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In Paleis Het Loo in Apel-

doorn hangen honderden 

schilderijen, tekeningen 

en prenten aan de muur. 

Een groot deel daarvan 

is in langdurig bruikleen 

gegeven door de Ge-

schiedkundige Vereniging 

Oranje-Nassau, een orga-

nisatie die het onderzoek 

naar de rijke geschiedenis 

van het vorstenhuis een 

stap verder wil brengen. 

„Het gaat om onderzoek, 

we zijn geen Oranjever-

eniging.”

J
im van der Meer Mohr

scant de wanden terwjl

hj door Paleis Het Loo

snelt. Hj is op zoek naar

schilderjen van de vereniging

waarvan hj voorzitter is. „De

vereniging heeft een collectie van

circa 9000 objecten: 200 schilderj-

en, 200 tekeningen, een paar dui-

zend prenten, maar ook pennin-

gen en andere objecten die met de

geschiedenis van het Oranjehuis

te maken hebben”, vertelt hj.

In verschillende ruimten van

het paleis wjst hj op bezittingen

van de Geschiedkundige Vereni-

ging Oranje-Nassau (GVON). In de

schilderjengalerj van het paleis

stopt hj bj een ljst met daarin

een afbeelding uit 1725 van prin-

ses Marie Louise, met haar zoon

stadhouder Willem IV en dochter

prinses Amalia. „Geschilderd door

Philip van Djk”, licht Van der

Meer Mohr toe terwjl hj voor de

fotograaf poseert.

Alle items uit de GVON-collectie

hebben te maken met de geschie-

denis van het huis Oranje-Nassau.

Het betreft veel portretten van

stadhouders en koningen, maar

ook afbeeldingen van historische

gebeurtenissen, zoals de belege-

ring van ’s-Hertogenbosch in 1629

door prins Frederik Hendrik en

de doop van prinses Juliana. In

de collectie zjn ook tekeningen

van paleizen, wapenschilden en

veel herdenkingsmunten terug

te vinden. Alle objecten zjn door

de registrator van Paleis Het Loo

nauwkeurig beschreven en gedeel-

teljk in catalogi opgenomen, die

ook veel historische informatie

bevatten.

Markus

De collectie groeit nog steeds,

maar „de vereniging heeft niet

zo’n groot budget”, zegt de voor-

zitter. „Wat we kopen, doen we in

overleg met de conservatoren van

Paleis Het Loo.”

Een mooie aankoop vindt Van

der Meer Mohr een portret van

koningin Beatrix dat voor haar

troonsafstand is gemaakt door

Ans Markus. „De koningin is

erop afgebeeld tegen een blauwe

achtergrond met de kaart van

Nederland. Na de expositie ”Beeld

van Beatrix” –na haar troonsaf-

stand in Paleis Het Loo gehouden–

hebben wj een glassculptuur van

Vincent en Gemma van Leeuwen

aangekocht. Verder houd ik

mjn oren en ogen open. Op de

grote veilingen kunnen wj niets

beginnen, omdat die prjzen veel

te hoog liggen, maar soms heb je

geluk en kun je voor een redeljk

bedrag iets moois aanschaffen

voor de vereniging”, zegt Van der

Meer Mohr, die zelf actief is als

”ine art consultant”, adviseur in

de kunstwereld.

Van de contributie van de leden

kan niet veel gekocht worden.

„Dat geld is nodig voor de acti-

viteiten en publicaties van de

vereniging. Af en toe kunnen wj

wat kopen van het geld dat we

krjgen als bruikleenvergoeding.

Regelmatig krjgen we verzoeken

van musea om een voorwerp uit

de collectie uit te lenen voor een

expositie. Daar betalen ze dan

voor.”

Geschenk

Een enkele keer wordt een kunst-

werk aan de vereniging geschon-

ken. „Zo kregen we enige tjd

geleden een portret van koning

Willem I gelegateerd. En recent

hebben we van een verenigingslid

heel zjn collectie prenten over het

huis Oranje-Nassau gekregen. De

schenker leeft nog en wilde voor

zjn dood de collectie als geheel op

een goede plek onderbrengen. Dat

is heel mooi.”

De GVON is geen Oranjevereni-

ging, benadrukt Van der Meer

Mohr. „Nee, wj willen op actieve

wjze de belangstelling voor de

geschiedenis van het huis Oranje-

Nassau in woord en beeld bevorde-

ren. Dat proberen we te doen door

lezingen, excursies en onderzoek.

We streven naar onderzoek op ni-

veau.” De leden van de vereniging

hebben „een meer dan gemid-

delde belangstelling” voor het

onderwerp en vinden een gedegen

artikel dan ook geen probleem,

zegt Van der Meer Mohr.

Scriptieprijs

Het is voor de GVON lastig een

jongere doelgroep aan te spreken,

zegt de voorzitter. Het verbaast

Van der Meer Mohr echter niet:

„Vrjwel elke historische vereni-

ging heeft vooral leden boven

de vjftig jaar. Daar zjn wj geen

uitzondering op.”

De GVON zou graag zien dat

meer jonge academici zich in de

geschiedenis van het Nederlandse

vorstenhuis zouden verdiepen.

„Maar ook bj studenten spreekt

die geschiedenis niet echt aan,

en dat terwjl er nog zo veel

interessante thema’s zjn te

onderzoeken. We overwegen een

scriptieprjs in te stellen voor het

onderzoek dat het verrjkendst is

geweest in het bestuderen van de

geschiedenis van het huis Oranje-

Nassau.

Ledenwerving is een belangrjke

opdracht voor het GVON-bestuur.

De vergrjzing zorgt elk jaar voor

veel lidmaatschapsbeëindigingen.

Nieuwe leden werven is lastig.

„We hebben een keer een mailing

gestuurd naar alle Oranjever-

enigingen in Nederland. Je zou

denken dat er onder de leden van

die verenigingen ook veel inte-

resse voor de geschiedenis van het

koningshuis moet zjn. Maar de

mailing heeft bjna niets opgele-

verd.”

Op de achtergrond speelt ook

mee dat de GVON altjd een tikkel-

tje chic is geweest. Van oudsher

komen veel leden uit de boven-

laag van de samenleving. Nog

altjd komen er lange namen in

het ledenregister voor. Tjdens de

bjeenkomsten en (buitenlandse)

excursies van de GVON heerst er

altjd een sfeer van respectvol en

beleefd omgaan met elkaar.

In ledenwerfacties via Facebook

en Twitter ziet de voorzitter niet

zo veel, gezien de doelgroep van

de vereniging, maar dat er meer

gedaan moet worden om een jon-

ger publiek te interesseren, is hem

duideljk. Want het aantal leden

is ook bepalend voor de moge-

ljkheden van de vereniging. „We

geven jaarljks een hoogwaardig

jaarboek uit, in kleur. De kosten
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„Geschiedenis 
Oranjehuis verdient 
meer aandacht”

Van museumvereniging naar geschiedkundige vereniging

De Geschiedkundige Vereniging 

Oranje-Nassau ontstond in 1923 

als de Vereeniging Oranje-Nassau 

Museum. „In dat jaar was Wilhel-

mina 25 jaar koningin. Dat was 

reden om een tentoonstelling te 

organiseren. Toen ontstond ook 

het idee om een Oranjemuseum 

op te richten.” In de andere grote 

musea van Nederland was geen 

bijzondere aandacht voor de 

geschiedenis van het huis Oranje-

Nassau.

In 1926 ging het museum open 

in het Waaggebouw in Den Haag. 

„Dus dit jaar bestaat er negentig 

jaar een Oranjemuseum.”

Tijdens de Tweede Wereldoorlog 

bleef het museum open. Een 

deel van de collectie verbleef wel 

elders in het land, maar het mu-

seum bleef bezoekers trekken.

Na de oorlog was het bestuur op 

zoek naar een nieuwe koers. Er 

was toen veel positieve belang-

stelling voor de koninklijke familie. 

De vereniging slaagde er beperkt 

in om hiervan te profiteren. In 

1960 verhuisde de collectie naar 

Museum Prinsenhof in Delft.

In 1968 besloot de Tweede Kamer 

dat Paleis Het Loo in Apeldoorn 

een museum moest worden met 

nadruk op „de sterke band tus-

sen Nederland en het huis van 

Oranje.”

Het paleis was leeg, zegt Van der 

Meer Mohr. „De collectie van 

onze vereniging zou heel goed 

bruikbaar zijn om het paleis in te 

richten. En zo besloot de minister.”

In 1976 en 1977 verhuisde de 

collectie naar Apeldoorn. Aanvan-

kelijk waren de kunstvoorwerpen 

te zien in de koetshuizen. In 1984 

ging Rijksmuseum Paleis Het Loo 

open. In deze periode veranderde 

de organisatie haar naam in Ge-

schiedkundige Vereniging Oranje-

Nassau. De vereniging heeft haar 

collectie in langdurig bruikleen 

gegeven aan Paleis Het Loo.

Groot deel 

schilderijen in 

Paleis Het Loo 

eigendom van 

Geschiedkun-

dige Vereni-

ging Oranje-

Nassau

Van der 

Meer Mohr 

bij een 

portret van 

koningin 

Emma in 

een van de 

gangen van 

het Apel-

doornse 

paleis.
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Website ontsluit deel  
Koninklijke Verzamelingen

Het Koninklijk Huisarchief heeft vorige week 

een eigen website gekregen waarop een 

klein deel van de Koninklijke Verzamelin-

gen is te zien. De verzameling bestaat uit 

datgene wat in de loop van de eeuwen is 

verzameld door leden van het Huis Oranje-

Nassau, of dat wat zij cadeau hebben gekre-

gen. Het gaat daarbij om kunstvoorwerpen, 

foto’s, schilderijen, sieraden en geschenken 

van allerlei soort. De site koninklijkeverza-

melingen.nl toont nu 300 voorwerpen en 

wordt in de loop der tijd aangevuld.

Koningspaar Bhutan blij  
met geboorte zoon

Koningin Jetsun Pema van het Himalaya-

land Bhutan is vrijdag bevallen van een 

zoon. Het geluk van koning Jigme Khesar 

Wangchuk en zijn echtgenote „kent geen 

grenzen”, aldus een verklaring op Facebook. 

De Gyalsey –de kroonprins– kwam ter 

wereld in een ziekenhuis in de Bhutaanse 

hoofdstad Thimphu.

Gebeden voor jarige  
koningin Elizabeth

De Kerk van Engeland heeft recent twee 

gebeden gepubliceerd die gebruikt kunnen 

worden bij gelegenheden waarin stil wordt 

gestaan bij de negentigste verjaardag van 

koningin Elizabeth van Groot-Brittannië op 

21 april. In de gebeden wordt God gedankt 

voor wat hij in Elizabeth heeft gegeven en 

gevraagd om een blijvende zegen voor 

haar. Zaterdag zat Elizabeth 64 jaar op de 

troon.

Prins Constantijn (l.) reikte zaterdag in 

Utrecht een prijs uit aan Michael Voyle 

tijdens Het Nederlandse Vioolconcours.  

beeld ANP
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Aanwinsten

Paleis Het Loo heeft een 

aanwinstenkamer waarin 

het de nieuwste onder-

delen van de collectie 

laat zien. Daar hangt ook 

regelmatig wat nieuws 

van de GVON. Vanaf 

morgen zijn –tot janu-

ari volgend jaar– in de 

ruimte in de oostvleugel 

onder meer topstukken 

uit de aan de GVON ge-

schonken collectie van T. 

van der Ploeg te zien. Hij 

droeg recent circa 1000 

„bladen” uit de zeven-

tiende tot de twintigste 

eeuw over. De collectie 

omvat portret- en histo-

rieprenten en pamfletten 

die betrekking hebben op 

het huis Oranje-Nassau.

Ook hangt er in de expo-

sitieruimte een tekening 

uit ongeveer 1853, 

gemaakt door Nicolaas 

Pieneman (1809-1860): 

een jeugdportret van 

Willem, prins van 

Oranje. Dit werk –ook 

een bruikleen van de 

GVON–wordt vanwege 

zijn „lichtgevoeligheid” 

slechts twee maanden 

tentoongesteld.

>>paleishetloo.nl/aanwinsten

Voorzitter Jim van der Meer Mohr van de Geschiedkundige Vereniging Oranje-Nassau hoopt dat zijn vereniging ook 

een jonger publiek kan aanspreken. Foto: in de schilderijengalerij van Paleis Het Loo, met items uit de collectie van de 

vereniging.

Koningin Beatrix, door Ans Markus (1995), uit de collectie van GVON. beeld Paleis Het Loo

Agenda
Koningin Máxima bezoekt van dinsdag 9 

tot en met donderdag 11 februari Pakistan 

in haar functie van speciale pleitbezorger 

van de secretaris-generaal van de Verenigde 

Naties. De koningin ontmoet in Islamabad 

de directeur van de centrale bank, president 

Mamnoon Hussain en minister-president 

Nawaz Sharif en andere bestuurders.

Koning Willem-Alexander opent op 

vrijdag 12 februari de tentoonstelling 

”Jheronimus Bosch – Visioenen van een 

genie” in Het Noordbrabants Museum in 

’s-Hertogenbosch. Voorafgaand aan de of-

ficiële opening vindt een bijeenkomst plaats 

in de Sint-Janskathedraal. Dit jaar is het 

500 jaar geleden dat Jheronimus Bosch is 

overleden.

Prinses Beatrix opent vrijdagmiddag 

12 februari het nieuwe kantoor van Unicef 

Nederland aan de Bezuidenhoutseweg in 

Den Haag. Unicef Nederland werkt aan het 

bevorderen van kinderrechten in Nederland 

en wereldwijd. De prinses is beschermvrou-

we van Unicef Nederland.

en de verzending daarvan doen

een linke aanslag op ons budget.

Misschien moeten we naar een

tweejaarljks publicatie.”

Ontsluiten

Een belangrjke klus voor de ko-

mende tjd is de digitale en fysieke

ontsluiting van de collectie, zegt

de voorzitter. „We werken daar-

aan, samen met Paleis Het Loo.

Zo kan de collectie beter bekeken

worden en meer bekendheid

krjgen.”

Verder wil Van der Meer Mohr

samen met Paleis Het Loo een

restauratieplan opstellen. „De

vele schilderjen, tekeningen en

prenten vragen om goed onder-

houd. Dat kost veel geld. Paleis

Het Loo is als bruikleennemer

verantwoordeljk voor het in

goede staat houden van de van

ons geleende stukken, maar kan

dit onmogeljk alleen betalen. Een

goed restauratieplan moet voor

een goede planning zorgen. De

collectie is dat waard.”

Paleis Het Loo –GVON-leden

hebben gratis toegang– erkent

de grote waarde van de GVON-

collectie. Dat bljkt als een van de

conservatoren van het museum

langsloopt en Van der Meer Mohr

begroet. „Jullie zjn belangrjk

voor ons”, zegt hj met een brede

lach. „Als jullie hier alles van de

muur zouden halen, vallen er

grote gaten.”

>>rd.nl/konhuis


