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WOORD VAN DE VOORZITTER
Geachte leden van de GVON,
Voor u ligt het laatste Bulletin dat ik als voorzitter
van een voorwoord voorzie. Op de komende ALV
van 15 juni zal ik terugtreden als bestuurslid en
voorzitter, na 18 jaar deel uitgemaakt te hebben
van het bestuur van onze mooie vereniging.
Op de ALV zal het bestuur de heer mr. M.R.M.M.
(Marc) Scheidius voordragen als nieuwe
voorzitter. Marc Scheidius is secretaris van de
Hoge Raad van Adel. Tevens zal in deze
vergadering de penningmeester René van den Berg
na 20 jaar deze functie te hebben bekleed
terugtreden. Hij legt zijn functie als penningmester
neer, maar blijft wel lid van het bestuur. Als
opvolger wordt de heer mr. M.B.F.D. (Machiel) de
Vries voorgedragen. Wij kennen Machiel de Vries
al als lid van de kascommissie en hij is dus goed
vertrouwd met het financiële reilen en zeilen van
de GVON. In het dagelijks leven is hij
wetgevingsjurist en juridisch adviseur op het
ministerie van OC&W. Voorts zullen wij ook
mevrouw mr. E.M. (Else) van Sterkenburg BA als
bestuurslid voordragen. Zij is, na een carrière als
jurist, waarin zij tevens actief is geweest in de
commerciële dienstverlening als eigenaar van een
Legal Headhunting bureau, aan de studie
kunstgeschiedenis begonnen. Zij heeft in dat kader
stage gelopen op Paleis Het Loo, waar zij onder
andere onderzoek heeft gedaan ten behoeve van
een toekomstige publicatie over de bouw- en
bewoningsgeschiedenis van Het Loo. Begin 2020
hoopt zij haar studie af te ronden. Else van
Sterkenburg zal zich samen met bestuurslid Piet
Segers gaan toeleggen op verdere profilering van
de GVON.
Wij hopen en verwachten dat u deze voordrachten
zult ondersteunen.
Naast deze bestuurswisselingen staan er natuurlijk
ook weer een aantal activiteiten op stapel, zoals
een excursie naar Bergen op Zoom op 11 mei (en
niet zoals eerder vermeld op 6 april!) en de ALV op
15 juni. Deze vindt dit jaar plaats in een wel heel
bijzondere locatie, namelijk de Wachtkamer Eerste
Klasse van Centraal Station Amsterdam.

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 2019 overgemaakt. Daarvoor natuurlijk onze
hartelijke dank. Met de ontvangen gelden hopen
wij als vanouds opnieuw financieel een
aantrekkelijk verenigingsjaar te realiseren. Maar
eh: wilt u even controleren of ook u echt al betaald
(gegireerd) heeft? Ook over het jaar 2018? Het
bestuur moest het besluit nemen geen jaarboek te
verzenden naar de leden die de afgelopen twee
jaar niet betaald hebben! Ja, dure boeken gaan
verzenden naar personen die intussen overleden
zijn, of ons er niet van in kennis stelden dat zij
verhuisd zijn, kost de GVON tamelijk veel geld!
Contributies 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 mensen die al vele
jaren als “lid voor het leven” te boek staan, 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 uiteraard niet onaardig bedoeld, maar
wel de nuchtere realiteit. Maar vergis u niet:
uw trouw wordt op prijs gesteld.
Het leek mij ook aardig te vermelden dat leden
geld over hadden voor afgestoten meubelen en
doublures van tekeningen e.d. uit ons bezit. Ze zijn
(met opbod) verkocht en dat was alleszins de
moeite waard. Dank ook aan kunsthandel
Hoogsteder & Hoogsteder die ons hiertoe in de
gelegenheid heeft gesteld.
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 Penningmester
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PROGRAMMA VOORJAARSEXCURSIE
GVON OP ZATERDAG 11 MEI 2019.

Ga ondergronds! Bezoek, samen met een gids van
Stichting Bezichtiging Monumenten, dit unieke
grootste monument van Bergen op Zoom en beleef
tijdens een wandeling de nu geheel schone sporen
van omgaan met afval door de eeuwen heen. Het te
bezoeken traject is ongeveer 270 meter lang.
De kosten voor de excursie zijn € 59,50 voor leden
en € 69,50 voor introducées. Aanmelding gaarne
voor 1 mei en kan middels een email naar
info@oranje-nassau.org of door middel van
toezending van het opgavenstrookje in dit
Bulletin en door overmaking van het bedrag naar
NL71 INGB 0000 0239 62 t.n.v. Geschiedkundige
Vereniging Oranje-Nassau o.v.v. excursie 11 mei.
Vergeet u niet uw Museumjaarkaart of
Rembrandt-pas mee te nemen, dan is de toegang
tot het museum gratis.

ALGEMENE LEDENVERGADERING
15 JUNI 2019.
Datum: zaterdag 11 mei 2019
Bestemming: Bergen op Zoom
Programma:
09.15 uur Vertrek met een luxe touringcar vanaf
het busstation boven station
Den Haag CS.
10.45 uur Aankomst bij het Markiezenhof in
Bergen op Zoom.
Ontvangst met koffie en gebak in restaurant
La Pucelle.
11.15 uur

Lezing in de Hofzaal door de
stadshistorica Mw. Yolande Kortlever.
Zij geeft een inleiding op de geschiedenis van
Bergen op Zoom.
12.00 uur
13.00 uur
13.15 uur
14.30 uur
15.30 uur
16.30 uur
17.00 uur
18.30 uur

Rondleiding door het Museum
Markiezenhof in groepen met een
gidsen.
Einde bezoek aan de Markiezenhof
Lunch in een restaurant La Pucelle
Groep 1 een rondleiding in
De Grebbe (1)
Groep 2 een Stadsrondleiding
Groepen wisselen
Afsluitend drankje in restaurant
La Pucelle.
Vertrek naar Den Haag
Aankomst in Den Haag,
Centraal Station

(1)
De Grebbe is een gerestaureerde watergang en
stadsriool. In de 13e eeuw werd de Grebbe
gegraven om turf naar de haven te vervoeren.
Lakenvolders, ververs en leerlooiers haalden het
water dat ze voor hun ambacht nodig hadden, uit
de Grebbe. Later deden de bierbrouwers hetzelfde.
Ook loosden zij hun afval op de Grebbe, evenals de
bewoners van de steeds maar groeiende stad.

Op zaterdag 15 juni zal de Algemene
Ledenvergadering plaatsvinden in de
Wachtkamer/Restauratie eerste Klasse van
Amsterdam Centraal Station.
Locatie: Grand Café – Restaurant 1e Klas
Stationsplein 15, 1012 AB Amsterdam.
Het restaurant bevindt zich op spoor 2b en ligt
direct naast de Koninklijke Wachtkamer.
Mensen die niet met de trein komen kunnen direct
vanuit de centrale hal naar het restaurant lopen
(geen OV- kaart voor nodig).
Zie https://restaurant1eklas.nl/#locatie
Het Programma luidt als volgt:
13.00 uur: Ontvangst van de deelnemers met
koffie.
13.30 uur: Algemene Ledenvergadering.
14.30 uur: Aanbieding Jaarboek 2019.
14.45 uur: Introductie op bezoek aan de
Koninklijke Wachtkamer
15.15 uur: Groep 1 brengt onder leiding van een
gids een bezoek aan de Koninklijke
Wachtkamer. Groep 2 heeft de
mogelijkheid om het Jaarboek af te
halen.
16.00 uur: Groepen wisselen

16.30 uur: Borrel, mede ter gelegenheid van het
afscheid van de voorzitter en welkom
heten van de nieuwe voorzitter.
Tijdens de borrel zullen tevens doubletten uit
de collectie van de GVON worden geveild.
17.30 uur: Einde programma.
Aangezien wij voor de ALV een locatie hebben
moeten huren, zijn wij helaas genoodzaakt de
koffie/thee en aansluitende borrel in rekening te
moeten brengen. Met het oog op de organisatie
verzoeken wij u ons voor 5 juni te laten weten of u
aanwezig zult zijn op de ALV en/of het aanvullende
programma. Dit kan per email aan
info@oranje-nassau.org of door middel van
toezending van het opgavenstrookje in dit Bulletin.
Graag verzoeken wij u € 10,= per persoon over te
maken op NL71 INGB 0000 0239 62 t.n.v.
Geschiedkundige Vereniging Oranje-Nassau
o.v.v. ALV.

tentoonstelling de volgende zes schilderijen van
Johan Friedrich August Tischbein (1750-1812) uit,
die deels voor dit doel zijn gerestaureerd:
A2965 - Portret van Wilhelmina van Pruisen,
prinses van Oranje (1751-1820), A2966 Portret van
Willem V, prins van Oranje (1748-1806), A3041-a
Portret van Willem I, koning der Nederlanden
(1772-1842), A3041-b- Portret van Willem George
Frederik, prins van Oranje en Nassau (1774-1799),
A3649 Portret van Louise, prinses van
Oranje-Nassau, hertogin van Brunswijk (1770-1819)
en A3686 Portret van Wilhelmina van Pruisen,
koningin der Nederlanden (1774-1837).

LANGDURIG BRUIKLEEN EQUATOR
BAR AAN SCHEEPVAARTMUSEUM

OVERLIJDEN Jhr. F.G.L.O. van
KRETSCHMAR van VEEN
Op de respectabele leeftijd van bijna honderd jaar
is op 14 januari jl. in zijn woonplaats Aldeburgh in
Engeland ons oud-bestuurslid jhr. Frits van
Kretschmar overleden. Jonkheer Van Kretschmar
was bestuurslid van de Vereniging Oranje-Nassau
Museum van 1975 - 1983, waarvan een aantal jaren
als penningmeester.

UITGELEEND:

Deel barmeubel
In onze collectie hebben wij onlangs een
barmeubel aangetroffen, dat afkomstig is van de
Equatorbar uit het M.S. Oranje. Deze bar heeft o.a.
een door de kunstenaar Pierre Bobot (1902-1974)
vervaardigd reliëf met de plattegrond van de stad
Orange in de 17e eeuw. Het barmeubel is nooit
opgesteld geweest en bevond zich in losse
onderdelen in het depot. Omdat er ook in de
toekomst geen enkele denkbare bestemming in
Paleis Het Loo voor zal zijn, is besloten dit
bijzondere meubel in langdurig bruikleen af te
staan aan het Scheepvaartmuseum te Amsterdam,
dat in 2018/2019 een tentoonstelling wijdt aan dit
bijzonder passagierschip.
Het Scheepvaartmuseum is zeer verheugd met dit
bruikleen. Op deze wijze draagt ook de GVON bij
aan de Collectie Nederland!

BOEKBESPREKING:
Johan Friedrich August Tischbein (1750-1812,
Portret van Willem V, prins van Oranje (1748-1806)

Fred Jagtenberg: Willem IV (1711-1751).
Stadhouder in roerige tijden

In Rijksmuseum Twenthe in Enschede zal van
8 september 2019 t/m 20 januari 2020 de
tentoonstelling J.F.A. Tischbein. Pionier van de
Duitse romantiek plaatsvinden. Wij lenen voor deze

Wie in een kort bestek – niet meer dan een
aankondiging in ons verenigingsbulletin –
een reusachtig werk van 967 pagina’s moet
beschrijven, loopt zeker het risico dat hij de

auteur (een medelid van
onze vereniging) tekort
doet. Toch wil ik een poging
wagen om deze studie van
formaat over een, vrij
onbekende, Oranjeprins te
duiden.
Prins Willem IV is eigenlijk
een wat tragische figuur.
Zijn vader (Johan Willem
Friso) heeft hij nooit
gekend, ja, hij is zelfs na
diens tragische
verdrinkingsdood geboren.
Op vijfjarige leeftijd maakte dit prinsje een val,
waaraan een mismaakt lichaam hem levenslang
herinnerde. Zijn hoofd rustte op de borst en op de
rug gezien leek het zelfs of hij geen hoofd had. Een
ziekelijk man, die maar veertig jaar werd. De hoge
adel van Europa behoorde tot zijn (aangetrouwde)
familie.
Te midden van hen viel hij op door zijn
intelligentie en zijn voor die tijd tolerante
levenshouding. Wie de prins leerde kennen, kwam
onder de indruk van zijn vele aangename
karaktereigenschappen. Hij was ook een liefhebber
van kunst en wetenschap en kon zich gemakkelijk
in diverse talen uitdrukken. Strijd en geweld lagen
hem niet. Willem V was beslist een man des
vredes, die echter leefde in een tijdperk waarin
ons werelddeel bijna permanent in een
oorlogssituatie verkeerde.
Het prestige van onze Republiek in Europa nam
zienderogen af. Vooral Frankrijk gaf de toon aan.
De Nederlandse economie stagneerde. Prins
Willem IV had te maken met tegenwerking, niet in
het minst door de gewestelijke, toonaangevende
regentenfamilies, die elkaar lucratieve baantjes
toebedeelden. Het is aanvankelijk slechts in het
noorden van ons land geweest dat hij het
stadhoudersambt kon uitoefenen. Zijn carrière in
het leger verliep moeizaam. De slepende
erfeniskwestie van Willem III komt in dit boek
eveneens aan de orde: de koning van Pruisen en
Willem Hyacinth van Nassau-Siegen waren zijn
“mededingers”. De prins moest vaak op reis, ook
om zijn Duitse bezittingen te bezoeken.
Na de inval van Franse legers in het zuiden werd
Willem IV in 1747 als eerste Oranje in de
geschiedenis stadhouder van alle gewesten.
De prins heeft geduldig op zijn verheffing tot
belangrijkste staatsambtenaar gewacht en
ondernam geen poging om de macht naar zich toe
te trekken, laat staan om soeverein vorst der
Nederlanden te worden. (Misschien zou het voor
ons land veel beter zijn geweest als hij de bezem
door het verrotte, corrupte staatsapparaat had
gehaald en soeverein vorst was geworden…
Trouwe Oranjeklanten, veelal behorend tot het
gewone volk, hadden hem dat waarschijnlijk
helemaal niet kwalijk genomen!
Op de achtergrond was de figuur van zijn in het
noorden populaire moeder Maria Louise nog
aanwezig. Langdurige onderhandelingen resul-

teerden in een huwelijk met Anna, een dochter van
koning Georg II van Engeland, een onbetrouwbare,
onsympathieke schoonvader. “Pepin” had aan
haar een trouwe echtgenote. Hun brieven bewijzen
dat het een gelukkig huwelijk was.
Na enige teleurstellingen werd in 1743 hun dochter
Carolina geboren en in 1748 hun zoon Willem V.
Opvolging in het ambt in vrouwelijke lijn ging zelfs
tot de mogelijkheden behoren.
Fred Jagtenberg heeft zich, blijkens de uitgebreide
literatuurlijst en de vele bronnen, noten en
registers, zeer verdiept in zijn onderwerp.
Het moet hem veel tijd gekost hebben! Maar mede
daardoor kon hij de politieke verhoudingen in ons
land en Europa goed schetsen.
Zijn studie resulteerde in een uitstekende
biografie, die vlot leest. Maar men moet, gezien de
omvang, er wel de tijd voor nemen! Ik wil het boek
hartelijk aanbevelen. Dus mogen ook de
“technische gegevens” niet ontbreken. Uitgeverij
Vantilt in Nijmegen heeft er een stevig boek van
gemaakt, goed geïllustreerd, op fraai papier en met
een stevige band. De tweede druk is zelfs al
verschenen. Dus bijna 1000 pagina’s voor slechts
€ 39,95. Ik weet zeker dat veel van onze leden geen
spijt zullen hebben van de aanschaf van deze
monumentale biografie.
René van den Berg

VERENIGINGSREIS 2018

Groepsfoto bij het Humboldt Forum;
Foto:J.D. van der Niet
De verenigingsreis naar Polen en Berlijn van
18 juni tot en met 24 juni 2018 stond weer in het
teken van Oranje en Pruisen in de 19e eeuw.
Historizon regelde de bus, de hotels en de
dagelijkse lunches en diners. De reis ging via
Braunschweig naar Polen, waar we hotel Racot
met stoeterij bezichtigden. Erfprins Willem
Frederik kocht Racot in 1798 en het vererfde
uiteindelijk op de groothertogen van SaksenWeimar-Eisenach. De volgende dag een bezoek aan
kindersanatorium Wojnowo, het Reckenwalde
waar prins Bernhard zijn jeugd doorbracht. In het
nabijgelegen Trzebiechow, ooit Trebschen,
stichtte Marie Anna Alexandrine Sophie van Reuss

– prinses van Sachsen Weimar Eisenach, de
dochter van groothertogin Sophie samen met
Henri van de Velde een Jugendstil sanatorium. De
overige dagen verbleven wij in het NH Hotel,
Potsdam van waaruit wij in Berlijn de Nederlandse
ambassade bezochten en in het Humboldt Forum
een toelichting kregen op de bouw van het
Berliner Stadtschloss. Wij brachten een bedrag
bijeen voor de restauratie van het beeld van prins
Maurits dat tot in de DDR-tijd samen met meer
Oranjevorsten op het terras van het Stadtschloss
heeft gestaan.
De vrijdag was gewijd aan Luise Henriëtte en
Oranienburg en Frederik de Grote en park
Sanssouci. Zaterdag bezochten wij Charlottenburg
en Schönhausen, twee vorstelijke buitenplaatsen
die nu in de grote stad Berlijn zijn opgenomen. Met
een kort bezoek aan het Schlossmuseum in het
oude stadje Wolffenbüttel besloten wij de reis.
Een uitgebreid verslag van reisgenoot Peter Peters
kunt u lezen op de website van de Vereniging.
Joan en Albert Patijn, reisleiders

OVERIG NIEUWS:
Dag van de Geschiedenis Den Haag,
13 april 2019.

Prentbriefkaart in kleur, ca. 1915. Collectie Haags
Gemeentearchief.
Op zaterdag 13 april organiseert het Haags
Gemeentearchief, samen met 30 andere
cultuur-historische erfgoedinstellingen in
Den Haag, de Dag van de Haagse Geschiedenis.
Deze dag vindt plaats op en rond het Plein en ieder
jaar belichten we voor ons publiek een stukje
omgeving. Dit jaar bouwen we een stellage rondom
het standbeeld van Willem van Oranje dat al sinds
1848 op het Plein staat. Het publiek kan de stellage
op en zo oog in oog met Willem van Oranje komen.
Het is interessant om te zien hoe de ontwerper van
het beeld rekening heeft gehouden met het
perspectief. Hij wist immers dat het standbeeld
van onderaf bekeken zou worden. Als je oog in oog
komt dan valt op dat hij een relatief klein hoofd
heeft en enorme voeten.

David Hakkenberg:
Een Koninklijke uitvaart in Apeldoorn
Op donderdagavond 11 april a.s. vindt in het
auditorium van de Erdee Media Groep, Laan van
Westenenk 12 in Apeldoorn de officiële
boekpresentatie plaats van een boek van een van
onze leden, de heer David Hakkenberg. Naast korte
presentaties van de uitgever, Leon van den Broeke
(VU Amsterdam en TU Kampen) en hemzelf, zal dr.
Paul Rem die avond een lezing houden onder de
titel: ‘Een koninklijke uitvaart in Apeldoorn’. In dit
boek zijn de teksten van alle overdenkingen
gebundeld die in 200 jaar koninkrijk zijn
uitgesproken bij de bijzettingen van de koningen,
koninginnen en prinsengemaal van het Huis
Oranje-Nassau. Het boek is rijk geïllustreerd en
bevat naast de overdenkingen tevens biografische
schetsen van de vorsten en vorstinnen alsmede
van de voorgangers in de uitvaartdiensten. Verder
zijn veel wetenswaardigheden rond de uitvaarten
opgenomen. Leon van den Broeke belicht in een
apart hoofdstuk de achtergronden van lijkredes
door de eeuwen heen. De leden van de GVON
worden van harte uitgenodigd om bij de
presentatie aanwezig te zijn. De boekpresentatie
begint met inloop en ontvangst om 19.00 uur.
Het programma start om 19.30 uur en zal tot circa
21.00 uur duren. Aansluitend aan de presentaties
en de lezing zal de officiële overhandiging van het
eerste exemplaar van het boek plaatsvinden.
Daarna is er gelegenheid na te praten en bestaat
de mogelijkheid het boek aan te schaffen en te
laten signeren.
In verband met de planning van de catering en
zaalfaciliteiten is het nodig om u aan te melden via
een emailbericht aan david@naurodium.com.
Introducés zijn van harte welkom.

Erfgoedvereniging
Engelbrecht van Nassau
In het kwartaalblad van de Erfgoedvereniging
Engelbrecht van Nassau nr. 2018/4 dat tevens het
65-jarig bestaan van de vereniging onderstreept,
heeft ons lid Herman Kappers een groot artikel
geschreven met als titel De betekenis van prins
Philips Willem van Oranje-Nassau voor de Baronie
van Breda van 1609-1618.
Een nummer van dit kwartaalblad is te bestellen
via engebrechtvannassau@gmail.com; zie ook
www.engelbrechtvannassau.nl

Nassaudag Breda
Reeds in 1997 heeft Cora van Beek, auteur van
‘In dienst van de Nassaus’, in Parade (18e jrg. nr.3,
december 1997, uitgave van de KMA te Breda) met
als titel ‘Heer en veldheer’, een artikel gewijd aan
de René van Nassau Breda. Dit jaar zal er in Breda
tijdens de Nassaudag op Tweede Pinksterdag
wederom aandacht worden geschonken aan deze
prins. Zie: www.bredanassaustad.nl

Beschermheer:
Z.M. de Koning
Ereleden (met jaar van benoeming):
Mevrouw J.A. Patijn-Bijl de Vroe (2018)
prof. dr. C.A. Tamse (2010)
drs. B. Woelderink (2008)
drs. Ch. Dumas (2008)
Mevrouw drs. E. van Heuven-van Nes (2007)
Mevrouw F.H.E. Baaij-Sterkenburg (2006)
Mevrouw drs. M.E. Spliethoff (2003)
G. Heuff (2001)
drs. L.J. van der Klooster (1998) †
Jhr. mr. G. Beelaerts van Blokland (1993) †
mr. F.W. van den Berg (1993) †
mr. F.J.J. Besier (1993) †
Jhr. mr. G.Th. Gevers Deynoot (1993) †
J.K.H. de Roo van Alderwerelt (1975) †
Jhr W. Röell (1958) †

Bedrijfsleden:
Expo Atelier Ans Markus, Amsterdam
Stichting Grote Kerk Breda, Breda
Haags Historisch Museum, Den Haag
Hiscox, Amsterdam
Historizon, Veenendaal
Munthandel Verschoor, Strijen
Museum Prinsenhof Delft, Delft
Notariskantoor Soons , Heteren
Paleis Het Loo, Apeldoorn
Uitgeverij Omniboek, Utrecht
Villa Magnolia, Oostkapelle
Waterschap Brabantse Delta, Breda

Nieuwe leden:
Mevrouw J.U. Bentinck van Schoonheten
Mevrouw M.L.F.J. Berger-van Rijckevorsel
Mevrouw drs. A.M.F.J. Biermans
De heer G.K.W.J. van Boxtel
De heer drs. C. Bremmer
Mevrouwdr. F. Deen
Mevrouw J. den Drijver-van Rijckevorsel
Mevrouw M. Hobert-Haijtink
De heer H.A. Kappers
De heer mr. M.R.M.M. Scheidus
Mevrouw J.G.M. van Schooneveld-Voskuilen
De heer C.P.J. Smit
Mevrouw mr. E.M. van Sterkenburg BA
De heer J.M. van Tol
De heer F. van der Vliet

Het bestuur heeft met leedwezen kennis
genomen van het overlijden van:
De heer J. van Barneveldt
De heer G.Ch.B. Bongers
De heer mr. A. Bredius.
Mevrouw P. Kampherbeek
Mevrouw L. Leeflang-van Arkel
De heer P.A.J. van Meel
Mevrouw M. van de Poll-Elion
De heer P.J. Schipperus

Correctie op het vorige Bulletin
Mevrouw K.S.S. Mastop moet zijn
de heer drs. K.S.S. Mastop

Aanmeldingsformulier Excursie 11 mei 2019
De heer/mevrouw ………………………. zal deelnemen aan de excursie op 11 mei a.s. en zal
(indien van toepassing) de heer/mevrouw ………………………. als introducé meenemen.
Hij/zij zal resp. € 59,50 en € 69,50 per persoon overmaken op bankrekeningnummer
NL71 INGB 0000 0239 62 t.n.v. Geschiedkundige Vereniging Oranje-Nassau.
Gaarne voor 1 mei aanmelden per email of post naar GVON p/a Paleis Het Loo, Koninklijk Park 1,
7315 JA Apeldoorn.

Aanmeldingsformulier ALV 15 juni 2019
De heer/mevrouw…………………. zal aanwezig zijn op de ALV op 15 juni a.s. en zal wel/niet deelnemen
aan de rondleiding in de Koninklijke wachtkamer.
Hij/zij zal € 10,= per persoon overmaken op bankrekeningnummer NL71 INGB 0000 0239 62 t.n.v.
Geschiedkundige Vereniging Oranje-Nassau.
Gaarne voor 5 juni aanmelden per email of post naar GVON p/a Paleis Het Loo, Koninklijk Park 1, 7315 JA
Apeldoorn.

