan gevoelens voor haar stad welke in 
woord en daad tot uitdrukking worden gebracht. 
De Nassaus woonden 150 jaar op het Kasteel van 
Breda en gaven de aanzet voor de welvaart van de 
stad.

In deze publicatie, die in eigen beheer is 
uitgegeven, belicht zij niet alleen de Nassaus die in 
het Kasteel verbleven, maar ook de kunstenaars 
die door hen werden aangetrokken om Kasteel en 
Kerk te verfraaien.

De schrijfster liet zich niet alleen door hen 
inspireren maar belicht tevens de ambachtslieden 
die in hun voetspoor volgden. Zij wist zodoende 
een boeiend mozaïek te creëren over oude en 
nieuwe ambachten die nog steeds worden 
uitgeoefend in de straten van het Hofkwartier 
rondom het voormalige Kasteel van Breda, die 
kleur en fleur weten te geven aan de stad en ons 
een uitstekende kijk geeft op aloude ambachten 
die vandaag de dag bijna tot kunst zijn verheven!

Prijs € 17,50
ISBN: 978-90-9030310-9

NIEUW PORTRET VAN DE KONING.

In opdracht van de NOS heeft de bekende, met oud 
hout werkende, kunstenaar Diederik Kraaijeveld 
ter gelegenheid van het vijfjarig koningschap van 
Koning Willem-Alexander een portret gemaakt. 
Dit portret werd voor het eerst getoond in een 
televisieprogramma over het vijfjarig koningschap 
op zondag 8 april jl.
Vijf jaar geleden heeft deze kunstenaar op ons 
verzoek een portret gemaakt ter gelegenheid van 
de inhuldiging van de koning. Ook voor het nu net 
onthulde portret heeft Kraaijeveld hout met een 
bijzondere betekenis gebruikt; zo is er hout van de 
Eikenhorst, een plankje dat is gevonden naast het 
Paleis op de Dam, hout van de aanlegsteiger waar 
hij na de inhuldiging afstapte om Armin van Buren 
de hand te schudden en hout dat afkomstig is van 
St. Maarten.

Coll. Apeldoorn, Paleis Het Loo, langdurig bruikleen 
GVON    
Coll. Hilversum, NOS.

BIJZONDERE TENTOONSTELLING

‘Willem’, op 24 april heeft de koning in het 
Nationaal Militair Museum de tentoonstelling 
Willem geopend, die aandacht schenkt aan het 
leven van de jonge Willem van Oranje. 
De museumsite zegt erover: De tentoonstelling 
toont het leven van de jonge Willem vanaf het jaar 
dat hij de titel Prins van Oranje erft en als 11 jarige 
jongen naar de Nederlanden komt. In de 
tentoonstelling leer je Willem écht kennen. 
Wie was hij, hoe leefde hij? Hoe voerde je oorlog in 
die tijd? Duidelijk wordt hoe hij de leider van de 
Opstand werd, en waarom hij gezien wordt als 
Vader des Vaderlands.
Er is een speciale kinderroute; deze maakt de 
tentoonstelling leuk voor jong én oud. 
Soesterberg, Nationaal Militair Museum, 
25 april t/m 28 oktober.

Secre ta r i aa t :  p / a  Pa l e i s  He t  Loo ,  Kon ink l i j k  Park  1 ,  7315  JA  Ape ldoorn
www.oran j e -na s sau . o rg  -  i n f o@oran j e -na s sau . o rg  •  ISSN:  2214 -319X



WOORD VAN DE VOORZITTER

Geachte leden van de GVON,

Het bestuur kijkt terug op een druk en actief 
voorjaar. Veel leden waren aanwezig bij de door 
Je Maintiendrai Nassau georganiseerde 
rondleiding in Het Prinsenhof te Delft op 9 februari 
en de excursie naar Diest op 14 april was een groot 
succes.
Uw secretaris en voorzitter hebben een zeer 
constructief gesprek gehad met voorzitter en 
secretaris van de Bond van Oranjeverenigingen, 
om te bezien of er nauwer samen gewerkt kan 
worden. Deze eerste kennismaking zal hopelijk tot 
een goede samenwerking leiden.

De ALV zal dit jaar plaatsvinden op 30 juni in de 
Grote Kerk te Breda. Na 11 jaar lid te zijn geweest 
van ons bestuur zal de heer dr. G.P. Sanders dan 
zijn bestuursfunctie opgeven. Zijn plaats zal 
namens Het Loo worden overgenomen door 
drs. N. Coppes, conservator Fotografie en 
Stallencollecties.
Na de ALV zal dr. Harry Tummers voor ons een 
lezing houden over het mooie grafmonument van 
Engelbrecht I. In de middag volgt dan nog een 
bezoek aan het Kasteel van Breda, beter bekend 
als de KMA.

Dan nog een huishoudelijke mededeling. Omdat er 
bijna geen post meer werd verstuurd naar de 
postbus, hebben wij deze om financiële redenen 
opgeheven. Ons postadres is nu:
GVON, p/a Paleis Het Loo, Koninklijk Park 1, 
7315 JA Apeldoorn.

Dit alles, en nog meer, kunt u in dit Bulletin lezen. 
Het bestuur hoopt van harte u op één van de 
komende bijeenkomsten te zien.

Jim van der Meer Mohr
Voorzitter 

WOORD VAN DE PENNINGMEESTER

Inmiddels hebben velen hun contributie voor het 
jaar 2018 overgemaakt. Waarvoor natuurlijk 
hartelijk dank. Met deze inkomsten hopen wij een 

aantrekkelijk verenigingsjaar financieel te 
realiseren. Eh… wilt u even controleren of u echt 
al betaald (gegireerd) heeft? Ook over het jaar 
2017? Wij hebben als bestuur het besluit genomen 
om geen jaarboek te verzenden naar de leden die 
2017 en 2018 niet betaald hebben! De bedragen 
van leden die ons machtigden, zijn inmiddels ook 
geïncasseerd.  
Heel dankbaar zijn wij voor het feit dat velen iets 
extra’s over hebben gemaakt en personen die al 
vele jaren lid voor het leven zijn ons ook met een 
gift bedachten. Zij zullen zich hebben gerealiseerd 
dat de verenigingskas echt niet wordt gespekt als 
iemand twintig of meer jaren geleden zich heeft 
laten inschrijven voor het toen formidabele bedrag 
van fl. 250,- (zeg maar ruim € 100,-). Zo’n lid kost 
ons nu eigenlijk alleen maar geld. Dit is niet 
onaardig bedoeld uiteraard, maar wel de nuchtere 
realiteit.
Voor alle financiële acties is, en blijft, 
ons rekeningnummer: NL 71 INGB 0000 0239 62 
t.n.v. Geschiedkundige Vereniging Oranje-Nassau, 
Zwijndrecht   

René van den Berg  

ALGEMENE LEDENVERGADERING 
30 JUNI 2018.

Op zaterdag 30 juni zal de Algemene 
Ledenvergadering plaatsvinden in de Grote Kerk 
te Breda. Aansluitend aan de ALV zal het nieuwe 
Jaarboek gepresenteerd worden en zal dr. Harry 
Tummers, kunsthistoricus, een lezing geven met 
als onderwerp "Het grafmonument van 
Engelbrecht I in de Onze-Lieve-Vrouwekerk te 
Breda". Na de lunch volgt dan nog een rondleiding 
door het Kasteel van Breda, beter bekend als de 
KMA.

Het programma luidt als volgt:
10.30 Ontvangst met koffie/thee.
11.00 Algemene Leden Vergadering.
12.00 Aanbieding Jaarboek 2018.
12.15 Lezing dr. Harry Tummers
13.00 Gelegenheid het Jaarboek af te halen en het 
grafmonument te bekijken.

Lunch op eigen gelegenheid

15.00 Bezoek aan de KMA. Wij worden ontvangen 
in de zogenaamde ‘Duiventoren. In die ruimte zal 
Boudewijn van de Calseijde een presentatie geven 
over de geschiedenis van het Kasteel van Breda. 
Er staat in de toren een mooie maquette, die het 
geheel erg aanschouwelijk maakt. Vervolgens 
zullen wij onder leiding van gidsen in drie groepen 
een wandeling door het kasteel zelf maken.

Aangezien wij voor de ALV een locatie hebben 
moeten huren, zijn wij helaas genoodzaakt de 
koffie/thee in rekening te moeten brengen. 
Het bezoek aan de KMA is uiteraard ook niet 
kosteloos; de kosten hiervoor zijn eveneens € 5,=. 
Graag verzoeken wij u respectievelijk € 5,= dan 
€ 10,= wel per persoon over te maken op 
NL71 INGB 0000 0239 62 t.n.v. Geschiedkundige 
Vereniging Oranje-Nassau o.v.v. ALV en/of 
rondleiding. Met het oog op de organisatie 
verzoeken wij u ons voor 20 juni te laten weten of 
u aanwezig zult zijn op de ALV en/of het 
middagprogramma. 
Dit kan per email aan info@oranje-nassau.org of 
per post aan GVON p/a Paleis Het Loo, t.a.v. 
GVON, Koninklijk Park 1, 7315 JA Apeldoorn.

Uitgeleend:

PALEIS HET LOO BEZOEKT 
KASTEEL CANNENBURCH 
1 april t/m 31 oktober 2018

Vanaf 1 april a.s. zal op kasteel Cannenburch 
(onderdeel van de Stichting Geldersch Landschap 
& Kasteelen) gedurende drie jaar onder de titel 
‘HOOG BEZOEK! Paleis Het Loo op kasteel 
Cannenburch’ een grote presentatie te zien zijn van 
Oranjesouvenirs die voor een belangrijk deel 
afkomstig zijn uit de collectie van de GVON. 

De tentoonstelling is samengesteld door Paul Rem, 
conservator van Paleis Het Loo. In de uitzending 
van Blauw Bloed op 31 maart jl. is aan deze 
opstelling aandacht geschonken.
De Stichting Geldersch Landschap & Kasteelen 
biedt de leden van GVON in de jaren 2018, 2019 en 
2020 op vertoon van de ledenpas 25% korting aan 
op de entree voor kasteel Cannenburch, uiteraard 
is dit inclusief de expositie ‘Hoog Bezoek’. 
Het kasteel is geopend van april t/m oktober op 
dinsdag t/m zondag tussen 12.00 – 17.00 uur. 
Op maandag is het kasteel gesloten. Entree: € 9,50 
(€7,00 voor GVON leden) en de huur van een 
audiotour bedraagt € 1,00 pp. Tijdens sommige 
exposities en evenementen zijn kortingsregelingen 
niet geldig. U vindt deze activiteiten en de 
voorwaarden onder het kopje ‘Evenementen’ op 
de website van kasteel Cannenburch.
Meer informatie over kasteel Cannenburch kunt u 
vinden via: www.glk.nl/cannenburch

Ons schilderij Willem van Oranje verkoopt zijn 
bezittingen door Claude Jacquand is te zien in het 
Joods Historisch Museum te Amsterdam op de 
tentoonstelling ‘Joden en het Huis van Oranje. 
400 bewogen jaren.’ 
De tentoonstelling duurt nog tot 13 september 
2018.

Coll. Apeldoorn, Paleis Het Loo, langdurig bruikleen 
GVON

Joden en het Huis van Oranje geeft een onthullend 
beeld van de relatie tussen de Oranjes en de joden 
gedurende ruim vier eeuwen. Bij de 
tentoonstelling is een interessante publicatie 
verschenen. Het is het eerste overzichtswerk van 
een periode waarin een sterke Oranjeliefde en 
loyaliteit van de joodse gemeenschap overheerst, 
maar waarin ook sprake is van kritiek op het 
koningshuis. In een historisch overzichtsartikel 
passeren de stadhouders en hun Portugees-joodse 
en Hoogduitse financiers de revue, maar zien we 
ook joodse Oranje knokploegen, orangistische 
rabbijnen en socialistische republikeinen. De 
gevoelige relatie tussen de joodse gemeenschap 
en het koningshuis na de Tweede Wereldoorlog en 
de betrokkenheid van de Oranjes bij de joodse 

staat Israël worden eveneens besproken.
Daarnaast staat de materiële cultuur centraal die 
een uiting is van de joodse Oranjeliefde door de 
eeuwen heen: van de hofcultuur van de Portugese 
en Hoogduitse elite tijdens de Republiek tot aan de 
talloze blijken van waardering van de joodse 
bevolking uit alle hoeken van het Koninkrijk der 
Nederlanden. Tot slot geeft een aantal personen 
uit de huidige joodse gemeenschap in dit boek 
zijn mening over de monarchie en de leden van 
het Huis van Oranje.

TWEE RECENTE AANWINSTEN.

Ter gelegenheid van het afscheid van George 
Sanders als bestuurslid van onze vereniging 
hebben wij op de Coin Fair 2018 een fraaie 
twintigste-eeuwse penning aan onze collectie 
toegevoegd. Met name deze eeuw is nog slecht 
vertegenwoordigd en dit stuk is een mooie 
aanvulling.

PRINSES WILHELMINA, 1968.
Nico Onkenhout, 1968; brons, diam. 60,3 mm, 
179,47 gram; A9494.

Nicolaas Hendrik Onkenhout (1918-1989) 
studeerde beeldhouwkunst aan de Rijksacademie 
van Beeldende Kunsten in Amsterdam. Onkenhout 
maakte beelden en medailles. Als zijn bekendste 
werk geldt het beeld van Dik Trom in Hoofddorp 
(1973).
Op 28 maart 1968 opende prins Bernhard het 
Amsterdams Confectiecentrum, het huidige World 
Fashion Centre aan het Koningin Wilhelminaplein. 
Voor die gelegenheid maakte Onkenhout een bijna 
drie meter hoog, ruim vijf ton wegend, stenen 
beeld van Wilhelmina. Naar het beeld werden ook 
medailles gemaakt, die met hun hoge reliëf goed 
het karakter van het oorspronkelijke beeld 
weergeven.
Eind 2017 slaagde Paleis Het Loo erin om een 
bijzondere gouden penning aan de collectie toe te 

voegen. Zoals u wellicht weet, legt Paleis Het Loo 
zich wat de penningen betreft voornamelijk toe op 
gouden exemplaren. Het betreft de volgende 
penning: 

WILLEM III, HEERSER OVER 
VIER RIJKEN, CIRCA 1691.
Munt van het Graafschap Holland en Daniël Koene, 
circa 1691; goud, 37,9 x 34,0 mm, 45,51 gram, 
RL42561.
Stadhouder Willem III was op het toppunt van zijn 
macht toen rond 1691 door de Hollandse Munt te 
Dordrecht deze penning werd geslagen. De vier 
Romeinse krijgers op de keerzijde van de penning 
zijn te herkennen aan de wapens op hun schilden. 
Zij symboliseren Schotland, Engeland, de 
Verenigde Nederlanden en Ierland, de rijken 
waarover Willem III regeerde. Aan hun voeten 
liggen de overwonnen tegenstanders en het 
opschrift CAUSA DEI EST maakt duidelijk dat zij 
zijn verslagen met Gods steun. Het in die tijd 
volstrekt ongebruikelijke ovale formaat en het 
kantschrift maken deze geslagen penning tot een 
technisch hoogstandje.
Aangekocht met steun van het Bemolt van Loghum 
Slaterusfonds.

TERUGBLIK EXCURSIE NAAR DIEST

Op zaterdag 14 april is een veertigtal leden vanuit 
Den Haag via (ook opstapplaats) Breda afgereisd 
naar Diest om onder leiding van Marlies Segers 
van Historizon een bezoek te brengen aan de 
tentoonstelling die daar aan Philips Willem, heer 
van Diest, was gewijd en de Sint-Sulpitiuskerk waar 
hij dit jaar vier honderd jaar geleden werd 
begraven. In de bus hield ons lid P.J. Schipperus 

een lezing over Philips Willem, naar aanleiding van

 

Het graf van Philips Willem in de St. Sulpitiuskerk te 
Diest.

zijn onlangs verschenen boek, waarover u 
hieronder kunt lezen. In Diest werd het gezelschap 
ontvangen door een tweetal gidsen die ons in twee 
groepen door de tentoonstelling en na de lunch 
ook de kerk hebben geleid. Het was een zeer 
geanimeerde en leerzame dag, waarbij ook het 
weer meewerkte.

INTERESSANTE PUBLICATIES:

P.J. SCHIPPERUS, PHILIPS WILLEM. 
De verloren zoon van 
Willem van Oranje.

In de monumentale biografie 'Philips Willem, de 
verloren zoon van Willem van Oranje' doet ons 
verenigingslid P.J. Schipperus deze onbekende 
erfprins eindelijk recht. Op 21 februari 2018 is het 
400 jaar geleden dat de oudste zoon van Willem 
van Oranje stierf in Brussel, tijdens het Twaalfjarig 
Bestand van de Tachtigjarige Oorlog. Deze prins 
komt in de geschiedenisboeken nauwelijks voor, 
omdat zijn halfbroers Maurits en Frederik Hendrik 

na de dood van hun vader stadhouder werden van 
de Republiek. Philips Willem werd ontvoerd uit 
Leuven, waar hij studeerde, en verbleef dertig jaar 
als gijzelaar in Madrid. Toen hij terugkeerde werd 
hij in de noordelijke Nederlanden beschouwd als 
een katholieke spion. Hij voerde een bittere strijd 
met zijn halfbroers over de erfenis van hun vader.
P.J. Schipperus wijdde meer dan 12 jaar aan het 
verzamelen van al het materiaal over Philips 
Willem. Als lid van de Geschiedkundige Vereniging 
Oranje-Nassau reisde hij naar alle uithoeken van 
Europa om bronnen te bestuderen. Het resultaat is
ongeëvenaard.

Prijs: € 29,99 
Uitgeverij Omniboek
ISBN: 9789401910705

TUINEN VAN PALEIS HET LOO. 
TRADITIE EN VAKMANSCHAP.

Op het moment dat Paleis Het Loo voor drie jaar 
gesloten is in verband met de grootschalige 
verbouwing en uitbreiding, verschijnt het boek 
‘Tuinen van Paleis Het Loo. Traditie en 
vakmanschap’. Een uitgelezen moment voor een 
dergelijk boek, want de tuinen en stallen zijn 
namelijk in de periode 2018-2020 van april t/m 
september geopend voor bezoekers onder de 
noemer ‘BuitenGewoon Open’. 

Dit boek geeft een overzicht van de paleistuinen 
door de eeuwen heen en een indruk van het werk 
dat er bij komt kijken om de tuinen te 
onderhouden. In het boek komen vier eeuwen 
geschiedenis van de tuinen aan de orde; van de 
barokke aanleg in de 17e eeuw, het 
landschapspark van de 19e eeuw, tot de 
reconstructie in de 20e eeuw en de laatste 
toevoegingen en renovaties in de 21e eeuw. 
In een tweede deel geeft het boek een kijkje achter 
de schermen; het jaarlijkse onderhoud door de 
vier seizoenen heen en de vakmensen die het 
onderhoud uitvoeren, krijgen uitgebreid aandacht. 

Een geschiedenis van vier eeuwen
Eén plus één is drie – dat moet de latere 
koning-stadhouder Willem III (1650-1702) gedacht 

hebben toen hij een geschikte plaats zocht om op 
de Veluwe een nieuwe zomerpaleis en jachtverblijf 
te bouwen. In 1684 kochten hij en zijn echtgenote 
Mary Stuart (1662-1694) het middeleeuwse Kasteel 
'Het Oude Loo' in de buurt van Apeldoorn, met 
daarbij de omringende gebouwen, bossen en 
landerijen. De keuze voor deze locatie werd vooral 
bepaald door het al aanwezige water, waardoor 
het mogelijk was om een siertuin aan te leggen.

Zo kon hij zijn twee grote hobby’s, de jacht en de 
tuinkunst, op één locatie bij elkaar brengen. In 
1685 startte de bouw van het paleis. Al een jaar 
later was het zomerpaleis gereed voor bewoning 
en was er een prachtige barokke tuin gerealiseerd. 

Toen Willem en Mary in 1689 werden gekroond tot 

koning en koningin van Engeland, Ierland en 
Schotland werden Paleis Het Loo en de tuinen flink 
uitgebreid, zodat deze beter zouden passen bij de 
nieuwe koninklijke status van de bewoners. 
De barokke tuinen waren een feest voor alle 
zintuigen; met klaterende fonteinen, geurende 
bloemen, de symbolische betekenis van de 
beelden en het prachtige uitzicht vanaf de 
verhoogde taluds naast de tuinen. Al dit moois 
was bedoeld om indruk te maken op de bezoekers 
en zo bij te dragen aan de vorstelijke uitstraling 
van koning-stadhouder Willem III en koningin 
Mary II. De tuinen speelden dan ook een grote rol 
in het hofleven op Het Loo. 

Na het overlijden van Willem en Mary bleef Paleis 
Het Loo in gebruik als zomerverblijf van de 
Oranje-stadhouders en later de Oranje-koningen 
en -koninginnen. Aan het begin van de 19e eeuw 
waren de tuinen echter ernstig verwaarloosd. In 
1808 werden de oude baroktuinen afgedekt met 
zand en werd hierop – naar de nieuwe tuinmode – 
een park in landschapsstijl aangelegd, met 
kronkelende paden, bosjes, struiken en veel 
verschillende soorten bomen. 
Paleis Het Loo werd tot 1977 bewoond door de 
Oranjes. Hierna werd het paleis een museum. 
Bij de omvangrijke restauratie van het paleis 
tussen 1977 en 1984 werd een deel van de 
baroktuinen opnieuw aangelegd. Aan het begin van 
de 21e eeuw werd de gehele tuin ingrijpend 
gerenoveerd. Het paleis en de tuinen zien er nu 
weer hetzelfde uit als in de tijd van de eerste 
bewoners, Willem en Mary .

Een verhaal in vier seizoenen. Het tweede deel van 
het boek gaat over het praktische onderhoud van 
de tuin. Door het jaar heen zien de tuinen er 
steeds weer anders uit; met kleurrijke voorjaars- 
bollen, uitbundige en geurende zomer- beplanting, 
prachtige herfstkleuren of kaal, wachtend op een 
nieuw voorjaar en soms - met een beetje geluk - 
bedekt met een witte sneeuwdeken. De seizoenen 
bepalen ook de werkzaamheden van de 
Tuindienst. Het gehele jaar wordt er hard in de 
museumtuinen gewerkt: gazons maaien, 
bloemperken wieden, haagjes snoeien en bollen 
planten. Ieder seizoen vraagt om specifiek 
vakmanschap, doorgegeven van generatie op 
generatie tuinlieden en geworteld in een lange 
traditie. Daarbij geeft het boek ook een kijkje 
achter de schermen, met o.a. het kweken van 
snijbloemen op de eigen kwekerij, het maken van 
de prachtige verse boeketten voor in de 
paleisvertrekken, het zaaien en opkweken van de 
zomerbloeiers voor in de tuin en het verzorgen 
van de historische sinaasappelbomen. 
De tekst is voorzien van speciaal voor dit boek 
gemaakte foto’s die een prachtige indruk geven 
van de beplanting en de werkzaamheden in de 
tuin. Daarnaast zijn er talrijke historische prenten 
en foto’s opgenomen. De kaderteksten geven 
achtergrondinformatie over speciale 
onderwerpen, zoals de citruscollectie, de 

tuinvazen en de specialismes van de Tuindienst.  
Dit boek is een aanrader voor zowel de 
geïnteresseerden in de geschiedenis van Paleis Het 
Loo als de tuinliefhebbers.
 
Prijs € 22,50
Uitgeverij Waanders
ISBN 9789462621732

CORA VAN BEEK, IN DIENST VAN 
DE NASSAUS. OUDE AMBACHTEN 
IN HET BREDASE HOFKWARTIER.

Cora van Beek (Breda, 1944) werd geboren aan de 
voet van de Toren van de Grote - of Onze - Lieve - 
Vrouwe kerk.

Opgegroeid in Breda Nassaustad koestert zij van 
jongs af aan gevoelens voor haar stad welke in 
woord en daad tot uitdrukking worden gebracht. 
De Nassaus woonden 150 jaar op het Kasteel van 
Breda en gaven de aanzet voor de welvaart van de 
stad.

In deze publicatie, die in eigen beheer is 
uitgegeven, belicht zij niet alleen de Nassaus die in 
het Kasteel verbleven, maar ook de kunstenaars 
die door hen werden aangetrokken om Kasteel en 
Kerk te verfraaien.

De schrijfster liet zich niet alleen door hen 
inspireren maar belicht tevens de ambachtslieden 
die in hun voetspoor volgden. Zij wist zodoende 
een boeiend mozaïek te creëren over oude en 
nieuwe ambachten die nog steeds worden 
uitgeoefend in de straten van het Hofkwartier 
rondom het voormalige Kasteel van Breda, die 
kleur en fleur weten te geven aan de stad en ons 
een uitstekende kijk geeft op aloude ambachten 
die vandaag de dag bijna tot kunst zijn verheven!

Prijs € 17,50
ISBN: 978-90-9030310-9

NIEUW PORTRET VAN DE KONING.

In opdracht van de NOS heeft de bekende, met oud 
hout werkende, kunstenaar Diederik Kraaijeveld 
ter gelegenheid van het vijfjarig koningschap van 
Koning Willem-Alexander een portret gemaakt. 
Dit portret werd voor het eerst getoond in een 
televisieprogramma over het vijfjarig koningschap 
op zondag 8 april jl.
Vijf jaar geleden heeft deze kunstenaar op ons 
verzoek een portret gemaakt ter gelegenheid van 
de inhuldiging van de koning. Ook voor het nu net 
onthulde portret heeft Kraaijeveld hout met een 
bijzondere betekenis gebruikt; zo is er hout van de 
Eikenhorst, een plankje dat is gevonden naast het 
Paleis op de Dam, hout van de aanlegsteiger waar 
hij na de inhuldiging afstapte om Armin van Buren 
de hand te schudden en hout dat afkomstig is van 
St. Maarten.

Coll. Apeldoorn, Paleis Het Loo, langdurig bruikleen 
GVON    
Coll. Hilversum, NOS.

BIJZONDERE TENTOONSTELLING

‘Willem’, op 24 april heeft de koning in het 
Nationaal Militair Museum de tentoonstelling 
Willem geopend, die aandacht schenkt aan het 
leven van de jonge Willem van Oranje. 
De museumsite zegt erover: De tentoonstelling 
toont het leven van de jonge Willem vanaf het jaar 
dat hij de titel Prins van Oranje erft en als 11 jarige 
jongen naar de Nederlanden komt. In de 
tentoonstelling leer je Willem écht kennen. 
Wie was hij, hoe leefde hij? Hoe voerde je oorlog in 
die tijd? Duidelijk wordt hoe hij de leider van de 
Opstand werd, en waarom hij gezien wordt als 
Vader des Vaderlands.
Er is een speciale kinderroute; deze maakt de 
tentoonstelling leuk voor jong én oud. 
Soesterberg, Nationaal Militair Museum, 
25 april t/m 28 oktober.

1 april t/m 31 oktober 2018

Coll. Apeldoorn, Paleis Het Loo, langdurig bruikleen 
GVON

Joden en het Huis van Oranje geeft een onthullend 
beeld van de relatie tussen de Oranjes en de joden 
gedurende ruim vier eeuwen. Bij de 
tentoonstelling is een interessante publicatie 
verschenen. Het is het eerste overzichtswerk van 
een periode waarin een sterke Oranjeliefde en 
loyaliteit van de joodse gemeenschap overheerst, 
maar waarin ook sprake is van kritiek op het 
koningshuis. In een historisch overzichtsartikel 

2018.2018.



WOORD VAN DE VOORZITTER

Geachte leden van de GVON,

Het bestuur kijkt terug op een druk en actief 
voorjaar. Veel leden waren aanwezig bij de door 
Je Maintiendrai Nassau georganiseerde 
rondleiding in Het Prinsenhof te Delft op 9 februari 
en de excursie naar Diest op 14 april was een groot 
succes.
Uw secretaris en voorzitter hebben een zeer 
constructief gesprek gehad met voorzitter en 
secretaris van de Bond van Oranjeverenigingen, 
om te bezien of er nauwer samen gewerkt kan 
worden. Deze eerste kennismaking zal hopelijk tot 
een goede samenwerking leiden.

De ALV zal dit jaar plaatsvinden op 30 juni in de 
Grote Kerk te Breda. Na 11 jaar lid te zijn geweest 
van ons bestuur zal de heer dr. G.P. Sanders dan 
zijn bestuursfunctie opgeven. Zijn plaats zal 
namens Het Loo worden overgenomen door 
drs. N. Coppes, conservator Fotografie en 
Stallencollecties.
Na de ALV zal dr. Harry Tummers voor ons een 
lezing houden over het mooie grafmonument van 
Engelbrecht I. In de middag volgt dan nog een 
bezoek aan het Kasteel van Breda, beter bekend 
als de KMA.

Dan nog een huishoudelijke mededeling. Omdat er 
bijna geen post meer werd verstuurd naar de 
postbus, hebben wij deze om financiële redenen 
opgeheven. Ons postadres is nu:
GVON, p/a Paleis Het Loo, Koninklijk Park 1, 
7315 JA Apeldoorn.

Dit alles, en nog meer, kunt u in dit Bulletin lezen. 
Het bestuur hoopt van harte u op één van de 
komende bijeenkomsten te zien.

Jim van der Meer Mohr
Voorzitter 

WOORD VAN DE PENNINGMEESTER

Inmiddels hebben velen hun contributie voor het 
jaar 2018 overgemaakt. Waarvoor natuurlijk 
hartelijk dank. Met deze inkomsten hopen wij een 

aantrekkelijk verenigingsjaar financieel te 
realiseren. Eh… wilt u even controleren of u echt 
al betaald (gegireerd) heeft? Ook over het jaar 
2017? Wij hebben als bestuur het besluit genomen 
om geen jaarboek te verzenden naar de leden die 
2017 en 2018 niet betaald hebben! De bedragen 
van leden die ons machtigden, zijn inmiddels ook 
geïncasseerd.  
Heel dankbaar zijn wij voor het feit dat velen iets 
extra’s over hebben gemaakt en personen die al 
vele jaren lid voor het leven zijn ons ook met een 
gift bedachten. Zij zullen zich hebben gerealiseerd 
dat de verenigingskas echt niet wordt gespekt als 
iemand twintig of meer jaren geleden zich heeft 
laten inschrijven voor het toen formidabele bedrag 
van fl. 250,- (zeg maar ruim € 100,-). Zo’n lid kost 
ons nu eigenlijk alleen maar geld. Dit is niet 
onaardig bedoeld uiteraard, maar wel de nuchtere 
realiteit.
Voor alle financiële acties is, en blijft, 
ons rekeningnummer: NL 71 INGB 0000 0239 62 
t.n.v. Geschiedkundige Vereniging Oranje-Nassau, 
Zwijndrecht   

René van den Berg  

ALGEMENE LEDENVERGADERING 
30 JUNI 2018.

Op zaterdag 30 juni zal de Algemene 
Ledenvergadering plaatsvinden in de Grote Kerk 
te Breda. Aansluitend aan de ALV zal het nieuwe 
Jaarboek gepresenteerd worden en zal dr. Harry 
Tummers, kunsthistoricus, een lezing geven met 
als onderwerp "Het grafmonument van 
Engelbrecht I in de Onze-Lieve-Vrouwekerk te 
Breda". Na de lunch volgt dan nog een rondleiding 
door het Kasteel van Breda, beter bekend als de 
KMA.

Het programma luidt als volgt:
10.30 Ontvangst met koffie/thee.
11.00 Algemene Leden Vergadering.
12.00 Aanbieding Jaarboek 2018.
12.15 Lezing dr. Harry Tummers
13.00 Gelegenheid het Jaarboek af te halen en het 
grafmonument te bekijken.

Lunch op eigen gelegenheid

15.00 Bezoek aan de KMA. Wij worden ontvangen 
in de zogenaamde ‘Duiventoren. In die ruimte zal 
Boudewijn van de Calseijde een presentatie geven 
over de geschiedenis van het Kasteel van Breda. 
Er staat in de toren een mooie maquette, die het 
geheel erg aanschouwelijk maakt. Vervolgens 
zullen wij onder leiding van gidsen in drie groepen 
een wandeling door het kasteel zelf maken.

Aangezien wij voor de ALV een locatie hebben 
moeten huren, zijn wij helaas genoodzaakt de 
koffie/thee in rekening te moeten brengen. 
Het bezoek aan de KMA is uiteraard ook niet 
kosteloos; de kosten hiervoor zijn eveneens € 5,=. 
Graag verzoeken wij u respectievelijk € 5,= dan 
€ 10,= wel per persoon over te maken op 
NL71 INGB 0000 0239 62 t.n.v. Geschiedkundige 
Vereniging Oranje-Nassau o.v.v. ALV en/of 
rondleiding. Met het oog op de organisatie 
verzoeken wij u ons voor 20 juni te laten weten of 
u aanwezig zult zijn op de ALV en/of het 
middagprogramma. 
Dit kan per email aan info@oranje-nassau.org of 
per post aan GVON p/a Paleis Het Loo, t.a.v. 
GVON, Koninklijk Park 1, 7315 JA Apeldoorn.

Uitgeleend:

PALEIS HET LOO BEZOEKT 
KASTEEL CANNENBURCH 
1 april t/m 31 oktober 2018

Vanaf 1 april a.s. zal op kasteel Cannenburch 
(onderdeel van de Stichting Geldersch Landschap 
& Kasteelen) gedurende drie jaar onder de titel 
‘HOOG BEZOEK! Paleis Het Loo op kasteel 
Cannenburch’ een grote presentatie te zien zijn van 
Oranjesouvenirs die voor een belangrijk deel 
afkomstig zijn uit de collectie van de GVON. 

De tentoonstelling is samengesteld door Paul Rem, 
conservator van Paleis Het Loo. In de uitzending 
van Blauw Bloed op 31 maart jl. is aan deze 
opstelling aandacht geschonken.
De Stichting Geldersch Landschap & Kasteelen 
biedt de leden van GVON in de jaren 2018, 2019 en 
2020 op vertoon van de ledenpas 25% korting aan 
op de entree voor kasteel Cannenburch, uiteraard 
is dit inclusief de expositie ‘Hoog Bezoek’. 
Het kasteel is geopend van april t/m oktober op 
dinsdag t/m zondag tussen 12.00 – 17.00 uur. 
Op maandag is het kasteel gesloten. Entree: € 9,50 
(€7,00 voor GVON leden) en de huur van een 
audiotour bedraagt € 1,00 pp. Tijdens sommige 
exposities en evenementen zijn kortingsregelingen 
niet geldig. U vindt deze activiteiten en de 
voorwaarden onder het kopje ‘Evenementen’ op 
de website van kasteel Cannenburch.
Meer informatie over kasteel Cannenburch kunt u 
vinden via: www.glk.nl/cannenburch

Ons schilderij Willem van Oranje verkoopt zijn 
bezittingen door Claude Jacquand is te zien in het 
Joods Historisch Museum te Amsterdam op de 
tentoonstelling ‘Joden en het Huis van Oranje. 
400 bewogen jaren.’ 
De tentoonstelling duurt nog tot 13 september 
2018.

Coll. Apeldoorn, Paleis Het Loo, langdurig bruikleen 
GVON

Joden en het Huis van Oranje geeft een onthullend 
beeld van de relatie tussen de Oranjes en de joden 
gedurende ruim vier eeuwen. Bij de 
tentoonstelling is een interessante publicatie 
verschenen. Het is het eerste overzichtswerk van 
een periode waarin een sterke Oranjeliefde en 
loyaliteit van de joodse gemeenschap overheerst, 
maar waarin ook sprake is van kritiek op het 
koningshuis. In een historisch overzichtsartikel 
passeren de stadhouders en hun Portugees-joodse 
en Hoogduitse financiers de revue, maar zien we 
ook joodse Oranje knokploegen, orangistische 
rabbijnen en socialistische republikeinen. De 
gevoelige relatie tussen de joodse gemeenschap 
en het koningshuis na de Tweede Wereldoorlog en 
de betrokkenheid van de Oranjes bij de joodse 

staat Israël worden eveneens besproken.
Daarnaast staat de materiële cultuur centraal die 
een uiting is van de joodse Oranjeliefde door de 
eeuwen heen: van de hofcultuur van de Portugese 
en Hoogduitse elite tijdens de Republiek tot aan de 
talloze blijken van waardering van de joodse 
bevolking uit alle hoeken van het Koninkrijk der 
Nederlanden. Tot slot geeft een aantal personen 
uit de huidige joodse gemeenschap in dit boek 
zijn mening over de monarchie en de leden van 
het Huis van Oranje.

TWEE RECENTE AANWINSTEN.

Ter gelegenheid van het afscheid van George 
Sanders als bestuurslid van onze vereniging 
hebben wij op de Coin Fair 2018 een fraaie 
twintigste-eeuwse penning aan onze collectie 
toegevoegd. Met name deze eeuw is nog slecht 
vertegenwoordigd en dit stuk is een mooie 
aanvulling.

PRINSES WILHELMINA, 1968.
Nico Onkenhout, 1968; brons, diam. 60,3 mm, 
179,47 gram; A9494.

Nicolaas Hendrik Onkenhout (1918-1989) 
studeerde beeldhouwkunst aan de Rijksacademie 
van Beeldende Kunsten in Amsterdam. Onkenhout 
maakte beelden en medailles. Als zijn bekendste 
werk geldt het beeld van Dik Trom in Hoofddorp 
(1973).
Op 28 maart 1968 opende prins Bernhard het 
Amsterdams Confectiecentrum, het huidige World 
Fashion Centre aan het Koningin Wilhelminaplein. 
Voor die gelegenheid maakte Onkenhout een bijna 
drie meter hoog, ruim vijf ton wegend, stenen 
beeld van Wilhelmina. Naar het beeld werden ook 
medailles gemaakt, die met hun hoge reliëf goed 
het karakter van het oorspronkelijke beeld 
weergeven.
Eind 2017 slaagde Paleis Het Loo erin om een 
bijzondere gouden penning aan de collectie toe te 

voegen. Zoals u wellicht weet, legt Paleis Het Loo 
zich wat de penningen betreft voornamelijk toe op 
gouden exemplaren. Het betreft de volgende 
penning: 

WILLEM III, HEERSER OVER 
VIER RIJKEN, CIRCA 1691.
Munt van het Graafschap Holland en Daniël Koene, 
circa 1691; goud, 37,9 x 34,0 mm, 45,51 gram, 
RL42561.
Stadhouder Willem III was op het toppunt van zijn 
macht toen rond 1691 door de Hollandse Munt te 
Dordrecht deze penning werd geslagen. De vier 
Romeinse krijgers op de keerzijde van de penning 
zijn te herkennen aan de wapens op hun schilden. 
Zij symboliseren Schotland, Engeland, de 
Verenigde Nederlanden en Ierland, de rijken 
waarover Willem III regeerde. Aan hun voeten 
liggen de overwonnen tegenstanders en het 
opschrift CAUSA DEI EST maakt duidelijk dat zij 
zijn verslagen met Gods steun. Het in die tijd 
volstrekt ongebruikelijke ovale formaat en het 
kantschrift maken deze geslagen penning tot een 
technisch hoogstandje.
Aangekocht met steun van het Bemolt van Loghum 
Slaterusfonds.

TERUGBLIK EXCURSIE NAAR DIEST

Op zaterdag 14 april is een veertigtal leden vanuit 
Den Haag via (ook opstapplaats) Breda afgereisd 
naar Diest om onder leiding van Marlies Segers 
van Historizon een bezoek te brengen aan de 
tentoonstelling die daar aan Philips Willem, heer 
van Diest, was gewijd en de Sint-Sulpitiuskerk waar 
hij dit jaar vier honderd jaar geleden werd 
begraven. In de bus hield ons lid P.J. Schipperus 

een lezing over Philips Willem, naar aanleiding van

 

Het graf van Philips Willem in de St. Sulpitiuskerk te 
Diest.

zijn onlangs verschenen boek, waarover u 
hieronder kunt lezen. In Diest werd het gezelschap 
ontvangen door een tweetal gidsen die ons in twee 
groepen door de tentoonstelling en na de lunch 
ook de kerk hebben geleid. Het was een zeer 
geanimeerde en leerzame dag, waarbij ook het 
weer meewerkte.

INTERESSANTE PUBLICATIES:

P.J. SCHIPPERUS, PHILIPS WILLEM. 
De verloren zoon van 
Willem van Oranje.

In de monumentale biografie 'Philips Willem, de 
verloren zoon van Willem van Oranje' doet ons 
verenigingslid P.J. Schipperus deze onbekende 
erfprins eindelijk recht. Op 21 februari 2018 is het 
400 jaar geleden dat de oudste zoon van Willem 
van Oranje stierf in Brussel, tijdens het Twaalfjarig 
Bestand van de Tachtigjarige Oorlog. Deze prins 
komt in de geschiedenisboeken nauwelijks voor, 
omdat zijn halfbroers Maurits en Frederik Hendrik 

na de dood van hun vader stadhouder werden van 
de Republiek. Philips Willem werd ontvoerd uit 
Leuven, waar hij studeerde, en verbleef dertig jaar 
als gijzelaar in Madrid. Toen hij terugkeerde werd 
hij in de noordelijke Nederlanden beschouwd als 
een katholieke spion. Hij voerde een bittere strijd 
met zijn halfbroers over de erfenis van hun vader.
P.J. Schipperus wijdde meer dan 12 jaar aan het 
verzamelen van al het materiaal over Philips 
Willem. Als lid van de Geschiedkundige Vereniging 
Oranje-Nassau reisde hij naar alle uithoeken van 
Europa om bronnen te bestuderen. Het resultaat is
ongeëvenaard.

Prijs: € 29,99 
Uitgeverij Omniboek
ISBN: 9789401910705

TUINEN VAN PALEIS HET LOO. 
TRADITIE EN VAKMANSCHAP.

Op het moment dat Paleis Het Loo voor drie jaar 
gesloten is in verband met de grootschalige 
verbouwing en uitbreiding, verschijnt het boek 
‘Tuinen van Paleis Het Loo. Traditie en 
vakmanschap’. Een uitgelezen moment voor een 
dergelijk boek, want de tuinen en stallen zijn 
namelijk in de periode 2018-2020 van april t/m 
september geopend voor bezoekers onder de 
noemer ‘BuitenGewoon Open’. 

Dit boek geeft een overzicht van de paleistuinen 
door de eeuwen heen en een indruk van het werk 
dat er bij komt kijken om de tuinen te 
onderhouden. In het boek komen vier eeuwen 
geschiedenis van de tuinen aan de orde; van de 
barokke aanleg in de 17e eeuw, het 
landschapspark van de 19e eeuw, tot de 
reconstructie in de 20e eeuw en de laatste 
toevoegingen en renovaties in de 21e eeuw. 
In een tweede deel geeft het boek een kijkje achter 
de schermen; het jaarlijkse onderhoud door de 
vier seizoenen heen en de vakmensen die het 
onderhoud uitvoeren, krijgen uitgebreid aandacht. 

Een geschiedenis van vier eeuwen
Eén plus één is drie – dat moet de latere 
koning-stadhouder Willem III (1650-1702) gedacht 

hebben toen hij een geschikte plaats zocht om op 
de Veluwe een nieuwe zomerpaleis en jachtverblijf 
te bouwen. In 1684 kochten hij en zijn echtgenote 
Mary Stuart (1662-1694) het middeleeuwse Kasteel 
'Het Oude Loo' in de buurt van Apeldoorn, met 
daarbij de omringende gebouwen, bossen en 
landerijen. De keuze voor deze locatie werd vooral 
bepaald door het al aanwezige water, waardoor 
het mogelijk was om een siertuin aan te leggen.

Zo kon hij zijn twee grote hobby’s, de jacht en de 
tuinkunst, op één locatie bij elkaar brengen. In 
1685 startte de bouw van het paleis. Al een jaar 
later was het zomerpaleis gereed voor bewoning 
en was er een prachtige barokke tuin gerealiseerd. 

Toen Willem en Mary in 1689 werden gekroond tot 

koning en koningin van Engeland, Ierland en 
Schotland werden Paleis Het Loo en de tuinen flink 
uitgebreid, zodat deze beter zouden passen bij de 
nieuwe koninklijke status van de bewoners. 
De barokke tuinen waren een feest voor alle 
zintuigen; met klaterende fonteinen, geurende 
bloemen, de symbolische betekenis van de 
beelden en het prachtige uitzicht vanaf de 
verhoogde taluds naast de tuinen. Al dit moois 
was bedoeld om indruk te maken op de bezoekers 
en zo bij te dragen aan de vorstelijke uitstraling 
van koning-stadhouder Willem III en koningin 
Mary II. De tuinen speelden dan ook een grote rol 
in het hofleven op Het Loo. 

Na het overlijden van Willem en Mary bleef Paleis 
Het Loo in gebruik als zomerverblijf van de 
Oranje-stadhouders en later de Oranje-koningen 
en -koninginnen. Aan het begin van de 19e eeuw 
waren de tuinen echter ernstig verwaarloosd. In 
1808 werden de oude baroktuinen afgedekt met 
zand en werd hierop – naar de nieuwe tuinmode – 
een park in landschapsstijl aangelegd, met 
kronkelende paden, bosjes, struiken en veel 
verschillende soorten bomen. 
Paleis Het Loo werd tot 1977 bewoond door de 
Oranjes. Hierna werd het paleis een museum. 
Bij de omvangrijke restauratie van het paleis 
tussen 1977 en 1984 werd een deel van de 
baroktuinen opnieuw aangelegd. Aan het begin van 
de 21e eeuw werd de gehele tuin ingrijpend 
gerenoveerd. Het paleis en de tuinen zien er nu 
weer hetzelfde uit als in de tijd van de eerste 
bewoners, Willem en Mary .

Een verhaal in vier seizoenen. Het tweede deel van 
het boek gaat over het praktische onderhoud van 
de tuin. Door het jaar heen zien de tuinen er 
steeds weer anders uit; met kleurrijke voorjaars- 
bollen, uitbundige en geurende zomer- beplanting, 
prachtige herfstkleuren of kaal, wachtend op een 
nieuw voorjaar en soms - met een beetje geluk - 
bedekt met een witte sneeuwdeken. De seizoenen 
bepalen ook de werkzaamheden van de 
Tuindienst. Het gehele jaar wordt er hard in de 
museumtuinen gewerkt: gazons maaien, 
bloemperken wieden, haagjes snoeien en bollen 
planten. Ieder seizoen vraagt om specifiek 
vakmanschap, doorgegeven van generatie op 
generatie tuinlieden en geworteld in een lange 
traditie. Daarbij geeft het boek ook een kijkje 
achter de schermen, met o.a. het kweken van 
snijbloemen op de eigen kwekerij, het maken van 
de prachtige verse boeketten voor in de 
paleisvertrekken, het zaaien en opkweken van de 
zomerbloeiers voor in de tuin en het verzorgen 
van de historische sinaasappelbomen. 
De tekst is voorzien van speciaal voor dit boek 
gemaakte foto’s die een prachtige indruk geven 
van de beplanting en de werkzaamheden in de 
tuin. Daarnaast zijn er talrijke historische prenten 
en foto’s opgenomen. De kaderteksten geven 
achtergrondinformatie over speciale 
onderwerpen, zoals de citruscollectie, de 

tuinvazen en de specialismes van de Tuindienst.  
Dit boek is een aanrader voor zowel de 
geïnteresseerden in de geschiedenis van Paleis Het 
Loo als de tuinliefhebbers.
 
Prijs € 22,50
Uitgeverij Waanders
ISBN 9789462621732

CORA VAN BEEK, IN DIENST VAN 
DE NASSAUS. OUDE AMBACHTEN 
IN HET BREDASE HOFKWARTIER.

Cora van Beek (Breda, 1944) werd geboren aan de 
voet van de Toren van de Grote - of Onze - Lieve - 
Vrouwe kerk.

Opgegroeid in Breda Nassaustad koestert zij van 
jongs af aan gevoelens voor haar stad welke in 
woord en daad tot uitdrukking worden gebracht. 
De Nassaus woonden 150 jaar op het Kasteel van 
Breda en gaven de aanzet voor de welvaart van de 
stad.

In deze publicatie, die in eigen beheer is 
uitgegeven, belicht zij niet alleen de Nassaus die in 
het Kasteel verbleven, maar ook de kunstenaars 
die door hen werden aangetrokken om Kasteel en 
Kerk te verfraaien.

De schrijfster liet zich niet alleen door hen 
inspireren maar belicht tevens de ambachtslieden 
die in hun voetspoor volgden. Zij wist zodoende 
een boeiend mozaïek te creëren over oude en 
nieuwe ambachten die nog steeds worden 
uitgeoefend in de straten van het Hofkwartier 
rondom het voormalige Kasteel van Breda, die 
kleur en fleur weten te geven aan de stad en ons 
een uitstekende kijk geeft op aloude ambachten 
die vandaag de dag bijna tot kunst zijn verheven!

Prijs € 17,50
ISBN: 978-90-9030310-9

NIEUW PORTRET VAN DE KONING.

In opdracht van de NOS heeft de bekende, met oud 
hout werkende, kunstenaar Diederik Kraaijeveld 
ter gelegenheid van het vijfjarig koningschap van 
Koning Willem-Alexander een portret gemaakt. 
Dit portret werd voor het eerst getoond in een 
televisieprogramma over het vijfjarig koningschap 
op zondag 8 april jl.
Vijf jaar geleden heeft deze kunstenaar op ons 
verzoek een portret gemaakt ter gelegenheid van 
de inhuldiging van de koning. Ook voor het nu net 
onthulde portret heeft Kraaijeveld hout met een 
bijzondere betekenis gebruikt; zo is er hout van de 
Eikenhorst, een plankje dat is gevonden naast het 
Paleis op de Dam, hout van de aanlegsteiger waar 
hij na de inhuldiging afstapte om Armin van Buren 
de hand te schudden en hout dat afkomstig is van 
St. Maarten.

Coll. Apeldoorn, Paleis Het Loo, langdurig bruikleen 
GVON    
Coll. Hilversum, NOS.

BIJZONDERE TENTOONSTELLING

‘Willem’, op 24 april heeft de koning in het 
Nationaal Militair Museum de tentoonstelling 
Willem geopend, die aandacht schenkt aan het 
leven van de jonge Willem van Oranje. 
De museumsite zegt erover: De tentoonstelling 
toont het leven van de jonge Willem vanaf het jaar 
dat hij de titel Prins van Oranje erft en als 11 jarige 
jongen naar de Nederlanden komt. In de 
tentoonstelling leer je Willem écht kennen. 
Wie was hij, hoe leefde hij? Hoe voerde je oorlog in 
die tijd? Duidelijk wordt hoe hij de leider van de 
Opstand werd, en waarom hij gezien wordt als 
Vader des Vaderlands.
Er is een speciale kinderroute; deze maakt de 
tentoonstelling leuk voor jong én oud. 
Soesterberg, Nationaal Militair Museum, 
25 april t/m 28 oktober.

gouden exemplaren. Het betreft de volgende gouden exemplaren. Het betreft de volgende 

aanvulling.aanvulling.



WOORD VAN DE VOORZITTER

Geachte leden van de GVON,

Het bestuur kijkt terug op een druk en actief 
voorjaar. Veel leden waren aanwezig bij de door 
Je Maintiendrai Nassau georganiseerde 
rondleiding in Het Prinsenhof te Delft op 9 februari 
en de excursie naar Diest op 14 april was een groot 
succes.
Uw secretaris en voorzitter hebben een zeer 
constructief gesprek gehad met voorzitter en 
secretaris van de Bond van Oranjeverenigingen, 
om te bezien of er nauwer samen gewerkt kan 
worden. Deze eerste kennismaking zal hopelijk tot 
een goede samenwerking leiden.

De ALV zal dit jaar plaatsvinden op 30 juni in de 
Grote Kerk te Breda. Na 11 jaar lid te zijn geweest 
van ons bestuur zal de heer dr. G.P. Sanders dan 
zijn bestuursfunctie opgeven. Zijn plaats zal 
namens Het Loo worden overgenomen door 
drs. N. Coppes, conservator Fotografie en 
Stallencollecties.
Na de ALV zal dr. Harry Tummers voor ons een 
lezing houden over het mooie grafmonument van 
Engelbrecht I. In de middag volgt dan nog een 
bezoek aan het Kasteel van Breda, beter bekend 
als de KMA.

Dan nog een huishoudelijke mededeling. Omdat er 
bijna geen post meer werd verstuurd naar de 
postbus, hebben wij deze om financiële redenen 
opgeheven. Ons postadres is nu:
GVON, p/a Paleis Het Loo, Koninklijk Park 1, 
7315 JA Apeldoorn.

Dit alles, en nog meer, kunt u in dit Bulletin lezen. 
Het bestuur hoopt van harte u op één van de 
komende bijeenkomsten te zien.

Jim van der Meer Mohr
Voorzitter 

WOORD VAN DE PENNINGMEESTER

Inmiddels hebben velen hun contributie voor het 
jaar 2018 overgemaakt. Waarvoor natuurlijk 
hartelijk dank. Met deze inkomsten hopen wij een 

aantrekkelijk verenigingsjaar financieel te 
realiseren. Eh… wilt u even controleren of u echt 
al betaald (gegireerd) heeft? Ook over het jaar 
2017? Wij hebben als bestuur het besluit genomen 
om geen jaarboek te verzenden naar de leden die 
2017 en 2018 niet betaald hebben! De bedragen 
van leden die ons machtigden, zijn inmiddels ook 
geïncasseerd.  
Heel dankbaar zijn wij voor het feit dat velen iets 
extra’s over hebben gemaakt en personen die al 
vele jaren lid voor het leven zijn ons ook met een 
gift bedachten. Zij zullen zich hebben gerealiseerd 
dat de verenigingskas echt niet wordt gespekt als 
iemand twintig of meer jaren geleden zich heeft 
laten inschrijven voor het toen formidabele bedrag 
van fl. 250,- (zeg maar ruim € 100,-). Zo’n lid kost 
ons nu eigenlijk alleen maar geld. Dit is niet 
onaardig bedoeld uiteraard, maar wel de nuchtere 
realiteit.
Voor alle financiële acties is, en blijft, 
ons rekeningnummer: NL 71 INGB 0000 0239 62 
t.n.v. Geschiedkundige Vereniging Oranje-Nassau, 
Zwijndrecht   

René van den Berg  

ALGEMENE LEDENVERGADERING 
30 JUNI 2018.

Op zaterdag 30 juni zal de Algemene 
Ledenvergadering plaatsvinden in de Grote Kerk 
te Breda. Aansluitend aan de ALV zal het nieuwe 
Jaarboek gepresenteerd worden en zal dr. Harry 
Tummers, kunsthistoricus, een lezing geven met 
als onderwerp "Het grafmonument van 
Engelbrecht I in de Onze-Lieve-Vrouwekerk te 
Breda". Na de lunch volgt dan nog een rondleiding 
door het Kasteel van Breda, beter bekend als de 
KMA.

Het programma luidt als volgt:
10.30 Ontvangst met koffie/thee.
11.00 Algemene Leden Vergadering.
12.00 Aanbieding Jaarboek 2018.
12.15 Lezing dr. Harry Tummers
13.00 Gelegenheid het Jaarboek af te halen en het 
grafmonument te bekijken.

Lunch op eigen gelegenheid

15.00 Bezoek aan de KMA. Wij worden ontvangen 
in de zogenaamde ‘Duiventoren. In die ruimte zal 
Boudewijn van de Calseijde een presentatie geven 
over de geschiedenis van het Kasteel van Breda. 
Er staat in de toren een mooie maquette, die het 
geheel erg aanschouwelijk maakt. Vervolgens 
zullen wij onder leiding van gidsen in drie groepen 
een wandeling door het kasteel zelf maken.

Aangezien wij voor de ALV een locatie hebben 
moeten huren, zijn wij helaas genoodzaakt de 
koffie/thee in rekening te moeten brengen. 
Het bezoek aan de KMA is uiteraard ook niet 
kosteloos; de kosten hiervoor zijn eveneens € 5,=. 
Graag verzoeken wij u respectievelijk € 5,= dan 
€ 10,= wel per persoon over te maken op 
NL71 INGB 0000 0239 62 t.n.v. Geschiedkundige 
Vereniging Oranje-Nassau o.v.v. ALV en/of 
rondleiding. Met het oog op de organisatie 
verzoeken wij u ons voor 20 juni te laten weten of 
u aanwezig zult zijn op de ALV en/of het 
middagprogramma. 
Dit kan per email aan info@oranje-nassau.org of 
per post aan GVON p/a Paleis Het Loo, t.a.v. 
GVON, Koninklijk Park 1, 7315 JA Apeldoorn.

Uitgeleend:

PALEIS HET LOO BEZOEKT 
KASTEEL CANNENBURCH 
1 april t/m 31 oktober 2018

Vanaf 1 april a.s. zal op kasteel Cannenburch 
(onderdeel van de Stichting Geldersch Landschap 
& Kasteelen) gedurende drie jaar onder de titel 
‘HOOG BEZOEK! Paleis Het Loo op kasteel 
Cannenburch’ een grote presentatie te zien zijn van 
Oranjesouvenirs die voor een belangrijk deel 
afkomstig zijn uit de collectie van de GVON. 

De tentoonstelling is samengesteld door Paul Rem, 
conservator van Paleis Het Loo. In de uitzending 
van Blauw Bloed op 31 maart jl. is aan deze 
opstelling aandacht geschonken.
De Stichting Geldersch Landschap & Kasteelen 
biedt de leden van GVON in de jaren 2018, 2019 en 
2020 op vertoon van de ledenpas 25% korting aan 
op de entree voor kasteel Cannenburch, uiteraard 
is dit inclusief de expositie ‘Hoog Bezoek’. 
Het kasteel is geopend van april t/m oktober op 
dinsdag t/m zondag tussen 12.00 – 17.00 uur. 
Op maandag is het kasteel gesloten. Entree: € 9,50 
(€7,00 voor GVON leden) en de huur van een 
audiotour bedraagt € 1,00 pp. Tijdens sommige 
exposities en evenementen zijn kortingsregelingen 
niet geldig. U vindt deze activiteiten en de 
voorwaarden onder het kopje ‘Evenementen’ op 
de website van kasteel Cannenburch.
Meer informatie over kasteel Cannenburch kunt u 
vinden via: www.glk.nl/cannenburch

Ons schilderij Willem van Oranje verkoopt zijn 
bezittingen door Claude Jacquand is te zien in het 
Joods Historisch Museum te Amsterdam op de 
tentoonstelling ‘Joden en het Huis van Oranje. 
400 bewogen jaren.’ 
De tentoonstelling duurt nog tot 13 september 
2018.

Coll. Apeldoorn, Paleis Het Loo, langdurig bruikleen 
GVON

Joden en het Huis van Oranje geeft een onthullend 
beeld van de relatie tussen de Oranjes en de joden 
gedurende ruim vier eeuwen. Bij de 
tentoonstelling is een interessante publicatie 
verschenen. Het is het eerste overzichtswerk van 
een periode waarin een sterke Oranjeliefde en 
loyaliteit van de joodse gemeenschap overheerst, 
maar waarin ook sprake is van kritiek op het 
koningshuis. In een historisch overzichtsartikel 
passeren de stadhouders en hun Portugees-joodse 
en Hoogduitse financiers de revue, maar zien we 
ook joodse Oranje knokploegen, orangistische 
rabbijnen en socialistische republikeinen. De 
gevoelige relatie tussen de joodse gemeenschap 
en het koningshuis na de Tweede Wereldoorlog en 
de betrokkenheid van de Oranjes bij de joodse 

staat Israël worden eveneens besproken.
Daarnaast staat de materiële cultuur centraal die 
een uiting is van de joodse Oranjeliefde door de 
eeuwen heen: van de hofcultuur van de Portugese 
en Hoogduitse elite tijdens de Republiek tot aan de 
talloze blijken van waardering van de joodse 
bevolking uit alle hoeken van het Koninkrijk der 
Nederlanden. Tot slot geeft een aantal personen 
uit de huidige joodse gemeenschap in dit boek 
zijn mening over de monarchie en de leden van 
het Huis van Oranje.

TWEE RECENTE AANWINSTEN.

Ter gelegenheid van het afscheid van George 
Sanders als bestuurslid van onze vereniging 
hebben wij op de Coin Fair 2018 een fraaie 
twintigste-eeuwse penning aan onze collectie 
toegevoegd. Met name deze eeuw is nog slecht 
vertegenwoordigd en dit stuk is een mooie 
aanvulling.

PRINSES WILHELMINA, 1968.
Nico Onkenhout, 1968; brons, diam. 60,3 mm, 
179,47 gram; A9494.

Nicolaas Hendrik Onkenhout (1918-1989) 
studeerde beeldhouwkunst aan de Rijksacademie 
van Beeldende Kunsten in Amsterdam. Onkenhout 
maakte beelden en medailles. Als zijn bekendste 
werk geldt het beeld van Dik Trom in Hoofddorp 
(1973).
Op 28 maart 1968 opende prins Bernhard het 
Amsterdams Confectiecentrum, het huidige World 
Fashion Centre aan het Koningin Wilhelminaplein. 
Voor die gelegenheid maakte Onkenhout een bijna 
drie meter hoog, ruim vijf ton wegend, stenen 
beeld van Wilhelmina. Naar het beeld werden ook 
medailles gemaakt, die met hun hoge reliëf goed 
het karakter van het oorspronkelijke beeld 
weergeven.
Eind 2017 slaagde Paleis Het Loo erin om een 
bijzondere gouden penning aan de collectie toe te 

voegen. Zoals u wellicht weet, legt Paleis Het Loo 
zich wat de penningen betreft voornamelijk toe op 
gouden exemplaren. Het betreft de volgende 
penning: 

WILLEM III, HEERSER OVER 
VIER RIJKEN, CIRCA 1691.
Munt van het Graafschap Holland en Daniël Koene, 
circa 1691; goud, 37,9 x 34,0 mm, 45,51 gram, 
RL42561.
Stadhouder Willem III was op het toppunt van zijn 
macht toen rond 1691 door de Hollandse Munt te 
Dordrecht deze penning werd geslagen. De vier 
Romeinse krijgers op de keerzijde van de penning 
zijn te herkennen aan de wapens op hun schilden. 
Zij symboliseren Schotland, Engeland, de 
Verenigde Nederlanden en Ierland, de rijken 
waarover Willem III regeerde. Aan hun voeten 
liggen de overwonnen tegenstanders en het 
opschrift CAUSA DEI EST maakt duidelijk dat zij 
zijn verslagen met Gods steun. Het in die tijd 
volstrekt ongebruikelijke ovale formaat en het 
kantschrift maken deze geslagen penning tot een 
technisch hoogstandje.
Aangekocht met steun van het Bemolt van Loghum 
Slaterusfonds.

TERUGBLIK EXCURSIE NAAR DIEST

Op zaterdag 14 april is een veertigtal leden vanuit 
Den Haag via (ook opstapplaats) Breda afgereisd 
naar Diest om onder leiding van Marlies Segers 
van Historizon een bezoek te brengen aan de 
tentoonstelling die daar aan Philips Willem, heer 
van Diest, was gewijd en de Sint-Sulpitiuskerk waar 
hij dit jaar vier honderd jaar geleden werd 
begraven. In de bus hield ons lid P.J. Schipperus 

een lezing over Philips Willem, naar aanleiding van

 

Het graf van Philips Willem in de St. Sulpitiuskerk te 
Diest.

zijn onlangs verschenen boek, waarover u 
hieronder kunt lezen. In Diest werd het gezelschap 
ontvangen door een tweetal gidsen die ons in twee 
groepen door de tentoonstelling en na de lunch 
ook de kerk hebben geleid. Het was een zeer 
geanimeerde en leerzame dag, waarbij ook het 
weer meewerkte.

INTERESSANTE PUBLICATIES:

P.J. SCHIPPERUS, PHILIPS WILLEM. 
De verloren zoon van 
Willem van Oranje.

In de monumentale biografie 'Philips Willem, de 
verloren zoon van Willem van Oranje' doet ons 
verenigingslid P.J. Schipperus deze onbekende 
erfprins eindelijk recht. Op 21 februari 2018 is het 
400 jaar geleden dat de oudste zoon van Willem 
van Oranje stierf in Brussel, tijdens het Twaalfjarig 
Bestand van de Tachtigjarige Oorlog. Deze prins 
komt in de geschiedenisboeken nauwelijks voor, 
omdat zijn halfbroers Maurits en Frederik Hendrik 

na de dood van hun vader stadhouder werden van 
de Republiek. Philips Willem werd ontvoerd uit 
Leuven, waar hij studeerde, en verbleef dertig jaar 
als gijzelaar in Madrid. Toen hij terugkeerde werd 
hij in de noordelijke Nederlanden beschouwd als 
een katholieke spion. Hij voerde een bittere strijd 
met zijn halfbroers over de erfenis van hun vader.
P.J. Schipperus wijdde meer dan 12 jaar aan het 
verzamelen van al het materiaal over Philips 
Willem. Als lid van de Geschiedkundige Vereniging 
Oranje-Nassau reisde hij naar alle uithoeken van 
Europa om bronnen te bestuderen. Het resultaat is
ongeëvenaard.

Prijs: € 29,99 
Uitgeverij Omniboek
ISBN: 9789401910705

TUINEN VAN PALEIS HET LOO. 
TRADITIE EN VAKMANSCHAP.

Op het moment dat Paleis Het Loo voor drie jaar 
gesloten is in verband met de grootschalige 
verbouwing en uitbreiding, verschijnt het boek 
‘Tuinen van Paleis Het Loo. Traditie en 
vakmanschap’. Een uitgelezen moment voor een 
dergelijk boek, want de tuinen en stallen zijn 
namelijk in de periode 2018-2020 van april t/m 
september geopend voor bezoekers onder de 
noemer ‘BuitenGewoon Open’. 

Dit boek geeft een overzicht van de paleistuinen 
door de eeuwen heen en een indruk van het werk 
dat er bij komt kijken om de tuinen te 
onderhouden. In het boek komen vier eeuwen 
geschiedenis van de tuinen aan de orde; van de 
barokke aanleg in de 17e eeuw, het 
landschapspark van de 19e eeuw, tot de 
reconstructie in de 20e eeuw en de laatste 
toevoegingen en renovaties in de 21e eeuw. 
In een tweede deel geeft het boek een kijkje achter 
de schermen; het jaarlijkse onderhoud door de 
vier seizoenen heen en de vakmensen die het 
onderhoud uitvoeren, krijgen uitgebreid aandacht. 

Een geschiedenis van vier eeuwen
Eén plus één is drie – dat moet de latere 
koning-stadhouder Willem III (1650-1702) gedacht 

hebben toen hij een geschikte plaats zocht om op 
de Veluwe een nieuwe zomerpaleis en jachtverblijf 
te bouwen. In 1684 kochten hij en zijn echtgenote 
Mary Stuart (1662-1694) het middeleeuwse Kasteel 
'Het Oude Loo' in de buurt van Apeldoorn, met 
daarbij de omringende gebouwen, bossen en 
landerijen. De keuze voor deze locatie werd vooral 
bepaald door het al aanwezige water, waardoor 
het mogelijk was om een siertuin aan te leggen.

Zo kon hij zijn twee grote hobby’s, de jacht en de 
tuinkunst, op één locatie bij elkaar brengen. In 
1685 startte de bouw van het paleis. Al een jaar 
later was het zomerpaleis gereed voor bewoning 
en was er een prachtige barokke tuin gerealiseerd. 

Toen Willem en Mary in 1689 werden gekroond tot 

koning en koningin van Engeland, Ierland en 
Schotland werden Paleis Het Loo en de tuinen flink 
uitgebreid, zodat deze beter zouden passen bij de 
nieuwe koninklijke status van de bewoners. 
De barokke tuinen waren een feest voor alle 
zintuigen; met klaterende fonteinen, geurende 
bloemen, de symbolische betekenis van de 
beelden en het prachtige uitzicht vanaf de 
verhoogde taluds naast de tuinen. Al dit moois 
was bedoeld om indruk te maken op de bezoekers 
en zo bij te dragen aan de vorstelijke uitstraling 
van koning-stadhouder Willem III en koningin 
Mary II. De tuinen speelden dan ook een grote rol 
in het hofleven op Het Loo. 

Na het overlijden van Willem en Mary bleef Paleis 
Het Loo in gebruik als zomerverblijf van de 
Oranje-stadhouders en later de Oranje-koningen 
en -koninginnen. Aan het begin van de 19e eeuw 
waren de tuinen echter ernstig verwaarloosd. In 
1808 werden de oude baroktuinen afgedekt met 
zand en werd hierop – naar de nieuwe tuinmode – 
een park in landschapsstijl aangelegd, met 
kronkelende paden, bosjes, struiken en veel 
verschillende soorten bomen. 
Paleis Het Loo werd tot 1977 bewoond door de 
Oranjes. Hierna werd het paleis een museum. 
Bij de omvangrijke restauratie van het paleis 
tussen 1977 en 1984 werd een deel van de 
baroktuinen opnieuw aangelegd. Aan het begin van 
de 21e eeuw werd de gehele tuin ingrijpend 
gerenoveerd. Het paleis en de tuinen zien er nu 
weer hetzelfde uit als in de tijd van de eerste 
bewoners, Willem en Mary .

Een verhaal in vier seizoenen. Het tweede deel van 
het boek gaat over het praktische onderhoud van 
de tuin. Door het jaar heen zien de tuinen er 
steeds weer anders uit; met kleurrijke voorjaars- 
bollen, uitbundige en geurende zomer- beplanting, 
prachtige herfstkleuren of kaal, wachtend op een 
nieuw voorjaar en soms - met een beetje geluk - 
bedekt met een witte sneeuwdeken. De seizoenen 
bepalen ook de werkzaamheden van de 
Tuindienst. Het gehele jaar wordt er hard in de 
museumtuinen gewerkt: gazons maaien, 
bloemperken wieden, haagjes snoeien en bollen 
planten. Ieder seizoen vraagt om specifiek 
vakmanschap, doorgegeven van generatie op 
generatie tuinlieden en geworteld in een lange 
traditie. Daarbij geeft het boek ook een kijkje 
achter de schermen, met o.a. het kweken van 
snijbloemen op de eigen kwekerij, het maken van 
de prachtige verse boeketten voor in de 
paleisvertrekken, het zaaien en opkweken van de 
zomerbloeiers voor in de tuin en het verzorgen 
van de historische sinaasappelbomen. 
De tekst is voorzien van speciaal voor dit boek 
gemaakte foto’s die een prachtige indruk geven 
van de beplanting en de werkzaamheden in de 
tuin. Daarnaast zijn er talrijke historische prenten 
en foto’s opgenomen. De kaderteksten geven 
achtergrondinformatie over speciale 
onderwerpen, zoals de citruscollectie, de 

tuinvazen en de specialismes van de Tuindienst.  
Dit boek is een aanrader voor zowel de 
geïnteresseerden in de geschiedenis van Paleis Het 
Loo als de tuinliefhebbers.
 
Prijs € 22,50
Uitgeverij Waanders
ISBN 9789462621732

CORA VAN BEEK, IN DIENST VAN 
DE NASSAUS. OUDE AMBACHTEN 
IN HET BREDASE HOFKWARTIER.

Cora van Beek (Breda, 1944) werd geboren aan de 
voet van de Toren van de Grote - of Onze - Lieve - 
Vrouwe kerk.

Opgegroeid in Breda Nassaustad koestert zij van 
jongs af aan gevoelens voor haar stad welke in 
woord en daad tot uitdrukking worden gebracht. 
De Nassaus woonden 150 jaar op het Kasteel van 
Breda en gaven de aanzet voor de welvaart van de 
stad.

In deze publicatie, die in eigen beheer is 
uitgegeven, belicht zij niet alleen de Nassaus die in 
het Kasteel verbleven, maar ook de kunstenaars 
die door hen werden aangetrokken om Kasteel en 
Kerk te verfraaien.

De schrijfster liet zich niet alleen door hen 
inspireren maar belicht tevens de ambachtslieden 
die in hun voetspoor volgden. Zij wist zodoende 
een boeiend mozaïek te creëren over oude en 
nieuwe ambachten die nog steeds worden 
uitgeoefend in de straten van het Hofkwartier 
rondom het voormalige Kasteel van Breda, die 
kleur en fleur weten te geven aan de stad en ons 
een uitstekende kijk geeft op aloude ambachten 
die vandaag de dag bijna tot kunst zijn verheven!

Prijs € 17,50
ISBN: 978-90-9030310-9

NIEUW PORTRET VAN DE KONING.

In opdracht van de NOS heeft de bekende, met oud 
hout werkende, kunstenaar Diederik Kraaijeveld 
ter gelegenheid van het vijfjarig koningschap van 
Koning Willem-Alexander een portret gemaakt. 
Dit portret werd voor het eerst getoond in een 
televisieprogramma over het vijfjarig koningschap 
op zondag 8 april jl.
Vijf jaar geleden heeft deze kunstenaar op ons 
verzoek een portret gemaakt ter gelegenheid van 
de inhuldiging van de koning. Ook voor het nu net 
onthulde portret heeft Kraaijeveld hout met een 
bijzondere betekenis gebruikt; zo is er hout van de 
Eikenhorst, een plankje dat is gevonden naast het 
Paleis op de Dam, hout van de aanlegsteiger waar 
hij na de inhuldiging afstapte om Armin van Buren 
de hand te schudden en hout dat afkomstig is van 
St. Maarten.

Coll. Apeldoorn, Paleis Het Loo, langdurig bruikleen 
GVON    
Coll. Hilversum, NOS.

BIJZONDERE TENTOONSTELLING

‘Willem’, op 24 april heeft de koning in het 
Nationaal Militair Museum de tentoonstelling 
Willem geopend, die aandacht schenkt aan het 
leven van de jonge Willem van Oranje. 
De museumsite zegt erover: De tentoonstelling 
toont het leven van de jonge Willem vanaf het jaar 
dat hij de titel Prins van Oranje erft en als 11 jarige 
jongen naar de Nederlanden komt. In de 
tentoonstelling leer je Willem écht kennen. 
Wie was hij, hoe leefde hij? Hoe voerde je oorlog in 
die tijd? Duidelijk wordt hoe hij de leider van de 
Opstand werd, en waarom hij gezien wordt als 
Vader des Vaderlands.
Er is een speciale kinderroute; deze maakt de 
tentoonstelling leuk voor jong én oud. 
Soesterberg, Nationaal Militair Museum, 
25 april t/m 28 oktober.

een lezing over Philips Willem, naar aanleiding van
na de dood van hun vader stadhouder werden van 
de Republiek. Philips Willem werd ontvoerd uit 
Leuven, waar hij studeerde, en verbleef dertig jaar 
als gijzelaar in Madrid. Toen hij terugkeerde werd 
hij in de noordelijke Nederlanden beschouwd als 
een katholieke spion. Hij voerde een bittere strijd 
met zijn halfbroers over de erfenis van hun vader.
P.J. Schipperus wijdde meer dan 12 jaar aan het 
verzamelen van al het materiaal over Philips 
Willem. Als lid van de Geschiedkundige Vereniging 
Oranje-Nassau reisde hij naar alle uithoeken van 
Europa om bronnen te bestuderen. Het resultaat is
ongeëvenaard.ongeëvenaard.



WOORD VAN DE VOORZITTER

Geachte leden van de GVON,

Het bestuur kijkt terug op een druk en actief 
voorjaar. Veel leden waren aanwezig bij de door 
Je Maintiendrai Nassau georganiseerde 
rondleiding in Het Prinsenhof te Delft op 9 februari 
en de excursie naar Diest op 14 april was een groot 
succes.
Uw secretaris en voorzitter hebben een zeer 
constructief gesprek gehad met voorzitter en 
secretaris van de Bond van Oranjeverenigingen, 
om te bezien of er nauwer samen gewerkt kan 
worden. Deze eerste kennismaking zal hopelijk tot 
een goede samenwerking leiden.

De ALV zal dit jaar plaatsvinden op 30 juni in de 
Grote Kerk te Breda. Na 11 jaar lid te zijn geweest 
van ons bestuur zal de heer dr. G.P. Sanders dan 
zijn bestuursfunctie opgeven. Zijn plaats zal 
namens Het Loo worden overgenomen door 
drs. N. Coppes, conservator Fotografie en 
Stallencollecties.
Na de ALV zal dr. Harry Tummers voor ons een 
lezing houden over het mooie grafmonument van 
Engelbrecht I. In de middag volgt dan nog een 
bezoek aan het Kasteel van Breda, beter bekend 
als de KMA.

Dan nog een huishoudelijke mededeling. Omdat er 
bijna geen post meer werd verstuurd naar de 
postbus, hebben wij deze om financiële redenen 
opgeheven. Ons postadres is nu:
GVON, p/a Paleis Het Loo, Koninklijk Park 1, 
7315 JA Apeldoorn.

Dit alles, en nog meer, kunt u in dit Bulletin lezen. 
Het bestuur hoopt van harte u op één van de 
komende bijeenkomsten te zien.

Jim van der Meer Mohr
Voorzitter 

WOORD VAN DE PENNINGMEESTER

Inmiddels hebben velen hun contributie voor het 
jaar 2018 overgemaakt. Waarvoor natuurlijk 
hartelijk dank. Met deze inkomsten hopen wij een 

aantrekkelijk verenigingsjaar financieel te 
realiseren. Eh… wilt u even controleren of u echt 
al betaald (gegireerd) heeft? Ook over het jaar 
2017? Wij hebben als bestuur het besluit genomen 
om geen jaarboek te verzenden naar de leden die 
2017 en 2018 niet betaald hebben! De bedragen 
van leden die ons machtigden, zijn inmiddels ook 
geïncasseerd.  
Heel dankbaar zijn wij voor het feit dat velen iets 
extra’s over hebben gemaakt en personen die al 
vele jaren lid voor het leven zijn ons ook met een 
gift bedachten. Zij zullen zich hebben gerealiseerd 
dat de verenigingskas echt niet wordt gespekt als 
iemand twintig of meer jaren geleden zich heeft 
laten inschrijven voor het toen formidabele bedrag 
van fl. 250,- (zeg maar ruim € 100,-). Zo’n lid kost 
ons nu eigenlijk alleen maar geld. Dit is niet 
onaardig bedoeld uiteraard, maar wel de nuchtere 
realiteit.
Voor alle financiële acties is, en blijft, 
ons rekeningnummer: NL 71 INGB 0000 0239 62 
t.n.v. Geschiedkundige Vereniging Oranje-Nassau, 
Zwijndrecht   

René van den Berg  

ALGEMENE LEDENVERGADERING 
30 JUNI 2018.

Op zaterdag 30 juni zal de Algemene 
Ledenvergadering plaatsvinden in de Grote Kerk 
te Breda. Aansluitend aan de ALV zal het nieuwe 
Jaarboek gepresenteerd worden en zal dr. Harry 
Tummers, kunsthistoricus, een lezing geven met 
als onderwerp "Het grafmonument van 
Engelbrecht I in de Onze-Lieve-Vrouwekerk te 
Breda". Na de lunch volgt dan nog een rondleiding 
door het Kasteel van Breda, beter bekend als de 
KMA.

Het programma luidt als volgt:
10.30 Ontvangst met koffie/thee.
11.00 Algemene Leden Vergadering.
12.00 Aanbieding Jaarboek 2018.
12.15 Lezing dr. Harry Tummers
13.00 Gelegenheid het Jaarboek af te halen en het 
grafmonument te bekijken.

Lunch op eigen gelegenheid

15.00 Bezoek aan de KMA. Wij worden ontvangen 
in de zogenaamde ‘Duiventoren. In die ruimte zal 
Boudewijn van de Calseijde een presentatie geven 
over de geschiedenis van het Kasteel van Breda. 
Er staat in de toren een mooie maquette, die het 
geheel erg aanschouwelijk maakt. Vervolgens 
zullen wij onder leiding van gidsen in drie groepen 
een wandeling door het kasteel zelf maken.

Aangezien wij voor de ALV een locatie hebben 
moeten huren, zijn wij helaas genoodzaakt de 
koffie/thee in rekening te moeten brengen. 
Het bezoek aan de KMA is uiteraard ook niet 
kosteloos; de kosten hiervoor zijn eveneens € 5,=. 
Graag verzoeken wij u respectievelijk € 5,= dan 
€ 10,= wel per persoon over te maken op 
NL71 INGB 0000 0239 62 t.n.v. Geschiedkundige 
Vereniging Oranje-Nassau o.v.v. ALV en/of 
rondleiding. Met het oog op de organisatie 
verzoeken wij u ons voor 20 juni te laten weten of 
u aanwezig zult zijn op de ALV en/of het 
middagprogramma. 
Dit kan per email aan info@oranje-nassau.org of 
per post aan GVON p/a Paleis Het Loo, t.a.v. 
GVON, Koninklijk Park 1, 7315 JA Apeldoorn.

Uitgeleend:

PALEIS HET LOO BEZOEKT 
KASTEEL CANNENBURCH 
1 april t/m 31 oktober 2018

Vanaf 1 april a.s. zal op kasteel Cannenburch 
(onderdeel van de Stichting Geldersch Landschap 
& Kasteelen) gedurende drie jaar onder de titel 
‘HOOG BEZOEK! Paleis Het Loo op kasteel 
Cannenburch’ een grote presentatie te zien zijn van 
Oranjesouvenirs die voor een belangrijk deel 
afkomstig zijn uit de collectie van de GVON. 

De tentoonstelling is samengesteld door Paul Rem, 
conservator van Paleis Het Loo. In de uitzending 
van Blauw Bloed op 31 maart jl. is aan deze 
opstelling aandacht geschonken.
De Stichting Geldersch Landschap & Kasteelen 
biedt de leden van GVON in de jaren 2018, 2019 en 
2020 op vertoon van de ledenpas 25% korting aan 
op de entree voor kasteel Cannenburch, uiteraard 
is dit inclusief de expositie ‘Hoog Bezoek’. 
Het kasteel is geopend van april t/m oktober op 
dinsdag t/m zondag tussen 12.00 – 17.00 uur. 
Op maandag is het kasteel gesloten. Entree: € 9,50 
(€7,00 voor GVON leden) en de huur van een 
audiotour bedraagt € 1,00 pp. Tijdens sommige 
exposities en evenementen zijn kortingsregelingen 
niet geldig. U vindt deze activiteiten en de 
voorwaarden onder het kopje ‘Evenementen’ op 
de website van kasteel Cannenburch.
Meer informatie over kasteel Cannenburch kunt u 
vinden via: www.glk.nl/cannenburch

Ons schilderij Willem van Oranje verkoopt zijn 
bezittingen door Claude Jacquand is te zien in het 
Joods Historisch Museum te Amsterdam op de 
tentoonstelling ‘Joden en het Huis van Oranje. 
400 bewogen jaren.’ 
De tentoonstelling duurt nog tot 13 september 
2018.

Coll. Apeldoorn, Paleis Het Loo, langdurig bruikleen 
GVON

Joden en het Huis van Oranje geeft een onthullend 
beeld van de relatie tussen de Oranjes en de joden 
gedurende ruim vier eeuwen. Bij de 
tentoonstelling is een interessante publicatie 
verschenen. Het is het eerste overzichtswerk van 
een periode waarin een sterke Oranjeliefde en 
loyaliteit van de joodse gemeenschap overheerst, 
maar waarin ook sprake is van kritiek op het 
koningshuis. In een historisch overzichtsartikel 
passeren de stadhouders en hun Portugees-joodse 
en Hoogduitse financiers de revue, maar zien we 
ook joodse Oranje knokploegen, orangistische 
rabbijnen en socialistische republikeinen. De 
gevoelige relatie tussen de joodse gemeenschap 
en het koningshuis na de Tweede Wereldoorlog en 
de betrokkenheid van de Oranjes bij de joodse 

staat Israël worden eveneens besproken.
Daarnaast staat de materiële cultuur centraal die 
een uiting is van de joodse Oranjeliefde door de 
eeuwen heen: van de hofcultuur van de Portugese 
en Hoogduitse elite tijdens de Republiek tot aan de 
talloze blijken van waardering van de joodse 
bevolking uit alle hoeken van het Koninkrijk der 
Nederlanden. Tot slot geeft een aantal personen 
uit de huidige joodse gemeenschap in dit boek 
zijn mening over de monarchie en de leden van 
het Huis van Oranje.

TWEE RECENTE AANWINSTEN.

Ter gelegenheid van het afscheid van George 
Sanders als bestuurslid van onze vereniging 
hebben wij op de Coin Fair 2018 een fraaie 
twintigste-eeuwse penning aan onze collectie 
toegevoegd. Met name deze eeuw is nog slecht 
vertegenwoordigd en dit stuk is een mooie 
aanvulling.

PRINSES WILHELMINA, 1968.
Nico Onkenhout, 1968; brons, diam. 60,3 mm, 
179,47 gram; A9494.

Nicolaas Hendrik Onkenhout (1918-1989) 
studeerde beeldhouwkunst aan de Rijksacademie 
van Beeldende Kunsten in Amsterdam. Onkenhout 
maakte beelden en medailles. Als zijn bekendste 
werk geldt het beeld van Dik Trom in Hoofddorp 
(1973).
Op 28 maart 1968 opende prins Bernhard het 
Amsterdams Confectiecentrum, het huidige World 
Fashion Centre aan het Koningin Wilhelminaplein. 
Voor die gelegenheid maakte Onkenhout een bijna 
drie meter hoog, ruim vijf ton wegend, stenen 
beeld van Wilhelmina. Naar het beeld werden ook 
medailles gemaakt, die met hun hoge reliëf goed 
het karakter van het oorspronkelijke beeld 
weergeven.
Eind 2017 slaagde Paleis Het Loo erin om een 
bijzondere gouden penning aan de collectie toe te 

voegen. Zoals u wellicht weet, legt Paleis Het Loo 
zich wat de penningen betreft voornamelijk toe op 
gouden exemplaren. Het betreft de volgende 
penning: 

WILLEM III, HEERSER OVER 
VIER RIJKEN, CIRCA 1691.
Munt van het Graafschap Holland en Daniël Koene, 
circa 1691; goud, 37,9 x 34,0 mm, 45,51 gram, 
RL42561.
Stadhouder Willem III was op het toppunt van zijn 
macht toen rond 1691 door de Hollandse Munt te 
Dordrecht deze penning werd geslagen. De vier 
Romeinse krijgers op de keerzijde van de penning 
zijn te herkennen aan de wapens op hun schilden. 
Zij symboliseren Schotland, Engeland, de 
Verenigde Nederlanden en Ierland, de rijken 
waarover Willem III regeerde. Aan hun voeten 
liggen de overwonnen tegenstanders en het 
opschrift CAUSA DEI EST maakt duidelijk dat zij 
zijn verslagen met Gods steun. Het in die tijd 
volstrekt ongebruikelijke ovale formaat en het 
kantschrift maken deze geslagen penning tot een 
technisch hoogstandje.
Aangekocht met steun van het Bemolt van Loghum 
Slaterusfonds.

TERUGBLIK EXCURSIE NAAR DIEST

Op zaterdag 14 april is een veertigtal leden vanuit 
Den Haag via (ook opstapplaats) Breda afgereisd 
naar Diest om onder leiding van Marlies Segers 
van Historizon een bezoek te brengen aan de 
tentoonstelling die daar aan Philips Willem, heer 
van Diest, was gewijd en de Sint-Sulpitiuskerk waar 
hij dit jaar vier honderd jaar geleden werd 
begraven. In de bus hield ons lid P.J. Schipperus 

een lezing over Philips Willem, naar aanleiding van

 

Het graf van Philips Willem in de St. Sulpitiuskerk te 
Diest.

zijn onlangs verschenen boek, waarover u 
hieronder kunt lezen. In Diest werd het gezelschap 
ontvangen door een tweetal gidsen die ons in twee 
groepen door de tentoonstelling en na de lunch 
ook de kerk hebben geleid. Het was een zeer 
geanimeerde en leerzame dag, waarbij ook het 
weer meewerkte.

INTERESSANTE PUBLICATIES:

P.J. SCHIPPERUS, PHILIPS WILLEM. 
De verloren zoon van 
Willem van Oranje.

In de monumentale biografie 'Philips Willem, de 
verloren zoon van Willem van Oranje' doet ons 
verenigingslid P.J. Schipperus deze onbekende 
erfprins eindelijk recht. Op 21 februari 2018 is het 
400 jaar geleden dat de oudste zoon van Willem 
van Oranje stierf in Brussel, tijdens het Twaalfjarig 
Bestand van de Tachtigjarige Oorlog. Deze prins 
komt in de geschiedenisboeken nauwelijks voor, 
omdat zijn halfbroers Maurits en Frederik Hendrik 

na de dood van hun vader stadhouder werden van 
de Republiek. Philips Willem werd ontvoerd uit 
Leuven, waar hij studeerde, en verbleef dertig jaar 
als gijzelaar in Madrid. Toen hij terugkeerde werd 
hij in de noordelijke Nederlanden beschouwd als 
een katholieke spion. Hij voerde een bittere strijd 
met zijn halfbroers over de erfenis van hun vader.
P.J. Schipperus wijdde meer dan 12 jaar aan het 
verzamelen van al het materiaal over Philips 
Willem. Als lid van de Geschiedkundige Vereniging 
Oranje-Nassau reisde hij naar alle uithoeken van 
Europa om bronnen te bestuderen. Het resultaat is
ongeëvenaard.

Prijs: € 29,99 
Uitgeverij Omniboek
ISBN: 9789401910705

TUINEN VAN PALEIS HET LOO. 
TRADITIE EN VAKMANSCHAP.

Op het moment dat Paleis Het Loo voor drie jaar 
gesloten is in verband met de grootschalige 
verbouwing en uitbreiding, verschijnt het boek 
‘Tuinen van Paleis Het Loo. Traditie en 
vakmanschap’. Een uitgelezen moment voor een 
dergelijk boek, want de tuinen en stallen zijn 
namelijk in de periode 2018-2020 van april t/m 
september geopend voor bezoekers onder de 
noemer ‘BuitenGewoon Open’. 

Dit boek geeft een overzicht van de paleistuinen 
door de eeuwen heen en een indruk van het werk 
dat er bij komt kijken om de tuinen te 
onderhouden. In het boek komen vier eeuwen 
geschiedenis van de tuinen aan de orde; van de 
barokke aanleg in de 17e eeuw, het 
landschapspark van de 19e eeuw, tot de 
reconstructie in de 20e eeuw en de laatste 
toevoegingen en renovaties in de 21e eeuw. 
In een tweede deel geeft het boek een kijkje achter 
de schermen; het jaarlijkse onderhoud door de 
vier seizoenen heen en de vakmensen die het 
onderhoud uitvoeren, krijgen uitgebreid aandacht. 

Een geschiedenis van vier eeuwen
Eén plus één is drie – dat moet de latere 
koning-stadhouder Willem III (1650-1702) gedacht 

hebben toen hij een geschikte plaats zocht om op 
de Veluwe een nieuwe zomerpaleis en jachtverblijf 
te bouwen. In 1684 kochten hij en zijn echtgenote 
Mary Stuart (1662-1694) het middeleeuwse Kasteel 
'Het Oude Loo' in de buurt van Apeldoorn, met 
daarbij de omringende gebouwen, bossen en 
landerijen. De keuze voor deze locatie werd vooral 
bepaald door het al aanwezige water, waardoor 
het mogelijk was om een siertuin aan te leggen.

Zo kon hij zijn twee grote hobby’s, de jacht en de 
tuinkunst, op één locatie bij elkaar brengen. In 
1685 startte de bouw van het paleis. Al een jaar 
later was het zomerpaleis gereed voor bewoning 
en was er een prachtige barokke tuin gerealiseerd. 

Toen Willem en Mary in 1689 werden gekroond tot 

koning en koningin van Engeland, Ierland en 
Schotland werden Paleis Het Loo en de tuinen flink 
uitgebreid, zodat deze beter zouden passen bij de 
nieuwe koninklijke status van de bewoners. 
De barokke tuinen waren een feest voor alle 
zintuigen; met klaterende fonteinen, geurende 
bloemen, de symbolische betekenis van de 
beelden en het prachtige uitzicht vanaf de 
verhoogde taluds naast de tuinen. Al dit moois 
was bedoeld om indruk te maken op de bezoekers 
en zo bij te dragen aan de vorstelijke uitstraling 
van koning-stadhouder Willem III en koningin 
Mary II. De tuinen speelden dan ook een grote rol 
in het hofleven op Het Loo. 

Na het overlijden van Willem en Mary bleef Paleis 
Het Loo in gebruik als zomerverblijf van de 
Oranje-stadhouders en later de Oranje-koningen 
en -koninginnen. Aan het begin van de 19e eeuw 
waren de tuinen echter ernstig verwaarloosd. In 
1808 werden de oude baroktuinen afgedekt met 
zand en werd hierop – naar de nieuwe tuinmode – 
een park in landschapsstijl aangelegd, met 
kronkelende paden, bosjes, struiken en veel 
verschillende soorten bomen. 
Paleis Het Loo werd tot 1977 bewoond door de 
Oranjes. Hierna werd het paleis een museum. 
Bij de omvangrijke restauratie van het paleis 
tussen 1977 en 1984 werd een deel van de 
baroktuinen opnieuw aangelegd. Aan het begin van 
de 21e eeuw werd de gehele tuin ingrijpend 
gerenoveerd. Het paleis en de tuinen zien er nu 
weer hetzelfde uit als in de tijd van de eerste 
bewoners, Willem en Mary .

Een verhaal in vier seizoenen. Het tweede deel van 
het boek gaat over het praktische onderhoud van 
de tuin. Door het jaar heen zien de tuinen er 
steeds weer anders uit; met kleurrijke voorjaars- 
bollen, uitbundige en geurende zomer- beplanting, 
prachtige herfstkleuren of kaal, wachtend op een 
nieuw voorjaar en soms - met een beetje geluk - 
bedekt met een witte sneeuwdeken. De seizoenen 
bepalen ook de werkzaamheden van de 
Tuindienst. Het gehele jaar wordt er hard in de 
museumtuinen gewerkt: gazons maaien, 
bloemperken wieden, haagjes snoeien en bollen 
planten. Ieder seizoen vraagt om specifiek 
vakmanschap, doorgegeven van generatie op 
generatie tuinlieden en geworteld in een lange 
traditie. Daarbij geeft het boek ook een kijkje 
achter de schermen, met o.a. het kweken van 
snijbloemen op de eigen kwekerij, het maken van 
de prachtige verse boeketten voor in de 
paleisvertrekken, het zaaien en opkweken van de 
zomerbloeiers voor in de tuin en het verzorgen 
van de historische sinaasappelbomen. 
De tekst is voorzien van speciaal voor dit boek 
gemaakte foto’s die een prachtige indruk geven 
van de beplanting en de werkzaamheden in de 
tuin. Daarnaast zijn er talrijke historische prenten 
en foto’s opgenomen. De kaderteksten geven 
achtergrondinformatie over speciale 
onderwerpen, zoals de citruscollectie, de 

tuinvazen en de specialismes van de Tuindienst.  
Dit boek is een aanrader voor zowel de 
geïnteresseerden in de geschiedenis van Paleis Het 
Loo als de tuinliefhebbers.
 
Prijs € 22,50
Uitgeverij Waanders
ISBN 9789462621732

CORA VAN BEEK, IN DIENST VAN 
DE NASSAUS. OUDE AMBACHTEN 
IN HET BREDASE HOFKWARTIER.

Cora van Beek (Breda, 1944) werd geboren aan de 
voet van de Toren van de Grote - of Onze - Lieve - 
Vrouwe kerk.

Opgegroeid in Breda Nassaustad koestert zij van 
jongs af aan gevoelens voor haar stad welke in 
woord en daad tot uitdrukking worden gebracht. 
De Nassaus woonden 150 jaar op het Kasteel van 
Breda en gaven de aanzet voor de welvaart van de 
stad.

In deze publicatie, die in eigen beheer is 
uitgegeven, belicht zij niet alleen de Nassaus die in 
het Kasteel verbleven, maar ook de kunstenaars 
die door hen werden aangetrokken om Kasteel en 
Kerk te verfraaien.

De schrijfster liet zich niet alleen door hen 
inspireren maar belicht tevens de ambachtslieden 
die in hun voetspoor volgden. Zij wist zodoende 
een boeiend mozaïek te creëren over oude en 
nieuwe ambachten die nog steeds worden 
uitgeoefend in de straten van het Hofkwartier 
rondom het voormalige Kasteel van Breda, die 
kleur en fleur weten te geven aan de stad en ons 
een uitstekende kijk geeft op aloude ambachten 
die vandaag de dag bijna tot kunst zijn verheven!

Prijs € 17,50
ISBN: 978-90-9030310-9

NIEUW PORTRET VAN DE KONING.

In opdracht van de NOS heeft de bekende, met oud 
hout werkende, kunstenaar Diederik Kraaijeveld 
ter gelegenheid van het vijfjarig koningschap van 
Koning Willem-Alexander een portret gemaakt. 
Dit portret werd voor het eerst getoond in een 
televisieprogramma over het vijfjarig koningschap 
op zondag 8 april jl.
Vijf jaar geleden heeft deze kunstenaar op ons 
verzoek een portret gemaakt ter gelegenheid van 
de inhuldiging van de koning. Ook voor het nu net 
onthulde portret heeft Kraaijeveld hout met een 
bijzondere betekenis gebruikt; zo is er hout van de 
Eikenhorst, een plankje dat is gevonden naast het 
Paleis op de Dam, hout van de aanlegsteiger waar 
hij na de inhuldiging afstapte om Armin van Buren 
de hand te schudden en hout dat afkomstig is van 
St. Maarten.

Coll. Apeldoorn, Paleis Het Loo, langdurig bruikleen 
GVON    
Coll. Hilversum, NOS.

BIJZONDERE TENTOONSTELLING

‘Willem’, op 24 april heeft de koning in het 
Nationaal Militair Museum de tentoonstelling 
Willem geopend, die aandacht schenkt aan het 
leven van de jonge Willem van Oranje. 
De museumsite zegt erover: De tentoonstelling 
toont het leven van de jonge Willem vanaf het jaar 
dat hij de titel Prins van Oranje erft en als 11 jarige 
jongen naar de Nederlanden komt. In de 
tentoonstelling leer je Willem écht kennen. 
Wie was hij, hoe leefde hij? Hoe voerde je oorlog in 
die tijd? Duidelijk wordt hoe hij de leider van de 
Opstand werd, en waarom hij gezien wordt als 
Vader des Vaderlands.
Er is een speciale kinderroute; deze maakt de 
tentoonstelling leuk voor jong én oud. 
Soesterberg, Nationaal Militair Museum, 
25 april t/m 28 oktober.



WOORD VAN DE VOORZITTER

Geachte leden van de GVON,

Het bestuur kijkt terug op een druk en actief 
voorjaar. Veel leden waren aanwezig bij de door 
Je Maintiendrai Nassau georganiseerde 
rondleiding in Het Prinsenhof te Delft op 9 februari 
en de excursie naar Diest op 14 april was een groot 
succes.
Uw secretaris en voorzitter hebben een zeer 
constructief gesprek gehad met voorzitter en 
secretaris van de Bond van Oranjeverenigingen, 
om te bezien of er nauwer samen gewerkt kan 
worden. Deze eerste kennismaking zal hopelijk tot 
een goede samenwerking leiden.

De ALV zal dit jaar plaatsvinden op 30 juni in de 
Grote Kerk te Breda. Na 11 jaar lid te zijn geweest 
van ons bestuur zal de heer dr. G.P. Sanders dan 
zijn bestuursfunctie opgeven. Zijn plaats zal 
namens Het Loo worden overgenomen door 
drs. N. Coppes, conservator Fotografie en 
Stallencollecties.
Na de ALV zal dr. Harry Tummers voor ons een 
lezing houden over het mooie grafmonument van 
Engelbrecht I. In de middag volgt dan nog een 
bezoek aan het Kasteel van Breda, beter bekend 
als de KMA.

Dan nog een huishoudelijke mededeling. Omdat er 
bijna geen post meer werd verstuurd naar de 
postbus, hebben wij deze om financiële redenen 
opgeheven. Ons postadres is nu:
GVON, p/a Paleis Het Loo, Koninklijk Park 1, 
7315 JA Apeldoorn.

Dit alles, en nog meer, kunt u in dit Bulletin lezen. 
Het bestuur hoopt van harte u op één van de 
komende bijeenkomsten te zien.

Jim van der Meer Mohr
Voorzitter 

WOORD VAN DE PENNINGMEESTER

Inmiddels hebben velen hun contributie voor het 
jaar 2018 overgemaakt. Waarvoor natuurlijk 
hartelijk dank. Met deze inkomsten hopen wij een 

aantrekkelijk verenigingsjaar financieel te 
realiseren. Eh… wilt u even controleren of u echt 
al betaald (gegireerd) heeft? Ook over het jaar 
2017? Wij hebben als bestuur het besluit genomen 
om geen jaarboek te verzenden naar de leden die 
2017 en 2018 niet betaald hebben! De bedragen 
van leden die ons machtigden, zijn inmiddels ook 
geïncasseerd.  
Heel dankbaar zijn wij voor het feit dat velen iets 
extra’s over hebben gemaakt en personen die al 
vele jaren lid voor het leven zijn ons ook met een 
gift bedachten. Zij zullen zich hebben gerealiseerd 
dat de verenigingskas echt niet wordt gespekt als 
iemand twintig of meer jaren geleden zich heeft 
laten inschrijven voor het toen formidabele bedrag 
van fl. 250,- (zeg maar ruim € 100,-). Zo’n lid kost 
ons nu eigenlijk alleen maar geld. Dit is niet 
onaardig bedoeld uiteraard, maar wel de nuchtere 
realiteit.
Voor alle financiële acties is, en blijft, 
ons rekeningnummer: NL 71 INGB 0000 0239 62 
t.n.v. Geschiedkundige Vereniging Oranje-Nassau, 
Zwijndrecht   

René van den Berg  

ALGEMENE LEDENVERGADERING 
30 JUNI 2018.

Op zaterdag 30 juni zal de Algemene 
Ledenvergadering plaatsvinden in de Grote Kerk 
te Breda. Aansluitend aan de ALV zal het nieuwe 
Jaarboek gepresenteerd worden en zal dr. Harry 
Tummers, kunsthistoricus, een lezing geven met 
als onderwerp "Het grafmonument van 
Engelbrecht I in de Onze-Lieve-Vrouwekerk te 
Breda". Na de lunch volgt dan nog een rondleiding 
door het Kasteel van Breda, beter bekend als de 
KMA.

Het programma luidt als volgt:
10.30 Ontvangst met koffie/thee.
11.00 Algemene Leden Vergadering.
12.00 Aanbieding Jaarboek 2018.
12.15 Lezing dr. Harry Tummers
13.00 Gelegenheid het Jaarboek af te halen en het 
grafmonument te bekijken.

Lunch op eigen gelegenheid

15.00 Bezoek aan de KMA. Wij worden ontvangen 
in de zogenaamde ‘Duiventoren. In die ruimte zal 
Boudewijn van de Calseijde een presentatie geven 
over de geschiedenis van het Kasteel van Breda. 
Er staat in de toren een mooie maquette, die het 
geheel erg aanschouwelijk maakt. Vervolgens 
zullen wij onder leiding van gidsen in drie groepen 
een wandeling door het kasteel zelf maken.

Aangezien wij voor de ALV een locatie hebben 
moeten huren, zijn wij helaas genoodzaakt de 
koffie/thee in rekening te moeten brengen. 
Het bezoek aan de KMA is uiteraard ook niet 
kosteloos; de kosten hiervoor zijn eveneens € 5,=. 
Graag verzoeken wij u respectievelijk € 5,= dan 
€ 10,= wel per persoon over te maken op 
NL71 INGB 0000 0239 62 t.n.v. Geschiedkundige 
Vereniging Oranje-Nassau o.v.v. ALV en/of 
rondleiding. Met het oog op de organisatie 
verzoeken wij u ons voor 20 juni te laten weten of 
u aanwezig zult zijn op de ALV en/of het 
middagprogramma. 
Dit kan per email aan info@oranje-nassau.org of 
per post aan GVON p/a Paleis Het Loo, t.a.v. 
GVON, Koninklijk Park 1, 7315 JA Apeldoorn.

Uitgeleend:

PALEIS HET LOO BEZOEKT 
KASTEEL CANNENBURCH 
1 april t/m 31 oktober 2018

Vanaf 1 april a.s. zal op kasteel Cannenburch 
(onderdeel van de Stichting Geldersch Landschap 
& Kasteelen) gedurende drie jaar onder de titel 
‘HOOG BEZOEK! Paleis Het Loo op kasteel 
Cannenburch’ een grote presentatie te zien zijn van 
Oranjesouvenirs die voor een belangrijk deel 
afkomstig zijn uit de collectie van de GVON. 

De tentoonstelling is samengesteld door Paul Rem, 
conservator van Paleis Het Loo. In de uitzending 
van Blauw Bloed op 31 maart jl. is aan deze 
opstelling aandacht geschonken.
De Stichting Geldersch Landschap & Kasteelen 
biedt de leden van GVON in de jaren 2018, 2019 en 
2020 op vertoon van de ledenpas 25% korting aan 
op de entree voor kasteel Cannenburch, uiteraard 
is dit inclusief de expositie ‘Hoog Bezoek’. 
Het kasteel is geopend van april t/m oktober op 
dinsdag t/m zondag tussen 12.00 – 17.00 uur. 
Op maandag is het kasteel gesloten. Entree: € 9,50 
(€7,00 voor GVON leden) en de huur van een 
audiotour bedraagt € 1,00 pp. Tijdens sommige 
exposities en evenementen zijn kortingsregelingen 
niet geldig. U vindt deze activiteiten en de 
voorwaarden onder het kopje ‘Evenementen’ op 
de website van kasteel Cannenburch.
Meer informatie over kasteel Cannenburch kunt u 
vinden via: www.glk.nl/cannenburch

Ons schilderij Willem van Oranje verkoopt zijn 
bezittingen door Claude Jacquand is te zien in het 
Joods Historisch Museum te Amsterdam op de 
tentoonstelling ‘Joden en het Huis van Oranje. 
400 bewogen jaren.’ 
De tentoonstelling duurt nog tot 13 september 
2018.

Coll. Apeldoorn, Paleis Het Loo, langdurig bruikleen 
GVON

Joden en het Huis van Oranje geeft een onthullend 
beeld van de relatie tussen de Oranjes en de joden 
gedurende ruim vier eeuwen. Bij de 
tentoonstelling is een interessante publicatie 
verschenen. Het is het eerste overzichtswerk van 
een periode waarin een sterke Oranjeliefde en 
loyaliteit van de joodse gemeenschap overheerst, 
maar waarin ook sprake is van kritiek op het 
koningshuis. In een historisch overzichtsartikel 
passeren de stadhouders en hun Portugees-joodse 
en Hoogduitse financiers de revue, maar zien we 
ook joodse Oranje knokploegen, orangistische 
rabbijnen en socialistische republikeinen. De 
gevoelige relatie tussen de joodse gemeenschap 
en het koningshuis na de Tweede Wereldoorlog en 
de betrokkenheid van de Oranjes bij de joodse 

staat Israël worden eveneens besproken.
Daarnaast staat de materiële cultuur centraal die 
een uiting is van de joodse Oranjeliefde door de 
eeuwen heen: van de hofcultuur van de Portugese 
en Hoogduitse elite tijdens de Republiek tot aan de 
talloze blijken van waardering van de joodse 
bevolking uit alle hoeken van het Koninkrijk der 
Nederlanden. Tot slot geeft een aantal personen 
uit de huidige joodse gemeenschap in dit boek 
zijn mening over de monarchie en de leden van 
het Huis van Oranje.

TWEE RECENTE AANWINSTEN.

Ter gelegenheid van het afscheid van George 
Sanders als bestuurslid van onze vereniging 
hebben wij op de Coin Fair 2018 een fraaie 
twintigste-eeuwse penning aan onze collectie 
toegevoegd. Met name deze eeuw is nog slecht 
vertegenwoordigd en dit stuk is een mooie 
aanvulling.

PRINSES WILHELMINA, 1968.
Nico Onkenhout, 1968; brons, diam. 60,3 mm, 
179,47 gram; A9494.

Nicolaas Hendrik Onkenhout (1918-1989) 
studeerde beeldhouwkunst aan de Rijksacademie 
van Beeldende Kunsten in Amsterdam. Onkenhout 
maakte beelden en medailles. Als zijn bekendste 
werk geldt het beeld van Dik Trom in Hoofddorp 
(1973).
Op 28 maart 1968 opende prins Bernhard het 
Amsterdams Confectiecentrum, het huidige World 
Fashion Centre aan het Koningin Wilhelminaplein. 
Voor die gelegenheid maakte Onkenhout een bijna 
drie meter hoog, ruim vijf ton wegend, stenen 
beeld van Wilhelmina. Naar het beeld werden ook 
medailles gemaakt, die met hun hoge reliëf goed 
het karakter van het oorspronkelijke beeld 
weergeven.
Eind 2017 slaagde Paleis Het Loo erin om een 
bijzondere gouden penning aan de collectie toe te 

voegen. Zoals u wellicht weet, legt Paleis Het Loo 
zich wat de penningen betreft voornamelijk toe op 
gouden exemplaren. Het betreft de volgende 
penning: 

WILLEM III, HEERSER OVER 
VIER RIJKEN, CIRCA 1691.
Munt van het Graafschap Holland en Daniël Koene, 
circa 1691; goud, 37,9 x 34,0 mm, 45,51 gram, 
RL42561.
Stadhouder Willem III was op het toppunt van zijn 
macht toen rond 1691 door de Hollandse Munt te 
Dordrecht deze penning werd geslagen. De vier 
Romeinse krijgers op de keerzijde van de penning 
zijn te herkennen aan de wapens op hun schilden. 
Zij symboliseren Schotland, Engeland, de 
Verenigde Nederlanden en Ierland, de rijken 
waarover Willem III regeerde. Aan hun voeten 
liggen de overwonnen tegenstanders en het 
opschrift CAUSA DEI EST maakt duidelijk dat zij 
zijn verslagen met Gods steun. Het in die tijd 
volstrekt ongebruikelijke ovale formaat en het 
kantschrift maken deze geslagen penning tot een 
technisch hoogstandje.
Aangekocht met steun van het Bemolt van Loghum 
Slaterusfonds.

TERUGBLIK EXCURSIE NAAR DIEST

Op zaterdag 14 april is een veertigtal leden vanuit 
Den Haag via (ook opstapplaats) Breda afgereisd 
naar Diest om onder leiding van Marlies Segers 
van Historizon een bezoek te brengen aan de 
tentoonstelling die daar aan Philips Willem, heer 
van Diest, was gewijd en de Sint-Sulpitiuskerk waar 
hij dit jaar vier honderd jaar geleden werd 
begraven. In de bus hield ons lid P.J. Schipperus 

een lezing over Philips Willem, naar aanleiding van

 

Het graf van Philips Willem in de St. Sulpitiuskerk te 
Diest.

zijn onlangs verschenen boek, waarover u 
hieronder kunt lezen. In Diest werd het gezelschap 
ontvangen door een tweetal gidsen die ons in twee 
groepen door de tentoonstelling en na de lunch 
ook de kerk hebben geleid. Het was een zeer 
geanimeerde en leerzame dag, waarbij ook het 
weer meewerkte.

INTERESSANTE PUBLICATIES:

P.J. SCHIPPERUS, PHILIPS WILLEM. 
De verloren zoon van 
Willem van Oranje.

In de monumentale biografie 'Philips Willem, de 
verloren zoon van Willem van Oranje' doet ons 
verenigingslid P.J. Schipperus deze onbekende 
erfprins eindelijk recht. Op 21 februari 2018 is het 
400 jaar geleden dat de oudste zoon van Willem 
van Oranje stierf in Brussel, tijdens het Twaalfjarig 
Bestand van de Tachtigjarige Oorlog. Deze prins 
komt in de geschiedenisboeken nauwelijks voor, 
omdat zijn halfbroers Maurits en Frederik Hendrik 

na de dood van hun vader stadhouder werden van 
de Republiek. Philips Willem werd ontvoerd uit 
Leuven, waar hij studeerde, en verbleef dertig jaar 
als gijzelaar in Madrid. Toen hij terugkeerde werd 
hij in de noordelijke Nederlanden beschouwd als 
een katholieke spion. Hij voerde een bittere strijd 
met zijn halfbroers over de erfenis van hun vader.
P.J. Schipperus wijdde meer dan 12 jaar aan het 
verzamelen van al het materiaal over Philips 
Willem. Als lid van de Geschiedkundige Vereniging 
Oranje-Nassau reisde hij naar alle uithoeken van 
Europa om bronnen te bestuderen. Het resultaat is
ongeëvenaard.

Prijs: € 29,99 
Uitgeverij Omniboek
ISBN: 9789401910705

TUINEN VAN PALEIS HET LOO. 
TRADITIE EN VAKMANSCHAP.

Op het moment dat Paleis Het Loo voor drie jaar 
gesloten is in verband met de grootschalige 
verbouwing en uitbreiding, verschijnt het boek 
‘Tuinen van Paleis Het Loo. Traditie en 
vakmanschap’. Een uitgelezen moment voor een 
dergelijk boek, want de tuinen en stallen zijn 
namelijk in de periode 2018-2020 van april t/m 
september geopend voor bezoekers onder de 
noemer ‘BuitenGewoon Open’. 

Dit boek geeft een overzicht van de paleistuinen 
door de eeuwen heen en een indruk van het werk 
dat er bij komt kijken om de tuinen te 
onderhouden. In het boek komen vier eeuwen 
geschiedenis van de tuinen aan de orde; van de 
barokke aanleg in de 17e eeuw, het 
landschapspark van de 19e eeuw, tot de 
reconstructie in de 20e eeuw en de laatste 
toevoegingen en renovaties in de 21e eeuw. 
In een tweede deel geeft het boek een kijkje achter 
de schermen; het jaarlijkse onderhoud door de 
vier seizoenen heen en de vakmensen die het 
onderhoud uitvoeren, krijgen uitgebreid aandacht. 

Een geschiedenis van vier eeuwen
Eén plus één is drie – dat moet de latere 
koning-stadhouder Willem III (1650-1702) gedacht 

hebben toen hij een geschikte plaats zocht om op 
de Veluwe een nieuwe zomerpaleis en jachtverblijf 
te bouwen. In 1684 kochten hij en zijn echtgenote 
Mary Stuart (1662-1694) het middeleeuwse Kasteel 
'Het Oude Loo' in de buurt van Apeldoorn, met 
daarbij de omringende gebouwen, bossen en 
landerijen. De keuze voor deze locatie werd vooral 
bepaald door het al aanwezige water, waardoor 
het mogelijk was om een siertuin aan te leggen.

Zo kon hij zijn twee grote hobby’s, de jacht en de 
tuinkunst, op één locatie bij elkaar brengen. In 
1685 startte de bouw van het paleis. Al een jaar 
later was het zomerpaleis gereed voor bewoning 
en was er een prachtige barokke tuin gerealiseerd. 

Toen Willem en Mary in 1689 werden gekroond tot 

koning en koningin van Engeland, Ierland en 
Schotland werden Paleis Het Loo en de tuinen flink 
uitgebreid, zodat deze beter zouden passen bij de 
nieuwe koninklijke status van de bewoners. 
De barokke tuinen waren een feest voor alle 
zintuigen; met klaterende fonteinen, geurende 
bloemen, de symbolische betekenis van de 
beelden en het prachtige uitzicht vanaf de 
verhoogde taluds naast de tuinen. Al dit moois 
was bedoeld om indruk te maken op de bezoekers 
en zo bij te dragen aan de vorstelijke uitstraling 
van koning-stadhouder Willem III en koningin 
Mary II. De tuinen speelden dan ook een grote rol 
in het hofleven op Het Loo. 

Na het overlijden van Willem en Mary bleef Paleis 
Het Loo in gebruik als zomerverblijf van de 
Oranje-stadhouders en later de Oranje-koningen 
en -koninginnen. Aan het begin van de 19e eeuw 
waren de tuinen echter ernstig verwaarloosd. In 
1808 werden de oude baroktuinen afgedekt met 
zand en werd hierop – naar de nieuwe tuinmode – 
een park in landschapsstijl aangelegd, met 
kronkelende paden, bosjes, struiken en veel 
verschillende soorten bomen. 
Paleis Het Loo werd tot 1977 bewoond door de 
Oranjes. Hierna werd het paleis een museum. 
Bij de omvangrijke restauratie van het paleis 
tussen 1977 en 1984 werd een deel van de 
baroktuinen opnieuw aangelegd. Aan het begin van 
de 21e eeuw werd de gehele tuin ingrijpend 
gerenoveerd. Het paleis en de tuinen zien er nu 
weer hetzelfde uit als in de tijd van de eerste 
bewoners, Willem en Mary .

Een verhaal in vier seizoenen. Het tweede deel van 
het boek gaat over het praktische onderhoud van 
de tuin. Door het jaar heen zien de tuinen er 
steeds weer anders uit; met kleurrijke voorjaars- 
bollen, uitbundige en geurende zomer- beplanting, 
prachtige herfstkleuren of kaal, wachtend op een 
nieuw voorjaar en soms - met een beetje geluk - 
bedekt met een witte sneeuwdeken. De seizoenen 
bepalen ook de werkzaamheden van de 
Tuindienst. Het gehele jaar wordt er hard in de 
museumtuinen gewerkt: gazons maaien, 
bloemperken wieden, haagjes snoeien en bollen 
planten. Ieder seizoen vraagt om specifiek 
vakmanschap, doorgegeven van generatie op 
generatie tuinlieden en geworteld in een lange 
traditie. Daarbij geeft het boek ook een kijkje 
achter de schermen, met o.a. het kweken van 
snijbloemen op de eigen kwekerij, het maken van 
de prachtige verse boeketten voor in de 
paleisvertrekken, het zaaien en opkweken van de 
zomerbloeiers voor in de tuin en het verzorgen 
van de historische sinaasappelbomen. 
De tekst is voorzien van speciaal voor dit boek 
gemaakte foto’s die een prachtige indruk geven 
van de beplanting en de werkzaamheden in de 
tuin. Daarnaast zijn er talrijke historische prenten 
en foto’s opgenomen. De kaderteksten geven 
achtergrondinformatie over speciale 
onderwerpen, zoals de citruscollectie, de 

tuinvazen en de specialismes van de Tuindienst.  
Dit boek is een aanrader voor zowel de 
geïnteresseerden in de geschiedenis van Paleis Het 
Loo als de tuinliefhebbers.
 
Prijs € 22,50
Uitgeverij Waanders
ISBN 9789462621732

CORA VAN BEEK, IN DIENST VAN 
DE NASSAUS. OUDE AMBACHTEN 
IN HET BREDASE HOFKWARTIER.

Cora van Beek (Breda, 1944) werd geboren aan de 
voet van de Toren van de Grote - of Onze - Lieve - 
Vrouwe kerk.

Opgegroeid in Breda Nassaustad koestert zij van 
jongs af aan gevoelens voor haar stad welke in 
woord en daad tot uitdrukking worden gebracht. 
De Nassaus woonden 150 jaar op het Kasteel van 
Breda en gaven de aanzet voor de welvaart van de 
stad.

In deze publicatie, die in eigen beheer is 
uitgegeven, belicht zij niet alleen de Nassaus die in 
het Kasteel verbleven, maar ook de kunstenaars 
die door hen werden aangetrokken om Kasteel en 
Kerk te verfraaien.

De schrijfster liet zich niet alleen door hen 
inspireren maar belicht tevens de ambachtslieden 
die in hun voetspoor volgden. Zij wist zodoende 
een boeiend mozaïek te creëren over oude en 
nieuwe ambachten die nog steeds worden 
uitgeoefend in de straten van het Hofkwartier 
rondom het voormalige Kasteel van Breda, die 
kleur en fleur weten te geven aan de stad en ons 
een uitstekende kijk geeft op aloude ambachten 
die vandaag de dag bijna tot kunst zijn verheven!

Prijs € 17,50
ISBN: 978-90-9030310-9

NIEUW PORTRET VAN DE KONING.

In opdracht van de NOS heeft de bekende, met oud 
hout werkende, kunstenaar Diederik Kraaijeveld 
ter gelegenheid van het vijfjarig koningschap van 
Koning Willem-Alexander een portret gemaakt. 
Dit portret werd voor het eerst getoond in een 
televisieprogramma over het vijfjarig koningschap 
op zondag 8 april jl.
Vijf jaar geleden heeft deze kunstenaar op ons 
verzoek een portret gemaakt ter gelegenheid van 
de inhuldiging van de koning. Ook voor het nu net 
onthulde portret heeft Kraaijeveld hout met een 
bijzondere betekenis gebruikt; zo is er hout van de 
Eikenhorst, een plankje dat is gevonden naast het 
Paleis op de Dam, hout van de aanlegsteiger waar 
hij na de inhuldiging afstapte om Armin van Buren 
de hand te schudden en hout dat afkomstig is van 
St. Maarten.

Coll. Apeldoorn, Paleis Het Loo, langdurig bruikleen 
GVON    
Coll. Hilversum, NOS.

BIJZONDERE TENTOONSTELLING

‘Willem’, op 24 april heeft de koning in het 
Nationaal Militair Museum de tentoonstelling 
Willem geopend, die aandacht schenkt aan het 
leven van de jonge Willem van Oranje. 
De museumsite zegt erover: De tentoonstelling 
toont het leven van de jonge Willem vanaf het jaar 
dat hij de titel Prins van Oranje erft en als 11 jarige 
jongen naar de Nederlanden komt. In de 
tentoonstelling leer je Willem écht kennen. 
Wie was hij, hoe leefde hij? Hoe voerde je oorlog in 
die tijd? Duidelijk wordt hoe hij de leider van de 
Opstand werd, en waarom hij gezien wordt als 
Vader des Vaderlands.
Er is een speciale kinderroute; deze maakt de 
tentoonstelling leuk voor jong én oud. 
Soesterberg, Nationaal Militair Museum, 
25 april t/m 28 oktober.

voet van de Toren van de Grote - of Onze - Lieve - 
Vrouwe kerk.



WOORD VAN DE VOORZITTER

Geachte leden van de GVON,

Het bestuur kijkt terug op een druk en actief 
voorjaar. Veel leden waren aanwezig bij de door 
Je Maintiendrai Nassau georganiseerde 
rondleiding in Het Prinsenhof te Delft op 9 februari 
en de excursie naar Diest op 14 april was een groot 
succes.
Uw secretaris en voorzitter hebben een zeer 
constructief gesprek gehad met voorzitter en 
secretaris van de Bond van Oranjeverenigingen, 
om te bezien of er nauwer samen gewerkt kan 
worden. Deze eerste kennismaking zal hopelijk tot 
een goede samenwerking leiden.

De ALV zal dit jaar plaatsvinden op 30 juni in de 
Grote Kerk te Breda. Na 11 jaar lid te zijn geweest 
van ons bestuur zal de heer dr. G.P. Sanders dan 
zijn bestuursfunctie opgeven. Zijn plaats zal 
namens Het Loo worden overgenomen door 
drs. N. Coppes, conservator Fotografie en 
Stallencollecties.
Na de ALV zal dr. Harry Tummers voor ons een 
lezing houden over het mooie grafmonument van 
Engelbrecht I. In de middag volgt dan nog een 
bezoek aan het Kasteel van Breda, beter bekend 
als de KMA.

Dan nog een huishoudelijke mededeling. Omdat er 
bijna geen post meer werd verstuurd naar de 
postbus, hebben wij deze om financiële redenen 
opgeheven. Ons postadres is nu:
GVON, p/a Paleis Het Loo, Koninklijk Park 1, 
7315 JA Apeldoorn.

Dit alles, en nog meer, kunt u in dit Bulletin lezen. 
Het bestuur hoopt van harte u op één van de 
komende bijeenkomsten te zien.

Jim van der Meer Mohr
Voorzitter 

WOORD VAN DE PENNINGMEESTER

Inmiddels hebben velen hun contributie voor het 
jaar 2018 overgemaakt. Waarvoor natuurlijk 
hartelijk dank. Met deze inkomsten hopen wij een 

aantrekkelijk verenigingsjaar financieel te 
realiseren. Eh… wilt u even controleren of u echt 
al betaald (gegireerd) heeft? Ook over het jaar 
2017? Wij hebben als bestuur het besluit genomen 
om geen jaarboek te verzenden naar de leden die 
2017 en 2018 niet betaald hebben! De bedragen 
van leden die ons machtigden, zijn inmiddels ook 
geïncasseerd.  
Heel dankbaar zijn wij voor het feit dat velen iets 
extra’s over hebben gemaakt en personen die al 
vele jaren lid voor het leven zijn ons ook met een 
gift bedachten. Zij zullen zich hebben gerealiseerd 
dat de verenigingskas echt niet wordt gespekt als 
iemand twintig of meer jaren geleden zich heeft 
laten inschrijven voor het toen formidabele bedrag 
van fl. 250,- (zeg maar ruim € 100,-). Zo’n lid kost 
ons nu eigenlijk alleen maar geld. Dit is niet 
onaardig bedoeld uiteraard, maar wel de nuchtere 
realiteit.
Voor alle financiële acties is, en blijft, 
ons rekeningnummer: NL 71 INGB 0000 0239 62 
t.n.v. Geschiedkundige Vereniging Oranje-Nassau, 
Zwijndrecht   

René van den Berg  

ALGEMENE LEDENVERGADERING 
30 JUNI 2018.

Op zaterdag 30 juni zal de Algemene 
Ledenvergadering plaatsvinden in de Grote Kerk 
te Breda. Aansluitend aan de ALV zal het nieuwe 
Jaarboek gepresenteerd worden en zal dr. Harry 
Tummers, kunsthistoricus, een lezing geven met 
als onderwerp "Het grafmonument van 
Engelbrecht I in de Onze-Lieve-Vrouwekerk te 
Breda". Na de lunch volgt dan nog een rondleiding 
door het Kasteel van Breda, beter bekend als de 
KMA.

Het programma luidt als volgt:
10.30 Ontvangst met koffie/thee.
11.00 Algemene Leden Vergadering.
12.00 Aanbieding Jaarboek 2018.
12.15 Lezing dr. Harry Tummers
13.00 Gelegenheid het Jaarboek af te halen en het 
grafmonument te bekijken.

Lunch op eigen gelegenheid

15.00 Bezoek aan de KMA. Wij worden ontvangen 
in de zogenaamde ‘Duiventoren. In die ruimte zal 
Boudewijn van de Calseijde een presentatie geven 
over de geschiedenis van het Kasteel van Breda. 
Er staat in de toren een mooie maquette, die het 
geheel erg aanschouwelijk maakt. Vervolgens 
zullen wij onder leiding van gidsen in drie groepen 
een wandeling door het kasteel zelf maken.

Aangezien wij voor de ALV een locatie hebben 
moeten huren, zijn wij helaas genoodzaakt de 
koffie/thee in rekening te moeten brengen. 
Het bezoek aan de KMA is uiteraard ook niet 
kosteloos; de kosten hiervoor zijn eveneens € 5,=. 
Graag verzoeken wij u respectievelijk € 5,= dan 
€ 10,= wel per persoon over te maken op 
NL71 INGB 0000 0239 62 t.n.v. Geschiedkundige 
Vereniging Oranje-Nassau o.v.v. ALV en/of 
rondleiding. Met het oog op de organisatie 
verzoeken wij u ons voor 20 juni te laten weten of 
u aanwezig zult zijn op de ALV en/of het 
middagprogramma. 
Dit kan per email aan info@oranje-nassau.org of 
per post aan GVON p/a Paleis Het Loo, t.a.v. 
GVON, Koninklijk Park 1, 7315 JA Apeldoorn.

Uitgeleend:

PALEIS HET LOO BEZOEKT 
KASTEEL CANNENBURCH 
1 april t/m 31 oktober 2018

Vanaf 1 april a.s. zal op kasteel Cannenburch 
(onderdeel van de Stichting Geldersch Landschap 
& Kasteelen) gedurende drie jaar onder de titel 
‘HOOG BEZOEK! Paleis Het Loo op kasteel 
Cannenburch’ een grote presentatie te zien zijn van 
Oranjesouvenirs die voor een belangrijk deel 
afkomstig zijn uit de collectie van de GVON. 

De tentoonstelling is samengesteld door Paul Rem, 
conservator van Paleis Het Loo. In de uitzending 
van Blauw Bloed op 31 maart jl. is aan deze 
opstelling aandacht geschonken.
De Stichting Geldersch Landschap & Kasteelen 
biedt de leden van GVON in de jaren 2018, 2019 en 
2020 op vertoon van de ledenpas 25% korting aan 
op de entree voor kasteel Cannenburch, uiteraard 
is dit inclusief de expositie ‘Hoog Bezoek’. 
Het kasteel is geopend van april t/m oktober op 
dinsdag t/m zondag tussen 12.00 – 17.00 uur. 
Op maandag is het kasteel gesloten. Entree: € 9,50 
(€7,00 voor GVON leden) en de huur van een 
audiotour bedraagt € 1,00 pp. Tijdens sommige 
exposities en evenementen zijn kortingsregelingen 
niet geldig. U vindt deze activiteiten en de 
voorwaarden onder het kopje ‘Evenementen’ op 
de website van kasteel Cannenburch.
Meer informatie over kasteel Cannenburch kunt u 
vinden via: www.glk.nl/cannenburch

Ons schilderij Willem van Oranje verkoopt zijn 
bezittingen door Claude Jacquand is te zien in het 
Joods Historisch Museum te Amsterdam op de 
tentoonstelling ‘Joden en het Huis van Oranje. 
400 bewogen jaren.’ 
De tentoonstelling duurt nog tot 13 september 
2018.

Coll. Apeldoorn, Paleis Het Loo, langdurig bruikleen 
GVON

Joden en het Huis van Oranje geeft een onthullend 
beeld van de relatie tussen de Oranjes en de joden 
gedurende ruim vier eeuwen. Bij de 
tentoonstelling is een interessante publicatie 
verschenen. Het is het eerste overzichtswerk van 
een periode waarin een sterke Oranjeliefde en 
loyaliteit van de joodse gemeenschap overheerst, 
maar waarin ook sprake is van kritiek op het 
koningshuis. In een historisch overzichtsartikel 
passeren de stadhouders en hun Portugees-joodse 
en Hoogduitse financiers de revue, maar zien we 
ook joodse Oranje knokploegen, orangistische 
rabbijnen en socialistische republikeinen. De 
gevoelige relatie tussen de joodse gemeenschap 
en het koningshuis na de Tweede Wereldoorlog en 
de betrokkenheid van de Oranjes bij de joodse 

staat Israël worden eveneens besproken.
Daarnaast staat de materiële cultuur centraal die 
een uiting is van de joodse Oranjeliefde door de 
eeuwen heen: van de hofcultuur van de Portugese 
en Hoogduitse elite tijdens de Republiek tot aan de 
talloze blijken van waardering van de joodse 
bevolking uit alle hoeken van het Koninkrijk der 
Nederlanden. Tot slot geeft een aantal personen 
uit de huidige joodse gemeenschap in dit boek 
zijn mening over de monarchie en de leden van 
het Huis van Oranje.

TWEE RECENTE AANWINSTEN.

Ter gelegenheid van het afscheid van George 
Sanders als bestuurslid van onze vereniging 
hebben wij op de Coin Fair 2018 een fraaie 
twintigste-eeuwse penning aan onze collectie 
toegevoegd. Met name deze eeuw is nog slecht 
vertegenwoordigd en dit stuk is een mooie 
aanvulling.

PRINSES WILHELMINA, 1968.
Nico Onkenhout, 1968; brons, diam. 60,3 mm, 
179,47 gram; A9494.

Nicolaas Hendrik Onkenhout (1918-1989) 
studeerde beeldhouwkunst aan de Rijksacademie 
van Beeldende Kunsten in Amsterdam. Onkenhout 
maakte beelden en medailles. Als zijn bekendste 
werk geldt het beeld van Dik Trom in Hoofddorp 
(1973).
Op 28 maart 1968 opende prins Bernhard het 
Amsterdams Confectiecentrum, het huidige World 
Fashion Centre aan het Koningin Wilhelminaplein. 
Voor die gelegenheid maakte Onkenhout een bijna 
drie meter hoog, ruim vijf ton wegend, stenen 
beeld van Wilhelmina. Naar het beeld werden ook 
medailles gemaakt, die met hun hoge reliëf goed 
het karakter van het oorspronkelijke beeld 
weergeven.
Eind 2017 slaagde Paleis Het Loo erin om een 
bijzondere gouden penning aan de collectie toe te 

voegen. Zoals u wellicht weet, legt Paleis Het Loo 
zich wat de penningen betreft voornamelijk toe op 
gouden exemplaren. Het betreft de volgende 
penning: 

WILLEM III, HEERSER OVER 
VIER RIJKEN, CIRCA 1691.
Munt van het Graafschap Holland en Daniël Koene, 
circa 1691; goud, 37,9 x 34,0 mm, 45,51 gram, 
RL42561.
Stadhouder Willem III was op het toppunt van zijn 
macht toen rond 1691 door de Hollandse Munt te 
Dordrecht deze penning werd geslagen. De vier 
Romeinse krijgers op de keerzijde van de penning 
zijn te herkennen aan de wapens op hun schilden. 
Zij symboliseren Schotland, Engeland, de 
Verenigde Nederlanden en Ierland, de rijken 
waarover Willem III regeerde. Aan hun voeten 
liggen de overwonnen tegenstanders en het 
opschrift CAUSA DEI EST maakt duidelijk dat zij 
zijn verslagen met Gods steun. Het in die tijd 
volstrekt ongebruikelijke ovale formaat en het 
kantschrift maken deze geslagen penning tot een 
technisch hoogstandje.
Aangekocht met steun van het Bemolt van Loghum 
Slaterusfonds.

TERUGBLIK EXCURSIE NAAR DIEST

Op zaterdag 14 april is een veertigtal leden vanuit 
Den Haag via (ook opstapplaats) Breda afgereisd 
naar Diest om onder leiding van Marlies Segers 
van Historizon een bezoek te brengen aan de 
tentoonstelling die daar aan Philips Willem, heer 
van Diest, was gewijd en de Sint-Sulpitiuskerk waar 
hij dit jaar vier honderd jaar geleden werd 
begraven. In de bus hield ons lid P.J. Schipperus 

een lezing over Philips Willem, naar aanleiding van

 

Het graf van Philips Willem in de St. Sulpitiuskerk te 
Diest.

zijn onlangs verschenen boek, waarover u 
hieronder kunt lezen. In Diest werd het gezelschap 
ontvangen door een tweetal gidsen die ons in twee 
groepen door de tentoonstelling en na de lunch 
ook de kerk hebben geleid. Het was een zeer 
geanimeerde en leerzame dag, waarbij ook het 
weer meewerkte.

INTERESSANTE PUBLICATIES:

P.J. SCHIPPERUS, PHILIPS WILLEM. 
De verloren zoon van 
Willem van Oranje.

In de monumentale biografie 'Philips Willem, de 
verloren zoon van Willem van Oranje' doet ons 
verenigingslid P.J. Schipperus deze onbekende 
erfprins eindelijk recht. Op 21 februari 2018 is het 
400 jaar geleden dat de oudste zoon van Willem 
van Oranje stierf in Brussel, tijdens het Twaalfjarig 
Bestand van de Tachtigjarige Oorlog. Deze prins 
komt in de geschiedenisboeken nauwelijks voor, 
omdat zijn halfbroers Maurits en Frederik Hendrik 

na de dood van hun vader stadhouder werden van 
de Republiek. Philips Willem werd ontvoerd uit 
Leuven, waar hij studeerde, en verbleef dertig jaar 
als gijzelaar in Madrid. Toen hij terugkeerde werd 
hij in de noordelijke Nederlanden beschouwd als 
een katholieke spion. Hij voerde een bittere strijd 
met zijn halfbroers over de erfenis van hun vader.
P.J. Schipperus wijdde meer dan 12 jaar aan het 
verzamelen van al het materiaal over Philips 
Willem. Als lid van de Geschiedkundige Vereniging 
Oranje-Nassau reisde hij naar alle uithoeken van 
Europa om bronnen te bestuderen. Het resultaat is
ongeëvenaard.

Prijs: € 29,99 
Uitgeverij Omniboek
ISBN: 9789401910705

TUINEN VAN PALEIS HET LOO. 
TRADITIE EN VAKMANSCHAP.

Op het moment dat Paleis Het Loo voor drie jaar 
gesloten is in verband met de grootschalige 
verbouwing en uitbreiding, verschijnt het boek 
‘Tuinen van Paleis Het Loo. Traditie en 
vakmanschap’. Een uitgelezen moment voor een 
dergelijk boek, want de tuinen en stallen zijn 
namelijk in de periode 2018-2020 van april t/m 
september geopend voor bezoekers onder de 
noemer ‘BuitenGewoon Open’. 

Dit boek geeft een overzicht van de paleistuinen 
door de eeuwen heen en een indruk van het werk 
dat er bij komt kijken om de tuinen te 
onderhouden. In het boek komen vier eeuwen 
geschiedenis van de tuinen aan de orde; van de 
barokke aanleg in de 17e eeuw, het 
landschapspark van de 19e eeuw, tot de 
reconstructie in de 20e eeuw en de laatste 
toevoegingen en renovaties in de 21e eeuw. 
In een tweede deel geeft het boek een kijkje achter 
de schermen; het jaarlijkse onderhoud door de 
vier seizoenen heen en de vakmensen die het 
onderhoud uitvoeren, krijgen uitgebreid aandacht. 

Een geschiedenis van vier eeuwen
Eén plus één is drie – dat moet de latere 
koning-stadhouder Willem III (1650-1702) gedacht 

hebben toen hij een geschikte plaats zocht om op 
de Veluwe een nieuwe zomerpaleis en jachtverblijf 
te bouwen. In 1684 kochten hij en zijn echtgenote 
Mary Stuart (1662-1694) het middeleeuwse Kasteel 
'Het Oude Loo' in de buurt van Apeldoorn, met 
daarbij de omringende gebouwen, bossen en 
landerijen. De keuze voor deze locatie werd vooral 
bepaald door het al aanwezige water, waardoor 
het mogelijk was om een siertuin aan te leggen.

Zo kon hij zijn twee grote hobby’s, de jacht en de 
tuinkunst, op één locatie bij elkaar brengen. In 
1685 startte de bouw van het paleis. Al een jaar 
later was het zomerpaleis gereed voor bewoning 
en was er een prachtige barokke tuin gerealiseerd. 

Toen Willem en Mary in 1689 werden gekroond tot 

koning en koningin van Engeland, Ierland en 
Schotland werden Paleis Het Loo en de tuinen flink 
uitgebreid, zodat deze beter zouden passen bij de 
nieuwe koninklijke status van de bewoners. 
De barokke tuinen waren een feest voor alle 
zintuigen; met klaterende fonteinen, geurende 
bloemen, de symbolische betekenis van de 
beelden en het prachtige uitzicht vanaf de 
verhoogde taluds naast de tuinen. Al dit moois 
was bedoeld om indruk te maken op de bezoekers 
en zo bij te dragen aan de vorstelijke uitstraling 
van koning-stadhouder Willem III en koningin 
Mary II. De tuinen speelden dan ook een grote rol 
in het hofleven op Het Loo. 

Na het overlijden van Willem en Mary bleef Paleis 
Het Loo in gebruik als zomerverblijf van de 
Oranje-stadhouders en later de Oranje-koningen 
en -koninginnen. Aan het begin van de 19e eeuw 
waren de tuinen echter ernstig verwaarloosd. In 
1808 werden de oude baroktuinen afgedekt met 
zand en werd hierop – naar de nieuwe tuinmode – 
een park in landschapsstijl aangelegd, met 
kronkelende paden, bosjes, struiken en veel 
verschillende soorten bomen. 
Paleis Het Loo werd tot 1977 bewoond door de 
Oranjes. Hierna werd het paleis een museum. 
Bij de omvangrijke restauratie van het paleis 
tussen 1977 en 1984 werd een deel van de 
baroktuinen opnieuw aangelegd. Aan het begin van 
de 21e eeuw werd de gehele tuin ingrijpend 
gerenoveerd. Het paleis en de tuinen zien er nu 
weer hetzelfde uit als in de tijd van de eerste 
bewoners, Willem en Mary .

Een verhaal in vier seizoenen. Het tweede deel van 
het boek gaat over het praktische onderhoud van 
de tuin. Door het jaar heen zien de tuinen er 
steeds weer anders uit; met kleurrijke voorjaars- 
bollen, uitbundige en geurende zomer- beplanting, 
prachtige herfstkleuren of kaal, wachtend op een 
nieuw voorjaar en soms - met een beetje geluk - 
bedekt met een witte sneeuwdeken. De seizoenen 
bepalen ook de werkzaamheden van de 
Tuindienst. Het gehele jaar wordt er hard in de 
museumtuinen gewerkt: gazons maaien, 
bloemperken wieden, haagjes snoeien en bollen 
planten. Ieder seizoen vraagt om specifiek 
vakmanschap, doorgegeven van generatie op 
generatie tuinlieden en geworteld in een lange 
traditie. Daarbij geeft het boek ook een kijkje 
achter de schermen, met o.a. het kweken van 
snijbloemen op de eigen kwekerij, het maken van 
de prachtige verse boeketten voor in de 
paleisvertrekken, het zaaien en opkweken van de 
zomerbloeiers voor in de tuin en het verzorgen 
van de historische sinaasappelbomen. 
De tekst is voorzien van speciaal voor dit boek 
gemaakte foto’s die een prachtige indruk geven 
van de beplanting en de werkzaamheden in de 
tuin. Daarnaast zijn er talrijke historische prenten 
en foto’s opgenomen. De kaderteksten geven 
achtergrondinformatie over speciale 
onderwerpen, zoals de citruscollectie, de 

tuinvazen en de specialismes van de Tuindienst.  
Dit boek is een aanrader voor zowel de 
geïnteresseerden in de geschiedenis van Paleis Het 
Loo als de tuinliefhebbers.
 
Prijs € 22,50
Uitgeverij Waanders
ISBN 9789462621732

CORA VAN BEEK, IN DIENST VAN 
DE NASSAUS. OUDE AMBACHTEN 
IN HET BREDASE HOFKWARTIER.

Cora van Beek (Breda, 1944) werd geboren aan de 
voet van de Toren van de Grote - of Onze - Lieve - 
Vrouwe kerk.

Opgegroeid in Breda Nassaustad koestert zij van 
jongs af aan gevoelens voor haar stad welke in 
woord en daad tot uitdrukking worden gebracht. 
De Nassaus woonden 150 jaar op het Kasteel van 
Breda en gaven de aanzet voor de welvaart van de 
stad.

In deze publicatie, die in eigen beheer is 
uitgegeven, belicht zij niet alleen de Nassaus die in 
het Kasteel verbleven, maar ook de kunstenaars 
die door hen werden aangetrokken om Kasteel en 
Kerk te verfraaien.

De schrijfster liet zich niet alleen door hen 
inspireren maar belicht tevens de ambachtslieden 
die in hun voetspoor volgden. Zij wist zodoende 
een boeiend mozaïek te creëren over oude en 
nieuwe ambachten die nog steeds worden 
uitgeoefend in de straten van het Hofkwartier 
rondom het voormalige Kasteel van Breda, die 
kleur en fleur weten te geven aan de stad en ons 
een uitstekende kijk geeft op aloude ambachten 
die vandaag de dag bijna tot kunst zijn verheven!

Prijs € 17,50
ISBN: 978-90-9030310-9

NIEUW PORTRET VAN DE KONING.

In opdracht van de NOS heeft de bekende, met oud 
hout werkende, kunstenaar Diederik Kraaijeveld 
ter gelegenheid van het vijfjarig koningschap van 
Koning Willem-Alexander een portret gemaakt. 
Dit portret werd voor het eerst getoond in een 
televisieprogramma over het vijfjarig koningschap 
op zondag 8 april jl.
Vijf jaar geleden heeft deze kunstenaar op ons 
verzoek een portret gemaakt ter gelegenheid van 
de inhuldiging van de koning. Ook voor het nu net 
onthulde portret heeft Kraaijeveld hout met een 
bijzondere betekenis gebruikt; zo is er hout van de 
Eikenhorst, een plankje dat is gevonden naast het 
Paleis op de Dam, hout van de aanlegsteiger waar 
hij na de inhuldiging afstapte om Armin van Buren 
de hand te schudden en hout dat afkomstig is van 
St. Maarten.

Coll. Apeldoorn, Paleis Het Loo, langdurig bruikleen 
GVON    
Coll. Hilversum, NOS.

BIJZONDERE TENTOONSTELLING

‘Willem’, op 24 april heeft de koning in het 
Nationaal Militair Museum de tentoonstelling 
Willem geopend, die aandacht schenkt aan het 
leven van de jonge Willem van Oranje. 
De museumsite zegt erover: De tentoonstelling 
toont het leven van de jonge Willem vanaf het jaar 
dat hij de titel Prins van Oranje erft en als 11 jarige 
jongen naar de Nederlanden komt. In de 
tentoonstelling leer je Willem écht kennen. 
Wie was hij, hoe leefde hij? Hoe voerde je oorlog in 
die tijd? Duidelijk wordt hoe hij de leider van de 
Opstand werd, en waarom hij gezien wordt als 
Vader des Vaderlands.
Er is een speciale kinderroute; deze maakt de 
tentoonstelling leuk voor jong én oud. 
Soesterberg, Nationaal Militair Museum, 
25 april t/m 28 oktober.
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