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Dames en heren, oranjevrienden,

Des Konings Baard
Prinsjesdag 2019. Doorgaans zijn de fotografen, royaltyfans en schoolklassen, op hét moment dat de koning
en de koningin vanuit Noordeinde de koets instappen, zeer geïnteresseerd in de garderobe van Maxima.
Logisch ook, omdat haar jurk doorgaans kleurrijker is
en kan zijn dan het koningskostuum.
Dit keer waren alle ogen ook op Zijne Majesteit gericht.
Het Wilhelmus klonk. De mutsen van de lakeien gingen
af. Onze vorst en vorstin schreden richting de Glazen
Koets. En jawel, De Baard bleek te blijven.
Wat heeft dit nu te maken met hét jaarboek van de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen? Meer dan op
het eerste gezicht lijkt.
Koninklijke haardracht, ja breder nog, de gehele presentatie van een koninklijke familie vormt altijd en
overal een boeiende symbiose met het volk. Spanning
tussen afstand en herkenbaarheid. Spanning tussen
waardigheid en aanklampbaarheid.
Zeker in de hoogtijperiode van de Europese hofcultuur,
het midden van de zeventiende eeuw toen absolutisme
nog in was; waren de hoven de places to be. Daar leerde
men het land kennen, daar waren de influencers, ‘daar
kon men terecht voor nieuwigheden’ (Frijhoff, Vorstelijk Vertoon, 1997). Frijhoff schrijft: ‘Een hof in het
buitenland kon op een totaliserende manier de gehele
cultuur monopoliseren.’

Goed, het hofleven van een vorst, inclusief, het interieur, de kleding en de haardracht, hebben bij uitstek
een psychologisch karakter. Hiërarchie, familiebezit en
de allure van hoge en eeuwenoude afstamming worden
juist dan zichtbaar.
En zo kan het gebeuren dat de koninklijke baardgroei
mogelijk zelfs onze portemonnee raakt.
Op Prinsjesdag meldde de NOS al snel in de livestream
dat, ik citeer,
‘de posterijen hadden besloten de postzegels voorlopig
nog niet te veranderen.’
Verder antwoordde de woordvoerder van het ministerie
van Financiën:
“Er is geen vast protocol voor het veranderen van de
beeltenis wanneer de koning opvallende zaken aan zijn
uiterlijk verandert. Voor de munten wordt een vast portret van de koning gebruikt en wij zien nu geen aanleiding om die beeltenis aan te passen”.
Hoe impactrijk kan een werkloos scheermes, thans verblijvend in de nieuwe koninklijke badkamer op Paleis
Huis ten Bosch, zijn.
De uitdrukking ‘Om des keizers baard’, betekent ‘zonder enig belang’. Een wedstrijd waar niets van afhangt.
Van des konings baard kun je niet zeggen dat er niets
vanaf hangt. En tegelijk is het niet meer dan een belangrijke bijzaak.

Deze uiterlijke kant is overigens niet alleen aan monarchen voorbehouden. In de republieken Frankrijk en
Amerika is er een parlement en een president, met monarchale status. Inclusief een first family, een first lady
en zelfs dynastievorming. Denk aan de families Kennedy, Bush en tegenwoordig Trump.

Tijdens de aubade zong ik vroeger uit volle borst ‘Gelukkig is het land waar God de Heer regeert.’ Nederland
is per saldo voor velen een gelukkig land.

Al sinds 1815 hebben de Nederlanden een democratie
met een vorst; andere westerse republieken hebben ook
een tijdelijke vorst. Alleen dan een die de grandeur van
een adellijke opvoeding en het internationale familienetwerk mist.

Gelukkig is het land waar het parlement beseft dat er
een prinsjesdag nodig is, waar niet alleen zij, maar ook
de koninklijke familie de aandacht krijgen die ze verdienen, gelet hun inzet voor ons Koninkrijk.

Gelukkig is het land waar koningen met hun bevolking
75 jaar vrijheid kunnen vieren.

Koninklijk Paleis Amsterdam:
Benning & Gladkova
Allard Pierson
KPA
Paleis Het Loo:
Artist impression, tekeningen en foto’s
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Gelukkig is het land waar men zich het permitteren kan
te discussiëren over ‘met baard of zonder baard’.

Met oranjegroeten,
Pieter Verhoeve
Burgemeester Gouda
Voorzitter Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen

Inhoud

Paleizen
• Koninklijk Paleis Amsterdam ‘Het universum van Amsterdam’ 32
• Paleis Noordeinde ‘Van Koninginnetrap tot Koningstrap’ 38
• Paleis Het Loo ‘the Garden of Earthly Worries’ 26

Artikelen
• In gesprek met Gerdi Verbeet ‘Verhalen vertellen, vrede en vrijheid vieren’ 12
• ‘Denkend aan Nederland…’ Kim Putters en Sjoerd Beugelsdijk 49

De KBOV bezoekt
• Koningsdag 2019 Amersfoort 54
• Het Kabinet van de Koning 53
• Dordrecht ‘Vader Willem in Dordt’ 52
© gemeente Gouda

KBOV
• Voorwoord van de voorzitter 3
• Van de redactie 6
• De KBOV in 2019 7
• Penningen in 2019 10

Boekverslagen
• In gesprek met de Oranjes 9
• Kroonjuwelen 21
• Koninklijk afscheid 35
• JONG ORANJE Leve de Koning! 61

• KBOV-Congres Kerkrade 11 18 22 34
• Bestuurder aan het woord 58
• Jong Oranje 60
• Musea 62
• Kerst- en Nieuwjaarswens 64

Columns
• Zeven vragen voor Hans Schillings 28
• Zeven vragen voor Petra Dassen 30
• Bestuurders stellen zich voor Chrissy Kalleveen 44
• Bestuurders stellen zich voor Ronald Otten 45
• Bestuurders stellen zich voor Jennifer Schillings 47

4

5

De KBOV in 2019

Van de redactie
ORANJE EN VRIJHEID
Vijf-en-zeventig jaar
Vrede uitdragen
Vrijheid koesteren
Vier en vijf mei
Vieren en herdenken
Rassen en rangen náást elkaar
Realiseren dat vrede niet vanzelfsprekend is
Ruimte voor elkaar maken, blijvend
Er zijn voor elkaar
Elk jaar opnieuw die vrijheid vieren
En stilstaan bij hen die ons ontvielen
Dat doen vrijwilligers van Oranjeverenigingen ook
Door het organiseren van vele mooie activiteiten
Dat realiseren velen op Koningsdag én op 4 en 5 mei
Eet samen met elkaar,
doe mee met de bevrijdingsmaaltijden
Echte gesprekken met elkaar,
deel de ervaringen
Eenheid zoeken met een Oranje kleur
En het mooie rood-wit-blauw
Ervaren dat sámen herdenken en vieren goed is,
dat dit bijdraagt aan saamhorigheid
Én op Koningsdag
En op 4 en 5 mei
Sámen met Oranje
Dat is wat de KBOV beoogt…

Als bestuur van de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen kijken we terug op een mooi en goed jaar.
Alle bestuursleden zijn bij vele Oranjeverenigingen of
– stichtingen betrokken geweest. Hetzij bij het uitreiken van een penning en oorkonde voor een vrijwilliger
die jubileerde of afscheid nam - om daarmee dank en
waardering voor die vrijwilliger met nadruk te onderstrepen – hetzij bij de viering van een jubileum van een
Oranjevereniging.

Vraag Harmke Bruins Slot
Deelt u de mening dat Oranjeverenigingen met bijvoorbeeld de viering van Koningsdag en de herdenking op 4 mei en de viering van 5 mei bijdragen aan
de verbinding en de verbroedering in de samenleving?

Ledencontact
Ledencontact staat hoog in het vaandel bij ons bestuur
of het nu gaat om de aanwezigheid bij feestelijke momenten, dan wel om advies en ondersteuning te geven
bij vragen en problemen die er leven. Hierbij proberen
we vooral met relevante informatie terzijde te staan. Zo
hebben we in het afgelopen jaar uitvoerig stilgestaan
bij het vrijwilligersvraagstuk, omdat we merken dat
veel van onze leden in meer of mindere mate bezig zijn
met het vinden en binden van vrijwilligers. Zo werd er
in 2018 een workshop georganiseerd door Facebook
Benelux voor onze vrijwilligers hoe je met Facebook
vrijwilligers kunt werven. Naar aanleiding hiervan heeft
het bestuur van de KBOV zelf een Facebook-community opgezet specifiek voor bestuurders, vrijwilligers
van Oranjeverenigingen/-stichtingen. Deze Facebookcommunity heet Oranjevrienden’. In deze community
kunnen vragen worden gesteld, oplossingen gedeeld
en ideeën aangedragen die te maken hebben met de
activiteiten die Oranjeverenigingen/-stichtingen organiseren. In deze community helpen en steunen we
elkaar hiermee. Elke bestuurder/vrijwilliger van een
Oranjevereniging/-stichting kan zich aanmelden bij
deze Facebookcommunity.

ALV
Op de Algemene Ledenvergadering van zaterdag 23
maart 2019 is een boeiende lezing gehouden door
David Wijnperle over ‘vrijwilligers vinden en binden’.
Deze lezing en andere informatie die door David beschikbaar is gesteld, is toegestuurd naar al onze leden.
Daarna heeft het bestuur van de KBOV een vrijwilligersmanifest aangeboden aan (toen nog) CDA 2e Kamerlid
Harmke Bruins Slot (de tekst hiervan is terug te vinden
onder het nieuws van maart 2019). Harmke Bruins Slot
heeft naar aanleiding van dit manifest vragen gesteld
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aan de ministers van Binnenlandse Zaken en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Hieronder een klein gedeelte van de beantwoording van de vragen.

Antwoord van de minister
Ja, wij zijn van mening dat de activiteiten die Oranjeverenigingen organiseren een positieve bijdrage
leveren aan verbinding en verbroedering in de samenleving. We waarderen het waardevolle werk dat
de vrijwilligers van Oranjeverenigingen verrichten
om deze activiteiten tot een succes te maken.
Vraag Harmke Bruins Slot
Herkent u de zorgen van de voorzitter van de landelijke Oranjebond over de toegenomen regeldruk die
de organisatie van de activiteiten van de Oranjeverenigingen onder druk zet?
Antwoord van de minister
Vrijwilligersorganisaties, zoals Oranjeverenigingen,
kunnen te maken krijgen met wetten en regels die
belemmerend werken. Dit heeft onder andere te
maken met (nieuwe) regelgeving ten aanzien van
veiligheid, privacy en aansprakelijkheid.
Het kabinet heeft diverse maatregelen genomen die
het eenvoudiger maken om vrijwilligers te vinden en
te binden, zoals de nieuwe regeling WW en vrijwilligers-werk, de regeling Gratis VOG voor vrijwilligers
en de ophoging van de maximaal onbelaste vrijwilligersvergoeding per 1 januari 2019. Het kabinet
onderzoekt daarnaast andere mogelijkheden om de
regeldruk bij het organiseren van evenementen verder te verminderen.

Afscheid en welkom
Tijdens de Algemene Ledenvergadering werd Wendy
Verkleij uit Uitgeest, in het dagelijks leven burgemeester van Uitgeest, als nieuw bestuurslid benoemd. We

7

namen afscheid van bestuurslid Adriaan van der Pols.
Adriaan werd in 2007 bestuurslid van de Koninklijke
Bond van Oranjeverenigingen en omdat een bestuurslid
volgens de statuten maximaal twaalf jaar deel mag uitmaken van het bestuur, zat zijn termijn erop. Hij heeft
in die twaalf jaar een spoor getrokken in ons Oranjeland, want hij is namens de KBOV op veel plaatsen in
Nederland geweest. Vele penningen heeft hij uitgereikt
en vele bezoeken gebracht aan allerlei bijeenkomsten:
van 4en5 mei tot en met de Nationale Heldendag, van
de Boomfeestdag tot en met het Facebook-vrijwilligersevent. We hebben Adriaan uitvoerig bedankt voor zijn
grote inzet.

Nationaal Comité 4 en 5 mei
Op 27 mei 2019 hadden voorzitter en secretaris van de
Oranjebond een boeiende ontmoeting met directeur Jan
van Kooten en voorzitster Gerdi Verbeet van het Nationaal Comité 4en5 mei. We wisselden informatie uit,
maakten afspraken om gezamenlijk op te trekken en af
te stemmen en we werden geïnformeerd over de activiteiten rond ‘75 jaar vrijheid’. Conclusie van ons gesprek
was om samen plaatselijke comités en Oranjeverenigingen te informeren, te stimuleren en te faciliteren.

Contacten en informatie
Sinds de zomer van 2019 heeft de Koninklijke Bond
van Oranjeverenigingen een nieuwe website. Het bekende adres www.oranjebond.nl is volkomen vernieuwd en gebruiksvriendelijker ingericht. Wat nieuw
is en handig: een digitaal aanvraagformulier voor het
aanvragen van de penningen. Ook is het mogelijk om
alle voorgaande nieuwsbrieven te lezen, onderaan de
site staat het archief.
Sinds jaar en dag kent de KBOV de goede traditie om
ééns in het jaar een congres te organiseren samen met
een bij de KBOV aangesloten Oranjevereniging of
Stichting. Het congres is bedoeld voor alle leden van
de KBOV om samen te komen, het Oranjegevoel te
delen, te luisteren naar interessante sprekers, kennismaken met elkaar en met het dorp of de stad waar we
te gast zijn en natuurlijk gezellig feest te vieren. Dit om
de samenbindende werking van ons vrijwilligerswerk te
onderstrepen! Oranjevereniging Kerkrade organiseerde
het congres 2019 op 4, 5 en 6 oktober.
Zo’n 200 vrijwilligers, allen behorende tot bij de KBOV
aangesloten Oranjeverenigingen of Stichtingen, werden
welkom geheten in deze gastvrije stad. De Oranjevereniging Kerkrade viert in 2019 haar 100-jarige jubileum.
Maar ook wordt stil gestaan en gevierd dat op 5 okto-
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ber 1944 (75 jaar geleden) Kerkrade werd bevrijd. Het
thema van dit KBOV Oranjecongres was ook: ‘Vrede,
vrijheid, verdraagzaamheid – Kerkrade grenzeloos / 75
jaar vrede / 100 jaar Oranjevereniging Kerkrade 19192019’. We zijn buitengewoon uitbundig ontvangen tijdens een zeer goed georganiseerd congres. Het bestuur
dankt de organisatie hartelijk voor hun grote inzet.
Naast het contact met u als leden, onderhouden we
ook contacten met het secretariaat van Koning WillemAlexander en Koningin Maxima ter afstemming en uitwisseling, met het Nationaal Comité 4en5 mei, met de
Geschiedkundige Vereniging Oranje Nassau, met het
Oranjefonds, met de Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk en met de musea Paleis op de Dam en
Paleis het Loo. Het bestuur representeert de Oranjeverenigingen en -stichtingen bij de nieuwjaarsreceptie van
de koning, het Koningsdagsconcert, de AEX-gongslag
op Koningsdag, de 4 mei herdenking en 5 mei viering,
openingen van koninklijke tentoonstellingen en symposia.
Om kort te gaan: contact, informatievoorziening, onderlinge uitwisseling, feest en representatie vinden we
als bestuur belangrijk voor onze leden. Dit alles maakt
de KBOV een enerverende organisatie. Onze bestuursleden steken hier graag vrijwillig tijd en energie in.
Mocht u zelf het leuk vinden om deel uit te maken van
dit bestuur, er is een vacature voor iemand uit OostNederland die we graag ingevuld zouden zien. Als u
interesse heeft, neem dan contact op met de secretaris
voor meer informatie.
Veel meer informatie over wie we zijn, wat we doen en
kunnen betekenen, is te vinden op onze website www.
oranjebond.nl. Lees vooral ook onze nieuwsbrieven
en natuurlijk dit gratis jaarboek (winkelwaarde 12,50
euro).
Zo heb ik u allen graag een indruk gegeven van wat de
KBOV heeft gedaan het afgelopen jaar om maar aan te
geven dat uw jaarlijkse contributie aan de KBOV goed
besteed wordt en van waarde is!

Boekbespreking

In gesprek met de Oranjes
Arendo Joustra
Fontaine Uitgevers
www.fontaineuitgevers.nl
ISBN 9789059568716
Het boek “In gesprek met de Oranjes” is een unieke
bundeling van interviews met de Oranjes. Het is zeldzaam dat leden van onze Koninklijke Familie interviews
geven. Als deze plaatshebben dan geeft dat een waardevolle inkijk in het persoonlijk leven en/of in het werk of
de taken van de betreffende geïnterviewde Koninklijke
hoofdpersoon. Aan het woord komen Koningin Juliana
en Prins Bernhard, de toenmalige Koningin Beatrix en
Prins Claus en ons huidig Koningspaar. De interviews
hebben plaatsgevonden in de periode 1965 tot en met
2017. De interviewers zijn ervaren journalisten, TV presentatoren of schrijvers: Willem L. Brugsma, Herman
Felderhof, Hella Haasse, Pieter Jan Hagens, Dominique
van der Heyde, Jan Willem Hillo, Brecht van Hulten,
Wilfried de Jong, Ad Langebent, Jaap van Meekren,
Rick Nieman, Jeroen Pauw, Dorien Pessers, Jaap van
der Ploeg, Hans Smit, Mariëlle Tweebeke, Maartje van
Weegen, Ed van Westerloo en Paul Witteman. Bij het
lezen van het boek kwamen bij mij de visuele herinneringen aan de interviews weer terug. En toch een beetje
heimwee naar vervlogen tijden. Het boek “In gesprek
met de Oranjes” is een aanrader voor wie deze Koninklijke interviews nog eens wil herbeleven.
Bert Blaauw | KBOV

Bedankt voor uw inzet voor de Oranjebeweging in Nederland en het lidmaatschap van de Koninklijke Bond
van Oranjeverenigingen!
Namens het bestuur,
Dick Steenks, secretaris

9

Congres Kerkrade 2019

Jubilea
Ieder jaar reikt de KBOV bronzen legpenningen met bijbehorende draaginsigne en oorkonde uit aan vrijwilligers die een jubileum vieren als bestuurslid of afscheid nemen na
jarenlange inzet. Ook afgelopen jaar zijn er weer veel vrijwilligers onderscheiden.
Hieronder ziet u de namen van alle gedecoreerden.

Vrede, Vrijheid, verdraagzaamheid Kerkrade grenzeloos - 75 jaar vrede

Uitgereikte penningen januari t/m november 2019

6-1-2019
31-1-2019
11-2-2019
11-2-2019
27-3-2019
2-4-2019
27-4-2019
27-4-2019
27-4-2019
18-5-2019
5-6-2019
17-7-2019
18-11-2019
28-11-2019
30-11-2019
30-11-2019
30-11-2019

Rijnsburg
Nieuw Vennep
Bunschoten
Bunschoten
Moordrecht
Stolwijk
Rouveen
Geldermalsen
Huissen
Lochem
Veenendaal
Kampen
Voorthuizen
Hendrik Ido Ambacht
Voorhout
Voorhout
Voorhout

Daan van Delft
Theo van Iperen
Gijs de Graaf
Jan Zijl
André van Gennep
Bert van Arendonk
Henk Courtz
Teunis van Weverwijk
Johan Coenen
Jeanette Verbeeten
Peter Baten
Jan Den Held
Bauke van de Ploeg
Peter Hoogstraaten
Mart Wassenaar
Ton Koster
George Beuker

35 jaar
22 jaar
21 jaar
21 jaar
22 jaar
26 jaar
26 jaar
25 jaar
40 jaar
45 jaar
13 jaar
40 jaar
27 jaar
12 jaar
25 jaar
40 jaar
24 jaar

Dat was het thema van het KBOV-Congres dat in Kerkrade gehouden werd, gedurende maar liefst drie dagen.
En het waren drie prachtige dagen! Een sfeerverslag.

Vrijdag 4 oktober 2019: Dierendag en
GaiaZOO
Dierendag, het wordt internationaal gevierd. En in
Kerkrade is iedereen die het KBOV-Congres gaat bezoeken al vanaf 12.00 welkom in de gro(o)t(s)e dierentuin
GaiaZOO. Veel verenigingen maken van het aanbod gebruik. Kerkrade ligt in het zuidelijke deel van Limburg.
Voor veel mensen een aardig eindje van hun thuisadres
af, maar op deze manier (drie dagen activiteiten) worden er twee zaken gecombineerd: het jaarlijkse KBOVCongres en gezellig een paar dagen met collega’s van je
Oranjevereniging- of Stichting optrekken!

GaiaZOO
Petra Dassen, burgemeester van Kerkrade schrijft in het
programmaboekje: ‘…Gaia is de mythische oermoeder,
in Kerkrade verworden tot een veelgeprezen dierentuin…’. Acht verenigingen weten de weg naar de dierentuin al vroeg te vinden. En hoewel het regent is de
stemming meteen goed. Mensen begroeten elkaar, gaan
aan de koffie en de Limburgse vlaai en trekken vervolgens de zeer bijzonder opgezette dierentuin in. Een
duidelijke visie is te zien en te voelen in deze ‘Award
Winning Zoo’. De dierentuin heeft vanaf 2019 de grootste groep flamingo’s in huis, maar liefst 400 vallen er
te bewonderen. Er zijn meer dan 150 diersoorten. Gai-
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aZOO kent een speciaal LimburgHUIS. Een speciaal
onderkomen waar aandacht is voor de inheemse korenwolf, de vuursalamander en de Europese rivierkreeft.
Veel van de KBOV-Congresgangers zien gorilla’s spelen
en gevoerd worden, enthousiaste, nieuwsgierige en soms
schichtige stokstaartjes. Men geniet van het weidse uitzicht op de giraffen en neushoorns in de SAVANNES.
We worden meegenomen het RAINFOREST in, komen
in de TAIGA terecht, en betreden met elkaar de JUNGLE. Van wolven tot otters. Van brulapen tot zebra’s.
Een prachtig park. Terecht uitgeroepen tot het ‘leukste
uitje van Nederland’ voor het hele gezin. Want speeltuinen, kinderboerderij en lekker eten in een gemoedelijke
ambiance is er ook volop te vinden. Een aanrader!

Hof van Gaia en presentatie
Vanaf 17.00 uur wordt iedereen ontvangen in het Hof
van Gaia. Een hapje en drankje wordt aangeboden.
Nieuwe KBOV-Congresgangers sluiten aan. Rond 18.00
uur wordt iedereen uitgenodigd plaats te nemen in het
Gaia Theater (auditorium). Directeur Rob Huppertz
houdt een indrukwekkende presentatie, waarin ambitie
en een milieubewuste visie hand in hand gaan! Na dit
alles gaat het KBOV-gezelschap richting centrum. Sommigen zoeken hun hotel op, anderen nemen nog een
afzakkertje (of gewoon kopje koffie!) in café de Wiëtsjaf
aan de Markt te Kerkrade.
Tot morgen!
Sylvia Hörmann-Vorst | KBOV
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In gesprek met
Gerdi Verbeet voorzitter
Nationaal Comité 4 en 5 mei
Verhalen vertellen, vrede en vrijheid vieren…
Aan de vooravond van de lange reeks herdenkingen en
vieringen in het kader van ’75 jaar vrijheid’ heeft de
redactie van het KBOV-Jaarboek op 10 september 2019
een gesprek met de voorzitter van het Nationaal Comité
4 en 5 mei. Mevrouw Verbeet reist op 12 september 2019
af naar het eerst bevrijde kerkdorp van Nederland, de
plaats Mesch in Zuid-Limburg. Bevrijd op 12 september-1944 door de Amerikaanse 30e infanteriedivisie. Als
voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei zal zij in
2019 en 2020 nog veel meer plaatsen, herdenkingen en
vieringen bezoeken in den lande.
Gerdi Verbeet kende een lange loopbaan van bijna twintig jaar in de landelijke politiek. Was docent, politiek
adviseur, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
en Tweede Kamervoorzitter. Op 6 mei 2015 werd Verbeet per Koninklijk Besluit benoemd tot voorzitter van
het Nationaal Comité 4 en 5 mei voor een periode van
zes jaar.
De KBOV kent onder haar leden veel Oranjeverenigingen- en Stichtingen die zich naast het organiseren van
Koningsdag al decennialang inspannen voor de lokale
herdenkingsplechtigheden op 4 mei en soms ook betrokken zijn bij de vieringen van 5 mei. Een eerdere voorzichtige analyse tijdens een Algemene Ledenvergadering
liet zien dat een kleine driekwart van de leden betrokken
of zelfs geheel verantwoordelijk is voor het organiseren
van eerdergenoemde activiteiten.
Allerlei redenen dus om met elkaar het gesprek aan te
gaan. Wat hebben we gemeen, waar kunnen we elkaar
vinden? Voorzitter Pieter Verhoeve en secretaris Dick
Steenks van de KBOV hebben een eerste verkennend gesprek met Gerdi Verbeet en Jan van Kooten (directeur
Nationaal Comité 4 en 5 mei) in mei 2019. Voorlopige
plannen en afspraken zijn gemaakt. Nu, september 2019,
een wat uitgebreider gesprek met de voorzitter van het
Nationale Comité 4 en 5 mei.
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Een land maakt een
land als je mét elkaar
gemeenschappelijke
feesten hebt en als je
met elkaar
gemeenschappelijk
verdriet deelt.
Herinneringen
De ontvangst door mevrouw Verbeet is hartelijk op een
van de nazomerdagen van 2019. Met een kop thee in
de hand gaan we eerst terug naar de vroege jeugdherinneringen van Gerdi Verbeet…
Wat zijn uw eerste herinneringen aan ‘Oranje’, het
‘Oranjegevoel’ en de herdenkingen van 4 mei, en/of de
vieringen van 5 mei?
Watersnoodramp, een strik op je hoofd net als de prinsesjes. En misschien ‘verkeerd bezorgd’?
‘…Mijn eerste herinneringen (ik ben van 1951) gaan
toch eigenlijk terug naar de berichtgeving rondom de
watersnoodramp van 1953. Ik was twee jaar oud. Maar
mijn moeders zorg om haar familie in West Brabant
die woonde vlakbij Tholen, de opgewonden telefoongesprekken met haar zusters. Dát herinner ik me. Een
televisie kenden we nog niet in die tijd. Dus door het
vertellen en delen van de verhalen en het bewaren
van materiaal erover kwamen gesprekken op gang.
En Oranje? Ik zag er net zo uit als de prinsesjes! Ook
met zo’n strik op mijn hoofd, en ook toen al werd de
kleding van de prinsesjes gekopieerd. Dus jurkjes met
een strak lijfje en een aan-gerimpelde rok, kleine ruitjes
als motief, daaronder korte sokjes met lakschoentjes…

Dat soort kleding had ik ook. Ik kende de beelden, de
foto’s van de koninklijke familie. En ik heb zoals veel
meisjes ook wel eens gedacht dat ik eigenlijk verkeerd
terecht gekomen was. Dat ik toch eigenlijk ook wel één
van de prinsesjes was, maar ‘verkeerd bezorgd was’, dat
de ooievaar de verkeerde afslag had genomen. (Gerdi
Verbeet lacht…) Ik vond die beelden, als klein meisje
superinteressant. Mijn nieuwsgierigheid werd verder
aangewakkerd door de buren beneden ons. Zij hadden
een koekdoos met daarop een afbeelding van Koningin
Elizabeth. Ook dát vond ik geweldig…’

Wonen in Amsterdam en trots op Wilhelmina
‘…Mijn ouders waren sociaaldemocraten, met name
heel trots op Wilhelmina tijdens de periode van de
Tweede Wereldoorlog, en mijn moeder sprak over Juliana als een ‘goed mens’. Aan de andere kant vond mijn

moeder ook wel dat ook de leden van het koningshuis
belasting moesten betalen. Er was een soort natuurlijke
afstand tot het koningshuis, soms ook vragen over het
erfelijk koningschap. Maar de stabiliteit die het Oranje
Koningshuis met zich meebracht in die tijd werd door
mijn ouders zeer gewaardeerd. Pas veel later kwam ik
er achter dat mijn moeder van alles verzamelde van wat
er aan boeken verscheen over het koningshuis. In een
mooie eiken boekenkast achter deurtjes. Andere boeken stonden zichtbaar in de kast, want ja… ik woonde
wel midden in Amsterdam, ook wel de Republiek Amsterdam genoemd! Mijn ouders waren kritische mensen, maar met name mijn moeder, fulltime gewerkt
haar hele leven, ook best bijzonder voor die tijd, zag de
waarde van ons koningshuis in. Mijn vader is door de
oorlog ingrijpend van positie veranderd. Voor de oorlog
pacifist. Daar heeft hij de rest van zijn leven diep spijt
van gehad. Hij vond dat het Nederlandse leger onvoldoende voorbereid was. En juist en met name in die
periode van de Tweede Wereldoorlog ontstond er een
groot respect voor Koningin Wilhelmina. Radio Oranje
werd veel beluisterd. En dát respect voor ons koningshuis en de rol die ze spelen binnen de constitutionele
monarchie is daarna nooit meer veranderd…’

4 mei, de ingekeerdheid van mijn ouders,
stil zijn
‘…Ik kan me nog heel goed herinneren dat we stil
waren. We stonden voor het raam, lantaarns aan, en
dan de ingekeerdheid van mijn ouders. Stil staan bij
de nasleep van de oorlog, bij wat er allemaal gebeurd is
toen. Daar ben ik mee opgegroeid. En ik herinner me de
verontwaardiging ook, vooral van mijn vader, wanneer
mensen níet stilstonden tijdens die twee minuten stilte.
Doorfietsten bijvoorbeeld. Meer mensen kennen dat
gevoel. Ik weet nog dat ik als kind thuis voor de raam
stond en zag dat iemand van zijn fiets werd gemaand
en duidelijk gemaakt wat er speelde op dat moment.
En natuurlijk kan het best zo zijn dat de bewuste man
niet eens precies wist dat het juist dát moment was al,
maar toch.
Wat voor mij veel veranderde was het feit dat we televisie kregen. Aanvankelijk niet thuis, wij gingen televisie kijken bij tante Ton en oom Jan. Maar vanaf dat
moment was natuurlijk het defilé op de verjaardag van
de toenmalige Koningin Juliana een vast gegeven. En
natuurlijk alle huwelijken volgen…’

Gerdi Verbeet met haar broer Martin in het ouderlijk huis te Amsterdam, voor de boekenkast.

= Dan blijkt dat mevrouw Verbeet toch ook de genen
van haar moeder heeft, want plots worden ook hier en
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Nederland dé koning en de koningin zijn. En dat is
in die zin natuurlijk ook de brug naar het Nationaal
Comité 4 en 5 mei, want ook 4 en 5 mei zijn van ons
allemaal, zijn er voor álle Nederlanders We boffen natuurlijk met een koningshuis dat op zoveel punten een
buitengewone voorbeeldrol vervult!...’

Nationaal Comité 4 en 5 mei

daar kastjes en lades opengetrokken en komt er een
prachtverzameling memorabilia tevoorschijn. In eerste
instantie, net als iedere andere Nederlander gekregen,
gekocht soms, gespaard. Daarna aangevuld met prachtige herinneringen overgehouden aan de vele functies
die Verbeet heeft bekleed. We staan er uitgebreid bij
stil en krijgen tekst en uitleg. Wat een leuke én mooie
verzameling! =

Het Huis van Oranje
Binnen uw werkzaamheden heeft u vaak te maken gehad
met de Koning, leden van het Koninklijk Huis. Onderdeel
uitmakend van de Nederlandse constitutionele monarchie. Wat is uw blik daar op, wat zijn uw ervaringen?
‘…De bescheiden opstelling van de vorsten van ons koningshuis. (‘Wie ben ik dat ik dit doen mag ?’ Woorden
uitgesproken door Juliana bij gelegenheid van haar inhuldiging op 6 september 1948.) Dat heeft volgens mij

de huidige koning precies hetzelfde. Koning WillemAlexander lijkt zich zeer bewust van het feit dat het hem
‘gegeven’ is om dit te doen, en dat dát ook verplicht om
het goed te doen.
En ik vind het wel mooi om er voor uit te komen in een
interview, in een gesprek, dat ik vind dat we zo’n ontzettend fijn koningshuis hebben. En met het gegeven
dat we een constitutionele monarchie hebben, weten we
ook misschien beter wat ons bíndt: dat we hier samen
met elkaar begrijpen dat praten uiteindelijk altijd een
betere oplossing biedt. Een parlementaire democratie is
er wel voor bedoeld om met elkaar, en volgens bepaalde
afspraken tot besluitvorming te komen.
En de leden van ons koninklijk huis zijn gewoon, maar
ook weer niet. Omdat ze natuurlijk ook een soort professionele afstand houden. En dat is heel goed. Want er
moet iets van die mythe blijven. We hoeven niet alles te
weten. Laat ons er ook maar een beetje tegenop kijken.
Ze zijn zich heel bewust van het beeld dat ze vormen.
Daar komt die bescheidenheid ook in naar voren. Laten
we hopen dat wij Nederlanders hen een eigen leven
blijven gunnen…’
Ter aanvulling stelt Gerdi Verbeet:
‘Een land maakt een land als je mét elkaar gemeenschappelijke feesten viert en als je met elkaar gemeenschappelijk verdriet deelt.
Dat is de samenhang en dat gevoel geeft dit koningshuis
ons in hoge mate mee.’
Voorbeeld zijn, bewuste keuzes maken, koning en
koningin voor iedereen.
‘…De koning en de koningin geven in hun voorbeeld,
in de keuzes die ze maken aan dat ze voor iedereen in
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Wat was voor u uiteindelijk de reden dat u koos voor
het voorzitterschap van het Nationaal Comité 4&5 mei?
Tweede Kamerlid en Kamervoorzitter
‘…Toen ik Kamerlid werd kreeg ik de portefeuille
Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Sport hangt onlosmakelijk samen met het Oranjegevoel. Daarnaast ben
ik me bezig gaan houden met de oorlogsslachtoffers,
een onderwerp dat ook onder VWS valt. Als Kamerlid
leg je een eed af waarbij je trouw belooft aan de Koning.
Je bent je heel bewust van de rol die het koningshuis
vervult binnen de constitutionele monarchie, het hoort
bij elkaar. Toen ik later als Kamervoorzitter op 4 mei,
op de Dam stond, heb ik ook altijd sterk het gevoel
gehad bij het zien van al die mensen: dít zijn de mensen
die zich bewust zijn van vrijheid en onvrijheid, van de
waarde van de constitutionele monarchie. Als we daar
staan met al die mensen op de Dam dan voel ik altijd
heel sterk: dít zijn mijn bondgenoten…’
Even niet meer op de Dam op 4 mei
‘…Toen ik stopte als Kamervoorzitter, een bewuste
eigen keuze, merkte ik dat ik voor het eerst echt pijn
had van die keuze op 4 mei. Ik had geen rol meer bij de
Nationale Herdenking. Zat thuis voor de televisie. Het
tweede jaar mocht ik als lid van de raad van toezicht
van het Anne Frankhuis naar de Dam en het derde jaar
na mijn afscheid ben ik bewust niet gegaan omdat ik
toen al wel wist dat de kans groot was dat ik voorzitter
zou worden van het Nationaal Comité 4 en 5 mei en je
wilt niet dat er ruis op de lijn komt. Het jaar daar op
mocht en kon ik weer op 4 mei op de Dam staan. Nu in
de rol van voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5
mei. En deze rol past zó, sluit zo voor mijn gevoel aan
op wat ik geprobeerd heb te doen als voorzitter van de
Tweede Kamer. De verbinding laten zien, dat je als Kamervoorzitter voor het gehele volk staat, dat je wilt dat
iedereen begrijpt wat er in die Tweede Kamer gebeurt,
hóe besluiten tot stand komen. Altijd heb ik geprobeerd
mensen uit te nodigen naar de Kamer te komen. Van
leraren maatschappijleer tot de boerengemeenschap.
Groepen leerlingen, mensen uit allerlei lagen van de samenleving. Altijd met als doel: het gesprek met elkaar
op gang brengen…’

Nationaal Comité 4 en 5 mei, ooggetuigen en gesprek
‘…Eigenlijk is wat ik nu tracht te bereiken binnen het
Nationaal Comité 4 en 5 mei hetzelfde. Je wilt het gesprek op gang brengen. Via het gegeven van de Tweede
Wereldoorlog. Met oude en nieuwe Nederlanders. Want
de ooggetuigen van de Tweede Wereldoorlog ontvallen
ons steeds meer. Maar je ziet in de landen waar de Eerste Wereldoorlog wordt herdacht, dat de behoefte om
daar ook zónder ooggetuigen bij stil te staan, nog zeer
vitaal is. Dat zag je terug in 2018 tijdens de 100-jarige
herdenking van het einde van de Eerste Wereldoorlog.
Nu zijn er nog enkele ooggetuigen van de Tweede
Wereldoorlog die je uit de eerste hand kunnen vertellen hoe het was. Gelukkig zijn er ook volop prachtige
boeken verschenen van zowel de Eerste- als de Tweede
Wereldoorlog. Daar kunnen we gebruik van maken.
Maar tegenwoordig, wonen er in ons land óók mensen, zitten er op onze scholen óók kinderen en jonge
mensen waarvan de familie de Tweede Wereldoorlog

niet hier heeft meegemaakt of niet kent uit verhalen,
maar wél ooggetuige zijn geweest van een oorlog in hun
moederland. Je kunt die ervaringen van al deze mensen
samen meenemen als je met elkaar spreekt over de geschiedenis van Nederland en de Tweede Wereldoorlog
in het bijzonder. Het gesprek over oorlog, vrede over
vrijheid en de rechtstaat. Wat je zelf kan doen, hoe belangrijk dat is. Dat is nog steeds nodig…’
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Gastlessen, ervaringen delen
‘…Er zijn veel mensen die via onze organisatie gastlessen geven. Soms nog gebaseerd op eigen ervaringen,
maar in toenemende mate gebaseerd op de verhalen
en ervaringen van hun ouders. Zij geven ons aan dat
de jonge mensen van nu deze verhalen van belang
vinden. Dat het gesprek aangaan, voorbeelden geven,

van belang is. Wij willen graag ‘de oorlog vertellen’, de
verschrikkingen die deze oorlog kende, om daarna de
mensen mee te nemen in de gedachte van – wat kunnen
wij nu doen, welk verschil kun jij zelf maken, als kind,
als jongere, als ouder van kinderen, als volwassene,
om te voorkomen dat we weer in zo’n situatie terecht
komen. En móchten we in zo’n situatie terecht komen,
wát ga je dan doen om er weer uit te komen? –
Dat vond ik vorig jaar zo’n mooi gegeven bij het Jaar
van het Verzet. Breed gedragen door de samenleving.
Dat je als Comité probeert mensen een handelingsperspectief te geven. Je hoeft niet alles te accepteren, maar
het is goed te weten, te beseffen, hóe je kunt handelen
in tijden waarin verzet geboden is. Dat je leert beseffen
dat iedereen zijn of haar verhaal heeft. Daar alert op
zijn, elkaar zien, het gesprek met die ander proberen
aan te gaan.…’

Partners: KBOV én Nationaal Comité 4 en
5 mei
Een verbinding zoeken tussen de KBOV en het Nationaal
Comité 4 en 5 mei. Elkaar ondersteunen, samenwerken
waar dat kan. Het is iets waar eerder in 2019 beide voor-
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zitters met elkaar over van gedachten wisselden. Binnen
de KBOV zijn zo’n 70-75 % van de mensen ook bezig
met het organiseren van activiteiten op en rond 4 en 5
mei. Beide gremia kennen de constatering van vergrijzing, de toenemende druk daar waar het gaat om veiligheidsissues bijvoorbeeld. Kunnen we dit wat concreter
maken. Heeft u, heeft het Nationaal Comité 4 en 5 mei
hier ideeën bij?
‘…Het Nationaal Comité 4 en 5 mei is een kleine organisatie, ook daarom ben ik blij dat u dit gegeven met
ons deelt. De vergrijzing zoals de KBOV die ziet bij haar
verenigingen, ziet ook het Nationaal Comité 4 en 5 mei
bij haar achterban. Aan de andere kant is dat altijd zo
geweest: wanneer je in een drukke fase van je leven
zit, heb je niet altijd de tijd om in een verenigings-of
comitébestuur te gaan zitten. Ik denk dat gemeenten,
zeker als het om openbare orde tijdens herdenkingen
en vieringen gaat, een belangrijke rol spelen. Maar als
je een groep mensen hebt die enthousiast en ideeënrijk
is, moet je die juist inzetten om in samenspraak met
scholen, met winkeliersverenigingen van tijd tot tijd de
prachtige instituties te vieren die wij hier hebben. De
maand van de verjaardag van de Koning tot en met 4 en
5 mei houdt de samenleving vanuit allerlei invalshoeken
even goed bij de les. Daarom vind ik ook dat 5 mei ook
voor iedereen, ieder jaar, een vrije dag zou moeten zijn,
waarop we onze vrijheid vieren en dat we onze open,
vrije en democratische rechtstaat moeten koesteren met
z’n allen, vanuit het besef dat dit geen vanzelfsprekendheid is. Johan Remkes doet daar ook aanbevelingen
over in het advies van de staatscommissie parlementair
stelsel. Democratische kennis is
niet aangeboren. Hij constateert
dat de kennis over de werking van
de Nederlandse Instituties bij met
name jongeren nog te klein is. Het
Nationaal Comité probeert via onderwijsprogramma’s daarvoor dus
ook nadrukkelijk aandacht te vragen op scholen…’
Wat zou u graag zien, wat lijkt u
waardevol wanneer we het hebben over een samenspraak
tussen het Nationaal Comité 4 en 5 mei en de KBOV?
‘…Wat ik graag zou zien is dat we één keer per jaar, met
de Oranjecomités en de 4 en 5 mei comités gezamenlijk
vergaderen,
• dat alle bij de KBOV aangesloten leden een Toolkit
meekrijgen. Zodat ook bij uw leden helder is welke
materialen beschikbaar en om niet beschikbaar
ieder jaar worden gesteld aan scholen,

• dat Oranjeverenigingen nog eens bij de burgemeester en wethouders langsgaan, dat gezamenlijk van
het aanreiken van al dat gratis materiaal een feestje
kan worden gemaakt op de scholen. In goed overleg. De Toolkit kent namelijk ook echt een uitpakmoment. Dát kan de insteek zijn.
• Dat de beoogde vrijheidsmaaltijden (initiatief Comité 4en5 mei) ook onderdeel zouden kunnen
worden van de activiteiten die Oranjeverenigingen
al organiseren. Samen aan tafel, samen in gesprek.
Verder ter aanvulling:
• wat wij als Comité 4 en 5 mei belangrijk vinden is
dat je de nodige kennis krijgt op school, maar dat
de houding van alle Nederlanders er een wordt van:
‘Dit hoort er gewoon bij!’
• schoolkinderen geven ons zelf aan 4 mei een plechtig moment te vinden wat vooral zo moet blijven.
We zijn stil, zingen het Wilhelmus. En op Koningsdag mag je feest vieren. Zing je ook het Wilhelmus.
Het hoort allemaal bij elkaar, bij ons land. En als je
kennis hebt, doe je mee.
• het zijn dé momenten waarop kinderen, jongeren,
ouders, grootouders, volwassenen bij elkaar komen
en elkaar meenemen in verhalen. Het mag en moet
ook een familieding worden. Samen met elkaar in
gesprek gaan, juist ook thuis, oude en nieuwe Nederlanders…’

heid - verbondenheid, democratie, nóóit meer!...’
De laatste vraag: ‘Stel u zou weer jong zijn in de wereld
van nu, wat zou u dan mee willen krijgen als boodschap
als het gaat om 4 en 5 mei?
‘…Ik zou “gechallenged” willen worden, uitgedaagd
willen worden om op mijn eigen manier iets bij te kunnen dragen aan die democratische rechtstaat die wij nu
zijn, die wij nu hebben. Het bewustzijn waarom je 4
mei herdenkt en 5 mei viert, moet geworteld zijn in het
drama en het verdriet van de Tweede Wereldoorlog.
Het doorgeven van het verhaal. Thuis en binnen het
onderwijs. Kom met verhalen en vragen, ga het gesprek
aan, inspireer elkaar! Verantwoordelijkheid, verbondenheid, vrijheid!...’
Het Nationaal Comité 4 en 5 kent een betrokken, bevlogen, enthousiaste, kundige, relativerende, soms ook
bedachtzame, én humorvolle voorzitter. Veel is gezegd,
intenties uitgesproken, evenals ambities en uitnodigingen. Sámen met de KBOV weer een stapje verder op de
weg waarvan terecht gezegd wordt: ‘Nóóit meer!..’
Mevrouw Verbeet: hartelijk dank!
Sylvia Hörmann-Vorst | KBOV

Tenslotte…
Vijf statements, vijf woorden of woordenreeksen, die
volgens u de boodschap en de missie vangen van het Nationaal Comité 4 en 5 mei… wat zegt u dan?
‘…Respect voor de doden, verantwoordelijkheid - vrij-
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Congres Kerkrade 5 oktober
Congresgedeelte
Zaterdag 5 oktober
Dé dag waarop Kerkrade werd bevrijd in 1944. In 2019
dé dag dat de KBOV-vrijwilligers en vele genodigden
worden ontvangen in de Hub Kerkrade, de centrale
ontmoetingsplek in Kerkrade. In het Parkstadtheater
wordt het KBOV-Congres geopend door de voorzitter
van de Oranjevereniging Kerkrade Hans Schillings. Hij
vertelt het verhaal van een ontmoeting van een 16 jarige
jongen met een Britse veteraan. Daarom zet deze plaatselijke Oranjevereniging zich in om de historie levend
te houden: kennis doorgeven aan de nieuwe generatie.
Vervolgens heet Sylvia Hörmann namens de congrescommissie iedereen van harte welkom. In het bijzonder
de gasten van deze morgen worden welkom geheten.
Zonder hen zouden we geen inhoudsvol congres heb-

Hans Schillings voorzitter OV Kerkrade.
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ben! Zo wordt het KBOV-Congres in Kerkrade vandaag
extra luister bijgezet door de aanwezigheid van de Kamerheer van de Koning voor de provincie Limburg, de
heer Jan Schrijen. Ook is aanwezig Gouverneur Theo
Bovens, Commissaris van de Koning van de provincie
Limburg. Sylvia bedankt vooral de jarige Oranjevereniging van Kerkrade: zij hebben deze dag voor ons
allemaal georganiseerd. Dagvoorzitter Vivian Lastaster
leidde de morgen in goede banen.

Tegelijk is het Oranjegevoel springlevend en de voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun inzet bij het oranjegevoel van Nederland! Ook feliciteert de voorzitter
van de KBOV de jubilerende vereniging van Kerkrade
en bij gelegenheid van dit feit wordt de eerste KBOVjubileumvlag overhandigd. Vier sterren die staan voor
4 × 25 jaar = 100 jaar!

Tirza van der Graaf en social media, muziek

Dan is het tijd voor een prachtig muzikaal intermezzo
van het Koninklijk Harmonie Orkest Kerkrade met medewerking van sopraan Floor Bosman. Er is ongelooflijk
veel muzikaal talent aanwezig deze morgen. Het publiek luistert ademloos naar deze mooie bijdrage!

Kerkrade (Nederland),
Herzogenrath (Duitsland) = Eurode

KBOV-voorzitter Pieter Verhoeve spreekt vervolgens
zijn congresrede uit. Hij staat stil bij de baard van de
koning, een veelbesproken onderwerp in Nederland.
Hij blikt met de aanwezigen terug in de geschiedenis.

Tirza van der Graaf, online redacteur van het televisieprogramma Blauw Bloed (EO) neemt vervolgens de
aanwezigen mee in een zeer onderhoudend verhaal met
als rode draad ‘Koninklijk Huis en de rol van de sociale
media’. Ze staat met de aanwezigen stil bij de inzet van
social-media bij de Koningshuizen over onze grenzen,
maar ook bij onze eigen Koninklijke Familie. Sociale
media worden steeds belangrijker, omdat het mogelijkheden biedt voor interactie, een groot bereik heeft en
transparantie uitstraalt. Ze daagt de leden en de KBOV
uit om actief te zijn op het web om zo Nederland te
laten meekijken wat er achter de schermen in de verenigingen gebeurt.

Dan is het tijd voor een uniek en bijzonder moment.
De buurgemeente van Kerkrade, samen met de Duitse
gemeente Herzogenrath de Europese stad ‘Eurode’ vormend, wordt welkom geheten binnen de KBOV als
nieuwe Oranjevereniging in de status van ‘partner in
verbondenheid’. Muren worden afgebroken, steen voor
steen. Samen staan we stil bij wat er vroeger gebeurde,
maar ook dat dit nooit meer mag gebeuren. Deze samenwerking is niet vanzelfsprekend, maar het is een
opdracht die we iedere dag samen moeten uitvoeren en
vormgeven. Burgemeester Petra Dassen van Kerkrade
legt de unieke en bijzondere werking van deze internationale stadssamenwerking uit. Bijzonder is ook dat
er een grote delegatie jongeren uit Herzogenrath aan-

Sylvia Hörmann KBOV.

Pieter Verhoeve, voorzitter KBOV Congresrede.

Tirza van der Graaf van EO Blauw Bloed, spreker Congres.

Congresrede
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Boekbespreking

Boekenreeks Kroonjuwelen

Petra Dassen, Hans Schillings, Pieter Verhoeve, Theo Bovens en
Jan Schrijen.

Dr. Mark Speich, staatssecretär für Bundes- und Europaangelegenkeiten Internationales des Landes Nordrhein-Westfalen.

Prinses der Nederlanden Beatrix
Jutta Chorus – ISBN 9789085165132
Koning Willem-Alexander
Justine Marcella – ISBN 9789085165460
Koningin Máxima
Justine Marcella – ISBN 9789085165200
De Prinsessen van Oranje
Justine Marcella – ISBN 9789085165019
B for Books
www.b4books.nl

Petra Dassen, Burgemeester Kerkrade.

Henk Morsink, Kanselarij der Militaire Orden.

wezig is. Deze jongeren staan garant voor de inhoud
van herdenken en vieren, waaronder ook aandacht
voor Oranje! Zo wil deze jonge generatie doorgeven wat
nodig is: samen gedenken en blijvend werken aan de
vrijheid voor iedereen.

militairen in oorlogsgebied, op missie onderweg verdienen, het bewaken van de zuiverheid van het decoratiestelsel en hoe het in zijn werk gaat wanneer er een
onderscheiding wordt aangevraagd. Verder vertelt hij
ons over de taken, zoals militair ceremonieel, defensiecontacten, herdenkingen, staatsbezoeken, veiligheidsissues en zijn inzet bij de abdicatie en inhuldiging van
Koning Willem-Alexander. Ook legt hij als Kanselier
der Nederlandse Orden het decoratiestelsel uit en geeft
tekst en uitleg over de toekenning van een Militaire
Willems Orde.

Daarna neemt Dr. Mark Speich, staatssecretär für Bundes- und Europaangelegenkeiten Internationales des
Landes Nordrhein-Westfalen het woord. Voor dit bijzondere element van het KBOV-Congres is hij graag
gast en zijn speech is er een die indruk maakt. Jonge
mensen zijn de Europeanen van morgen. Samen moeten
we alles doen om de grenzeloosheid ter hand te nemen
en samen te werken aan een gezamenlijk Europa. Een
gezamenlijk forummoment met vragen en antwoorden
en een fotomoment sluit dit unieke gedeelte af.

Henk Morsink (Kanselarij der Nederlandse
Orden) en het Wilhelmus
Het morgenprogramma wordt afgesloten met een presentatie van Henk Morsink, Generaal-Majoor buiten
dienst van Zijne Majesteit de Koning. Het is bijzonder
om een kijkje in deze bijzondere oranjekeuken te krijgen. Hij staat stil bij de ruime aandacht die defensie,
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Met het gezamenlijk zingen van het Wilhelmus sluiten
we deze bijzondere morgen af. Een morgen in het teken
van Oranje, verbinding, saamhorigheid en grensoverschrijding. Een gedachte die als een rode draad door
het KBOV-Congres heen zal lopen. Dank aan de inspirerende gastsprekers en aan de bijzondere genodigden
die de tijd en de moeite namen om dit KBOV-Congres
waarbij de Oranjevereniging Kerkrade een 100-jarige
verjaardag viert bij te wonen!

De boekenreeks Kroonjuwelen bestaat uit een kwartet
van 4 Koninklijke boekjes. Klein van formaat, praktisch
hanteerbaar en prettig leesbaar. De boekjes gaan achtereenvolgens over onze voormalige Koningin Beatrix, nu
Prinses der Nederlanden, Koning Willem-Alexander,
Koningin Máxima en de 3 dochters van ons Koningspaar, de Prinsessen van Oranje. Het boekje over Beatrix
is geschreven door de journalist Jutta Chorus die meerdere boeken over de Oranjes op haar naam heeft staan.
De overige 3 boeken zijn geschreven door Justine
Marcella, journalist, koningshuisdeskundige en hoofdredacteur van het tijdschrift Vorsten. De boekjes van
de Kroonjuwelen zijn pareltjes en geven een prachtig
persoonlijk beeld van de hoofdrolspelers. Vele wetenswaardigheden waren nieuw voor mij toen ik de boekjes
las. Het kwartet boekjes Kroonjuwelen is een aanrader
voor de liefhebber van weetjes en achtergronden van
ons Koningshuis.
Bert Blaauw | KBOV

Gerben Heldoorn | KBOV
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Congres Kerkrade
Vrede, Vrijheid, verdraagzaamheid Kerkrade grenzeloos - 75 jaar vrede
Zaterdagmiddag 5 oktober
Lunch – Columbus Earth Center
Het is heerlijk genieten, na – en bijpraten ná het officiële deel van het KBOV-Congres in het Parkstadtheater,
van een heerlijke lunch op het Museumplein rond het
middaguur. Het Columbus Earth Center, onderdeel
van het Museumplein waarin de musea Continium en
Cube Design Museum, is daarna het decor voor een
stap terug in de geschiedenis. De indrukwekkende en
zeer informatieve film ‘Zwart, een ondergrondse reis
door de mijnen’ is te zien voor iedereen. We worden ná

Bijpraten tijdens de heerlijke lunch.
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de Romeinse villa, de beroemde / beruchte Nieuwstraat.
Er mocht gelachen worden, dat is dan ook gebeurd zo
melden de KBOV-vrijwilligers!
De andere helft gaat lopend naar de Mijnschacht Nulland. Deze schacht Nulland behoorde tot de voormalige
Domaniale Mijn in Kerkrade. De oudste steenkolenmijn
van Nederland. Vanaf 2006 is het een dependance van
het Discovery Center Continium, Museumplein Limburg. Oud-koempels van deze Domaniale Mijn hebben

het vertonen van deze film nog verder meegenomen het
Columbus Earth Center in. In twee ronde transparante
cirkels boven elkaar kijken we 360 graden naar het verhaal van de mijnen. Indrukwekkend!

de stichting ‘Koempels van de Domaniale’ opgericht. Ze
hebben de schacht opgeknapt en ingericht als museum.
Sinds 2013 verzorgen ze hier rondleidingen voor diverse groepen, van basisschoolklassen tot families en
van verenigingen tot bedrijfsuitjes. Onderweg kijken
we zomaar ‘Duitsland in, de Eifel’! Nu is Nulland dus
een museum, volledig gerund door enthousiaste vrijwilligers. Zonder uitzondering allemaal mensen die ooit
in de mijnen werkzaam waren en dus zeer deskundig
kunnen vertellen over het mijnleven, tekst en uitleg
weten en geven bij alle voorwerpen, kleding en andere
bezienswaardigheden. De buitenkant van het gebouw is
prachtig te noemen. Monumentaal en een markant punt
binnen Kerkrade. Met veel plezier denken de koempels
terug aan een bezoek wat ons Koningspaar bracht aan
deze mijn in 2015. Ze zijn er duidelijk trots op!

Beleefbus Kerkrade - Mijnschacht Nulland
Daarna splitst het gezelschap zich op. Een deel van de
KBOV-congresgangers stapt in de Beleefbus Kerkrade.
Deze neemt de bezoekers mee langs een aantal highlights van Kerkrade. Het Kerkrade van vroeger en nu
komt voorbij. Wetenswaardigheden gaan hand in hand
met Limburgse humor ofwel een wiets. Botanische tuin,

Museumplein Kerkrade met de Beleefbus Kerkrade.

Ontvangst op het gemeentehuis
Het is vijf uur in de middag en de vele vrijwilligers van
de KBOV die deze dagen Kerkrade bezoeken beklimmen de trappen naar de ingang van het gemeentehuis

In het Columbus Earth Center.

Mijnschacht Nulland.

Mijnschacht Nulland.
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van Kerkrade. Binnen ontvangt burgemeester Petra
Dassen de bezoekers met een ferme handdruk. Er is
een drankje, er zijn hapjes en we praten na over de
middag. Dan is er de vlagoverdracht. Voorzitter Hans
Schillings van de Oranjevereniging Kerkrade overhandigt de vlag aan voorzitter Jan Stallinga van de Wassenaarse Oranjevereniging Wilhelmina. Want daar zal
het KBOV-Congres van 2020 gevierd worden. De heer
Stallinga bedankt Kerkrade voor een prachtig KBOV-

Congres tot nu toe. ‘..Hij voelt de druk..’, zo meldt hij,
om er in 2020 opnieuw weer een feest van te maken.
Een Oranje feest dat verbindt! Daarna luistert eenieder
met aandacht én ontroering naar de zeer jeugdige zangers en zangeressen van Canta Young. Een écht miniconcert! Bij het verlaten van het stadhuis is er voor allen
de inmiddels traditionele en bekende goodiebag, met
veel leuke dingen. Dank!

Zaterdagavond: diner en een muzikale reis

Congresgangers. (Foto © Jo Pöttgens)

Aan het begin van de avond melden de vele vrijwilligers
van de KBOV zich bij het Theater. Er staat een heerlijk
diner voor ons klaar! De vele zitjes nodigen uit tot onderhoudende gesprekken. Kennis maken met nieuwe
KBOV collega’s, gezellig bijpraten! En dan is er opnieuw
de weg naar het theater. We nemen plaats en worden
vervolgens getrakteerd op een prachtig muzikaal spektakel. Het Koninklijk Harmonieorkest Kerkrade o.l.v.
Guido Swelsen laat diverse muziekstukken uit verleden
en heden horen. Sopraan Floor Bosman (16) ontroert
en maakt stil. Humorist Wim Ploum zorgt voor vele

Koninklijk Harmonieorkest Kerkrade o.l.v. Guido Swelsen.

Sopraan Floor Bosman.

Wim Ploum tonprater.

(Foto © Jo Pöttgens)

(Foto © Jo Pöttgens)

(Foto © Jo Pöttgens)

lachsalvo’s. En zoals tijdens het ochtendprogramma is
de presentatie in de zeer deskundige handen van Vivian
Lataster. Wat een prachtavond!

zo gemotiveerd zijn om samen met de Nederlandse
buren in Kerkrade verder te werken aan vrede én oranje.
Een geweldig applaus valt hen ten deel! Langzamerhand
loopt de avond ten einde. Voorzitter Hans Schillings
van de Oranjevereniging Kerkrade wordt bedankt namens de KBOV en de vele aanwezige KBOV-gasten door
de vicevoorzitter van de KBOV Wendy Verkleij. En dat
zit het er voor de meesten op. We gaan naar ons hotel,
sommigen van ons naar huis na een prachtige indrukwekkende, ‘warme’ en Oranje dag. Kerkrade: bedankt!

Jongeren uit Herzogenrath
Deze avond krijgt nog een bijzonder tintje. Jongeren
van het ‘Städtisches Gymasium Herzogenrath’ komen
op het podium en vertellen de aanwezigen waarom ze

Maar het is nog niet helemaal over…
Op zondagmorgen 6 oktober zien nog veel mensen elkaar terug in de oecumenische viering in Abdij Rolduc!
De laatste ‘halte’ van een prachtig KBOV-Congres 2019!
Sylvia Hörmann-Vorst | KBOV

Vlagoverdracht. (Foto © Jo Pöttgens)

Jongeren Herzogenrath. (Foto © Jo Pöttgens)

Dankwoord Wendy Verkleij aan Hans Schillings. (Foto © Jo Pöttgens)

(Foto © Jo Pöttgens)
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Paleis Het Loo

Symboliek en gesprek

The Garden of Earthly Worries /
Paleis Het Loo
Opening
Op 2 april 2019 opende Hare Koninklijke Hoogheid
Prinses Beatrix de tentoonstelling ‘The Garden of Earthly Worries’ in de paleistuin van museum Paleis Het
Loo. Een presentatie van vier imposante sculpturen.
Vervaardigd door de Pools-Amerikaanse architect Daniel Libeskind. De sculpturen zullen gedurende drie
jaar te zien zijn in de paleistuin. Vier abstracte beelden,
hedendaagse kunst, bewust zo ontworpen en geplaatst
in deze paleistuin die zijn oorsprong vindt in de 17e
eeuw, en bol staand van symboliek. Het werd een feestelijke opening, en Libeskind leidde Prinses Beatrix zelf
langs de vier bijzondere werken.

Libeskind gaf zijn sculpturen de titel mee ‘The Garden
of Earthly Worries’ (de tuin van de aardse zorgen). De
sculpturen lijken op de bolvormige scherven van een
uit elkaar gevallen globe. Een stille verwijzing ook naar
de Hemelbol-fontein en de Aardbol-fontein, de symbolische elementen uit de 17e-eeuwse tuin van Paleis Het
Loo. Ook wel te noemen ‘The Garden of Paradise’ (de
17e-eeuwse tuin van Paleis Het Loo, als symbool van
het paradijs op aarde.) En zie hier meteen wat Daniel
Libeskind beoogt. De sculpturen zijn een modern antwoord op de baroktuin. Ze nodigen uit tot nadenken en
reflectie, en laten de bezoeker de verbinding zien tussen
verleden, heden en toekomst.

Wereldbol. (© Studio Libeskind New York)

Prinses Beatrix en Daniel Libeskind. (Foto © Paleis Het Loo)

Het idee
Daniel Libeskind was ‘overweldigd’ zoals hij dat aangaf,
toen hij de tuinen van Paleis Het Loo voor het eerst bezocht. ‘De baroktuin is van een symmetrische schoonheid die het kosmische idee van tijd, ruimte en paradijs
verbindt’, ze zei hij. Libeskind wilde op zijn manier
betekenis geven aan de tuin. Gezien in het licht van
het huidige tijdsgewricht met alle uitdagingen van dien,
en staand tegenover het bijna poëtische aspect van de
tuinen van Paleis Het Loo. In de 17e-eeuwse baroktuin
zien we bijna ‘…een paradijs op aarde weerspiegeld,
met een optimistische boodschap: de mens overheerst
de door God gegeven natuur en maakt deze mooier
en beter…’. Libeskind stelt: ‘…In het tijdperk van het
Antropoceen, het tijdperk waarin duidelijk wordt wat
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de gevolgen zijn van het menselijke handelen voor de
aarde en het klimaat. Nu we leven in een wereld waarin
ruimte en natuurlijke grondstoffen schaarser worden
staan we op een keerpunt. We maken een verschuiving
door van duurzaamheid naar levensvatbaarheid…’
Libeskind kreeg het idee om vier fragmenten van een
wereldbol te plaatsen rondom de Venus-fontein. Een
vrouwelijke, geïdealiseerde versie van de natuur. Vier
fragmenten staand voor giftige bijproducten die natuur
en aarde aantasten en vernietigen. Men mag de sculpturen zien als indringers. De onvolmaaktheid ervan staat
in schril contrast met de perfect symmetrische tuin.

Broeikasgassen en klimaatverandering
“…Nu we leven in een wereld waarin middelen en
ruimte schaarser worden staan we op een keerpunt..’,
zegt Daniel Libeskind.
De sculpturen staan symbool voor vier broeikasgassen,
die de oorzaak zijn van de opwarming van de aarde.
Broeikassen beïnvloeden de werking van de atmosfeer
rondom de aarde. En in principe hoeven broeikasgassen niet slecht of gevaarlijk te zijn. Maar door menselijk
handelen, door de industrie, intensieve landbouw en
ontbossing kunnen er te veel broeikassen in de atmosfeer komen. Daardoor wordt er meer warmte vastgehouden in de atmosfeer. Daardoor warmt de aarde op.

(Foto © Paleis Het Loo)

Rood, blauw, geel en groen
Methaan, lachgas, ozon en koolstofdioxide. Vier elementen, vier broeikasgassen die door toedoen van de
mens een grote invloed hebben op de opwarming van
de aarde. Een te hoge concentratie van broeikasgassen in de atmosfeer heeft ingrijpende gevolgen, zoals
smeltende ijskappen en extreme weersomstandigheden.
‘Earthly Worries’, dus en de kunstenaar / architect Daniel Libeskind nodigt ons uit, sámen met Paleis Het Loo
door het op je in laten werken van de aanblik van deze
sculpturen, je meer bewust te worden van die ‘Earthly
Worries’…met als achterliggende gedachte: Is natuur
cultuur? Of is cultuur natuur? Dat verschil weten we
niet meer…. Woorden van Daniel Libeskind.

Een bezoek meer dan waard…
In de laatste week van september 2019, de laatste openstellingsweek van het kalenderjaar was het druk op en
rondom Paleis Het Loo. Prachtig weer, zonnige temperaturen nog. Jong en oud kon genieten van alle activiteiten die Paleis Het Loo organiseerde. In de paleistuinen
was het druk en werden er heel wat plaatjes geschoten.
De vier sculpturen van Daniel Libeskind in combinatie

met de prachtige bloemen en plantenkeuzes gaven en
geven de tuinen een extra mooie aanblik!
Gelukkig blijven de sculpturen nog drie jaar in de tuinen van Paleis Het Loo staan. Laten we hopen en er op
vertrouwen dat de achterliggende boodschap van Daniel Libeskind de komende jaren nog veel gespreksstof
mag opleveren!
In samenwerking: Paleis Het Loo (Esther Lipke) met KBOV (Sylvia
Hörmann-Vorst)
Bronnen:
Informatieboekje tentoonstelling ‘The Garden of Earthly Worries’ /
website Paleis Het Loo.
Met dank aan artist impression, tekeningen en foto’s: Studio Libeskind, New York en Paleis Het Loo.
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Zeven vragen voor…

Hans Schillings voorzitter
Oranjevereniging Kerkrade
1. Met wie hebben we het genoegen? Wat is uw taak /
functie binnen de stad Kerkrade?
Mijn naam is Hans Schillings en in functie als voorzitter
van de Oranjevereniging Kerkrade. Ik ben actief binnen
de Stichting sinds 1988. De eerste jaren als secretaris
en vanaf 1995 als voorzitter. Een van mijn eerste taken
binnen de Oranjevereniging was een reorganisatie,
zowel structureel als beleidsmatig, alsmede de realisatie van vereniging naar stichting. Verjonging binnen de
Stichting was eveneens een belangrijke doelstelling.
2. Dit jaar bestaat de Oranjevereniging Kerkrade 100
jaar, en wordt tegelijkertijd 75 jaar vrede gevierd. Hoe
heeft u het ervaren dat juist dit jaar het KBOV-Congres
graag Kerkrade als congresplaats koos?
De Kerkraadse Oranjevereniging heeft dit jaar haar 100jarig jubileum gevierd. Wij hebben dit ondergeschikt
gemaakt aan een ander, veel belangrijker herdenkingsjubileum: 75 jaar vrede. Een van onze wensen was om
het congres van de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen naar Kerkrade te halen. Dit zou ons jubileum‘feestje’ zijn. Wij zouden dan de mogelijkheden hebben
om leden van de KBOV kennis te laten maken met, en
te informeren over onze werkzaamheden en eveneens
onze stad Kerkrade op de kaart te zetten. Twee en een
half jaar geleden zijn wij begonnen met de eerste gesprekken met vertegenwoordig(st)ers van de KBOV.
Vrij snel kregen wij de toestemming om het congres
hier in Kerkrade te organiseren. Men was onder de indruk van de accomodaties en van de plannen van de
Kerkraadse Oranjevereniging. Mede door deze vroege
toezegging was het mogelijk om een driedaags programma voor te bereiden.
3. Wat zijn voor u de meest belangrijke elementen als je
het hebt over Kerkrade & Oranje?
Kerkrade heeft een rijke geschiedenis en het Huis van
Oranje speelt hierin ook een voorname rol. Van Willem
van Oranje tot Koning Willem Alexander en Koningin
Maxima, hebben de Oranjes deze stad, deze regio regelmatig bezocht. Zij het dat Willem van Oranje toender-
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tijd andere intenties had! De geschiedenis van Kerkrade
gaat terug naar de vóór-Romeinse tijden. Later hebben
onder andere de Habsburgers, het Spaanse Koninkrijk,
Bourgogne, Frankrijk en Pruisen belangrijke hoofdstukken geschreven in de geschiedenis van Kerkrade en
omgeving. Soms was het een soort ‘haat liefde verhouding’ tussen Kerkrade en de Oranjes. Tegenwoordig is
dit uiteraard al lang niet meer het geval. De Oranjes zijn
ook in Kerkrade enorm populair. De Oranjevereniging
Kerkrade heeft zich altijd als taak gesteld om de band
met het Huis van Oranje te verstevigen. Ook in een verenigd Europa is het belangrijk om onze eigen identiteit
te behouden en onze constitutionele monarchie speelt
hierin een belangrijke rol.
4. Wat zijn voor u de meest belangrijke elementen als je
het hebt over Kerkrade en 75 jaar vrede?
De belangrijkste elementen, als wij spreken over 75
jaar vrede, zijn bewustwording en bewustzijn. Daarom
hebben wij ook gekozen voor het motto ‘vrede, vrijheid, verdraagzaamheid – Kerkrade grenzeloos’. Veel
mensen ervaren vrede en vrijheid als iets vanzelfsprekends. Niets is minder waar, zeer zeker niet in deze

tijden met gevaarlijk opkomend populisme, racisme,
antisemitisme, agressie en het verspreiden van haat.
Vrede en vrijheid zijn kostbaar gemeengoed. Het begint in onze steden, onze omgeving, onze scholen en
in onze huizen. Wij samen, iedereen, moet zijn of haar
steentje hier in bijdragen. Bewustwording en keihard
blijven werken aan deze kostbare waarden van vrede
en vrijheid, zoals op het Kerkraadse Vredes Monument
staat vermeld: ‘Opdat wij de vrede waard blijven’. De
Kerkraadse Oranjevereniging heeft zich tot doel gesteld
om hierin voorop te gaan, middels allerhande projecten
en activiteiten vooral voor de jeugd. En dat alles grensoverschrijdend, samen met onze Duitse buurgemeente
Herzogenrath.
5. Hoe heeft u samen met anderen binnen de gemeente de
invulling van dit KBOV-Congres opgepakt en ingevuld?
Bij de invulling van het congres van de Koninklijke
Bond van Oranjeverenigingen hadden wij de volgende
doelstellingen. Het met elkaar in dialoog gaan en het uitwisselen van informatie, het elkaar beter leren kennen,
kortom het sociale aspekt. Eveneens wilden wij deze
mogelijkheid aangrijpen om onze mooie stad Kerkrade
beter op de kaart te zetten. Tijdens en na het congres
bleek inderdaad, dat de bezoekers, in veel gevallen,
geen idee hadden bij dat wat Kerkrade allemaal te bieden heeft. Niet minder belangrijk was de boodschap
die wij de gasten wilden meegeven: ‘Vrede, Vrijheid,
Verdraagzaamheid – Kerkrade grenzeloos’. Als ergens
binnen Europa het ‘Verenigd Europa’ zicht- en voelbaar
is, dan is het wel hier in Kerkrade en in Herzogenrath,
in ‘Eurode’. Als organisatoren hebben wij nauw samengewerkt met de Gemeente Kerkrade. Zij hebben ons
met raad en daad bijgestaan en eveneens met subsidie
geholpen om dit congres tot stand te brengen.
6. Bijzonder en uniek in het congres van Kerkrade: de
Duitse buurgemeente Herzogenrath wordt ‘partner in
verbondenheid’ met de KBOV? Hoe is dit ontstaan, hoe
ziet u de toekomst?
Wij werken al jaren samen met onze Duitse buurgemeente Herzogenrath. Historisch gezien hebben wij
altijd al nauwe banden gehad. Helaas heeft de nazidictatuur en de Tweede Wereldoorlog de relatie behoorlijk
verstoord. Het heeft ook een langere tijd geduurd alvorens men weer bereid was om samen te gaan werken.
De wonden waren diep. Echter, het Verenigd Europa en
het wegvallen van de grenzen hebben er in belangrijke
mate aan toe bijgedragen dat de historische samenwerking en banden weer snel werden hersteld.

Ook de Oranjevereniging Kerkrade werkt al lange tijd
samen met Herzogenrath en vooral met de scholen. Al
jarenlang zijn er vertegenwoordigers uit Herzogenrath
die daadwerkelijk participeren bij de 4 mei herdenking
en 5 mei viering. Ook participeert ieder jaar een delegatie van de Kerkraadse Oranjevereniging en de gemeente
Kerkrade bij de Duitse gedenkdag in november.
Het is daarom dat wij al langer de intentie hadden om
in Herzogenrath een Oranjevereniging te gaan oprichten. Vooral het enthousiasme bij de jongeren heeft dit
in een stroomversnelling gebracht en wij hebben het
congres van de KBOV aangegrepen om dit wereldkundig te maken. Een mooiere gelegenheid was er niet!
Oranjevereniging Kerkrade 100 jaar en 75 jaar vrede.
In de toekomst zullen er heel veel activiteiten en projecten worden ontplooid onder ons gezamelijk motto
‘Vrede, Vrijheid, Verdraagzaamheid – Kerkrade en Herzogenrath (Eurode) grenzeloos’. Ook, en dat is uniek,
zal er komend jaar voor de eerste keer een Koningsdag
in Herzogenrath worden georganiseerd en gevierd. Ons
Koninklijk Huis was en is enorm populair in Duitsland.
7. Hoe heeft u het KBOV-Congres 2019 in Kerkrade ervaren en wat voor betekenis heeft zo’n Congres voor een
stad, de KBOV met al de aangesloten Oranjeverenigingen
en u als Oranjevereniging.Kerkrade in het bijzonder?
Het congres van de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen in Kerkrade was bijzonder geslaagd. Voor
ons gevoel hebben wij onze doelstellingen bereikt;
onze boodschap is over gekomen. Wij hadden bezoekers uit het gehele land en de sfeer was zeer goed. Ook
programmatisch was het congres een succes. Met generaal buiten dienst en Kanselier der Nederlandse Orden
Henk Morsink, Tirza van der Graaf van ‘Blauw Bloed’,
en Dr. Mark Speich staatssecretaris voor federale Europese en Internationale zaken en lid van de Duitse Bundesrat, hadden wij zeer interessante en gerenommeerde
sprekers. Het randprogramma met interessante excursiemogelijkheden en bijdragen van het Koninklijk Harmonieorkest Kerkrade o.l.v. Guido Swelsen, sopraan
Floor Bosman, kinderkoor Canta Young, ‘ton spreker’
Wim Ploum, gids Loek van de Weijer, directeur Rob
Huppertz van GaiaZOO en de oud mijnwerkers/gidsen
van mijnschacht Nulland, organist Willem Hörmann,
onze charmante hostesses en ceremoniemeester Loek
Eenens, en niet te vergeten ons lid en dagvoorzitter Vivian Lataster, die op een zeer professionele en kundige
manier het programma in het Parkstad Limburg Theater
de revue heeft laten passeren. Ook zijn wij de bestuursleden van de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen
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dankbaar voor hun hulp en waardevolle adviezen. In
het bijzonder Sylvia Hörmann, Carli Bilars, Frank de
Buck en Ron Kroon. Zonder hen was dit congres nooit
tot stand gekomen. De organisatie van het congres in
Kerkrade was een hele toer, het werk zit erop en volgend jaar zal Kerkrade ‘ontspannen’ congres deelnemer

zijn in Wassenaar! Wij kijken vooruit en verheugen
ons op het congres in 2020 in Wassenaar. Ik ben ervan
overtuigd dat ook daar een fantastisch congres gaat
plaatsvinden. Kerkrade wenst Wassenaar in ieder geval
heel veel succes toe.

Zeven vragen voor…

Petra Dassen
burgemeester van Kerkrade
1. Met wie hebben we het genoegen? Wat is uw taak /
functie binnen de stad Kerkrade?
Vanaf 11 juni 2019 ben ik burgemeester van de gemeente Kerkrade. De stad waar ik 47 jaar geleden geboren ben. De stad die mijn beide opa’s in en via de
mijnen Laura en Julia mee hebben opgebouwd.

2. Dit jaar bestaat de Oranjevereniging Kerkrade 100
jaar, en wordt tegelijkertijd 75 jaar vrede gevierd. Hoe
heeft u het ervaren dat juist dit jaar het KBOV-Congres
graag Kerkrade als congresplaats koos?
Voor Kerkrade en de lokale Oranjevereniging was het
een enorme eer dat het jaarcongres van de KBOV in
Kerkrade plaatsvond. Er wordt zo veel werk verzet door
de vrijwilligers van deze vereniging, dan is deze erkenning een pluim op hun werk en inzet. Zeker met de
speciale vlag en de warme woorden van de voorzitter
Pieter Verhoeve. De stad Kerkrade kreeg daarnaast de
gelegenheid zichzelf te laten zien en ik geloof dat alle
bezoekers genoten hebben van hun kennismaking. Dat
doet ons goed. We zijn een stad met een rijk verleden,
de oudste mijnstad van het land. Dat verleden zorgt nu
ook voor extra uitdagingen en dan is het toch prachtig
als je kunt laten zien op welke wijze we daaraan invulling geven. Tot slot heb ik zelf ook genoten van de
vele gesprekken met leden van Oranjeverenigingen. Je
merkt dat er iets is dat ons bindt, en dat hebben we zo
nodig in deze tijd.

Wie het verleden niet begrijpt, kan de toekomst niet
vormen. Heel eenvoudig. Het is onze opdracht het verleden steeds weer onder de aandacht te brengen en de
link te maken met dat wat we nu doen. Op het vredesmonument in Kerkrade staat ook de tekst: ‘opdat we
de vrede waard blijven’. En dat is zó waar: het verleden leert ons dat vrede broos en kwetsbaar is en dat
het onze persoonlijke opdracht is die kwetsbaarheid te
allen tijde te beschermen.
5. Hoe heeft u samen met anderen binnen de gemeente de
invulling van dit KBOV-Congres opgepakt en ingevuld?
De Oranjevereniging heeft zorg gedragen voor de gehele organisatie, de gemeente heeft daarbij graag ondersteund. We hebben gezamenlijk de opdracht gevoeld
de deelnemers van het congres de veelzijdigheid van de
stad te laten zien en voelen.
6. Bijzonder en uniek in het congres van Kerkrade: de
Duitse buurgemeente Herzogenrath wordt ‘partner in
verbondenheid’ met de KBOV? Hoe is dit ontstaan, hoe
ziet u de toekomst?

Dat was natuurlijk de kers op de taart en zo passend
bij Kerkrade en deze Oranjevereniging. Kerkrade is
een grensstad, en die grens beslechten we op allerlei
fronten. Tot in de negentiende eeuw waren Kerkrade
en Herzogenrath één stad, de scheiding daarna en met
name de twee wereldoorlogen hebben diepe wonden
geslagen. Het is ons gelukt deze wonden met elkaar te
helen en goed buurschap vorm te geven. Niet met vergeten en goedpraten, maar juist door open de geschiedenis te delen, erover te blijven vertellen en van daaruit
een gezamenlijke toekomst vorm te geven.
7. Hoe heeft u het KBOV-Congres 2019 in Kerkrade ervaren en wat voor betekenis heeft zo’n Congres voor een
stad, de KBOV met al de aangesloten Oranjeverenigingen
en u als Burgemeester van Kerkrade in het bijzonder?
Ik was blij te zien dat de deelnemers zo genoten van
het congres en hun bezoek aan de stad. Dat doet goed.
Enerzijds naar de eigen Oranjevereniging toe die er zoveel ziel en zaligheid in gestort heeft; anderzijds naar
de stad zelf toe die zo veel moois te bieden heeft en dat
heeft kunnen laten zien.

3. Wat zijn voor u de meest belangrijke elementen als je
het hebt over Kerkrade & Oranje?
Zoals gezegd, Oranje verbindt. Dat is de magie, de
kracht. En die verbinding hebben we meer dan nodig.
We delen de trots en uit dat delen halen we energie om
ons elke dag weer in te zetten voor de gemeenschap.

Burgemeester Dassen van Kerkrade. (Foto © Gemeente Kerkrade)
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4. Wat zijn voor u de meest belangrijke elementen als je
het hebt over Kerkrade & 75 jaar vrede?
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Bijzondere ontdekking en
tentoonstelling in het Koninklijk
Paleis Amsterdam

Links met de klok mee:
Koning Willem-Alexander opent tentoonstelling.
Het Universum van Amsterdam Kaart vloer Burgerzaal.
Het Universum van Amsterdam grootste atlas.
Het Universum van Amsterdam muurprojectie.
Het Universum van Amsterdam Kaarten vloer Burgerzaal.

Op vrijdagmiddag 28 juni 2019 opende Zijne Majesteit de Koning de tentoonstelling
‘Het Universum van Amsterdam. Schatten uit de Gouden Eeuw van de cartografie’ in het
Koninklijk Paleis Amsterdam, die daar tot 22 september te zien was.

Grootste kaarten ter wereld
De grootste kaarten ter wereld liggen in de vloer van de
Burgerzaal, in het hart van het Koninklijk Paleis Amsterdam, een feit dat bij de meeste mensen helemaal
niet bekend is. De drie ronde mozaïeken hebben elk
een diameter van maar liefst 624 centimeter en laten
het oostelijk en westelijk halfrond van de wereld en

de sterrenhemel zien. Ze zijn een essentieel onderdeel
van het concept van architect Jacob van Campen voor
dit gebouw, het voormalige stadhuis van Amsterdam.
Hij ontwierp het imposante stadhuis als universum
in het klein, waarbij de kaarten aan de voeten van de
Stedemaagd liggen. Zij, de personificatie van de stad
Amsterdam, troont als een marmeren beeld hoog in de
Burgerzaal. De spectaculaire vloerkaarten zijn vandaag
de dag nog steeds één van de meest geliefde onderdelen
van een bezoek aan het Paleis.

Bijzondere ontdekking

De Stedemaagd van Amsterdam in de Burgerzaal van het Koninklijk
Paleis. Foto: ©Koninklijk Paleis Amsterdam, Benning & Gladkova

Onderzoek voor de tentoonstelling heeft geleid tot een
spannende vondst. Er werd namelijk ontdekt dat de
sterrenhemelkaart er in de zeventiende eeuw compleet
anders uitzag. Op het marmer waren oorspronkelijk
lijntekeningen van sterrenbeelden geschilderd.
In de zeventiende eeuw werden sterrenbeelden als figuren ingetekend op hemelkaarten. De figuren op een
sterrenkaart van Willem Blaeu uit 1628 dienden als
voorbeeld voor de marmeren hemelkaart in het Koninklijk Paleis. Ze werden als lijntekeningen op het

Detail van de marmeren sterrenhemelkaart in de Burgerzaal
(© Koninklijk Paleis Amsterdam) en het corresponderende detail uit de
gedrukte kaart van Blaeu. (©Allard Pierson)
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marmer geschilderd, maar zijn helaas al lang geleden
weggesleten doordat mensen vrij over de kaarten konden lopen. Sommige delen van die figuren – uitgevoerd
in glanzend metaal – zijn echter nog wel te zien, zoals
de poten en scharen van de Kreeft. De kaart oogt nu wat
minimalistisch, maar toonde dus ooit een indrukwekkende wirwar van mythologische helden en heldinnen,
dieren en objecten.

Het Universum van Amsterdam. Schatten
uit de Gouden Eeuw van de cartografie
In de tentoonstelling werd het historische verhaal van de
unieke vloerkaarten in de Burgerzaal verteld en over deze
nieuwe ontdekking. Een spectaculaire reconstructie van
het oorspronkelijke uiterlijk van de sterrenhemelkaart
werd gemaakt door middel van lichtprojecties. In de galerijen van het Paleis werden de mooiste Amsterdamse
atlassen en kaarten uit de zeventiende en achttiende
eeuw getoond. Een belangrijke reden dat er kaarten in
de vloer van de Burgerzaal liggen is immers, dat de stad
Amsterdam wereldwijd het belangrijkste centrum voor
cartografische productie was in deze periode. Deze kaarten en atlassen waren afkomstig van Allard Pierson | De
Collecties van de Universiteit van Amsterdam, de samenwerkingspartner in dit project.

Grootste Atlas
Spectaculair was de aanwezigheid van een heel bijzondere bruikleen uit Berlijn. Het ging om één van de allergrootste boeken ter wereld, de Atlas van de Grote
Keurvorst van Brandenburg (rond 1665). De reuzenatlas weegt 125 kilo en geopend meet hij 170 bij 220 cm
en is waarschijnlijk in Amsterdam gemaakt door Joan
Blaeu. De laatste keer dat deze gigant aan het publiek
getoond werd was in 2008.
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Congres Kerkrade 2019
Zondag 6 oktober 2019 – laatste dag KBOV-congres

dominee Dick Steenks (secretaris van de KBOV). Het
thema van deze viering heeft te maken met 4 oktober
en dus met Sint Franciscus, en uiteraard met het thema
van het gehele KBOV-Congres van dit weekend: Vrede,
Vrijheid, Verdraagzaamheid. Muzikaal wordt de dienst
verzorgd door organist Willem Hörmann.

Over Abdij Rolduc

Kerk en Interieur

Rolduc is het grootste abdijcomplex in de Benelux en
staat op de UNESCO-lijst van 100 belangrijkste monumenten van Nederland. Het is daarmee en daardoor
ook een van de belangrijkste religieuze monumenten
van ons land. De abdij kent een geschiedenis van meer
dan 900 jaar oud. En de Abdij herbergt en omvat heel
wat! Het monumentale complex wordt multifunctioneel
gebruikt. Wat mag men daaronder verstaan? Het Hotel-en Conferentieoord Rolduc, de kloosterbrasserie de
Kanunnik, particuliere woningen en diverse onderwijsinstellingen en kennisinstituten. Daarnaast natuurlijk
de nodige kantoren. De Abdij kent een bierbrouwerij,
een wijngaard en winkel. Rondleidingen door de kerk

en abdijgebouwen worden er georganiseerd. De abdij
kan als trouwlocatie worden gebruikt, als locatie voor
een speciaal evenement. Maar ook voor een lunch,
high-tea. De abdij speelt een belangrijke rol bij het internationale Kamermuziekfestival Orlando festival. Ook
bij het vierjaarlijkse Wereld Muziek Concours (WMC).
Alles ademt de historie en het gastvrije van het Limburgse land en haar verleden.

Oecumenische dienst
Nog een aanzienlijke groep mensen is op zondagmorgen van de partij. In de oude Abdij Kerk te Rolduc
komen we bij elkaar voor een oecumenische dienst.
Voorgangers zijn Pastoor-deken Stef Nevelstein en

Na de viering staan er gidsen voor de groep KBOVbestuurders klaar. We krijgen deskundige uitleg over
de oude romaanse abdijkerk. De kerk is een onderdeel
van Abdij Rolduc. Het is een kruisbasiliek, bestaande
uit een driebeukig schip, een transept en twee pseudotransepten. We zien ook een rond klaverbladvormig
koor. Daaronder bevindt zich de crypte. De kerk heeft
een centrale rechthoekige toren met een barokke spits.
Zowel het koor als de kloosteromgang zijn romaans.
Het ontstaan van deze kerk gaat terug naar het jaar
1104. Toen werd in het dal van het riviertje de Worm
een abdij gesticht. Korte tijd daarna vestigden zich daar
Augustijner koorheren, ook wel kanunniken genoemd.

En zoals elke kerk, kent ook deze abdijkerk een geschiedenis van vele bouw- en restauratieperiodes. Evenals het daarmee gepaarde gaande toevoegen van stijlen
en versieringen.
In 1797 werd de abdij opgeheven, waarna de kerk vervolgens dienst deed als de kerk van het kleinseminarie
van het bisdom Luik. De kerk werd internaats-kerk,
daarna opnieuw weer seminariekerk. Achtereenvolgens eerst het klein- en daarna het grootseminarie van
het bisdom Roermond. Vanaf het jaar 1974 tot nu toe
nog heeft het nog steeds deze functie. Een grote naam
in de kerkbouw en kerkrestauratie, de architect Pierre
Cuypers uit Roermond, heeft zich eind 19e en begin
20e eeuw intensief bemoeid met de restauratie. In 1967
is de kerk verworden tot Rijksmonument. Bijzonder in
de kerk is het vele beeldhouwwerk van de romaanse
kapittelen. Evenals de dwarse tongewelven en de basementen (een verbreed en versierd voetstuk van een
kolom). Vooral vallen op de vele kleurrijke vloermozaïeken, de prachtige muur- en gewelfschilderingen en
glas-in-loodramen. Allemaal daterend uit eind 19e en
begin 20e eeuw. Blikvanger blijft toch wel het kleurrijke
Neoromaanse priesterkoor.

Crypte
De gidsen nemen ons mee de crypte in. Wereldwijd beroemd vanwege de 12e-eeuwse gebeeldhouwde kapittelen. Deze worden gerekend tot de hoogtepunten van
de Maaslandse kunst. Vier zuilen hebben basementen in
de vorm van dierlijke monsters. In deze ruimte bevindt
zich ook de sarcofaag van de stichter van de Abdij, Ailbertus van Antoing.
In de abdij.
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Oecumenische dienst.

Rondleiding door de kerk.
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De abdijgebouwen en bibliotheek
Het KBOV-gezelschap wordt door de gebouwen heen
geleid. De oorspronkelijke naam was Abdij van Rode of
Kloosterrade. Afgeleid van het begrip rode. Wat staat
voor ontgonnen plaats. Het complex ligt in het stadsdeel
Rolduckerveld tegen de Duitse grens aan. Vlakbij ligt
de plaats Herzogenrath, hoofdplaats van het Land van
‘s-Hertogenrade, met de Burcht van Rode. In de Franse
tijd werd de naam ‘s-Hertogenrade verfranst tot Rodele-Duc, wat al snel Rolduc werd.
We gaan het seminariegebouw in. En zien de vertrekken van de rectoren van het seminarie. Prachtige
kunstwerken ook, hier en daar nog bewaard gebleven.
Bijzonder leuk voor al onze KBOV-gasten is de speciale
plek, een kleine hal, waar een ruimte is ingericht voor
koninklijke gasten. Een mooie foto uit het koninklijke
verleden hangt aan de wand.
Pronkstuk toch wel is de bibliotheek. Gelegen in de zogenaamde Morettivleugel. In fraaie rococostijl. Regelmatig vinden hier concerten plaats. De collectie van de
bibliotheek is gestart in 1974. Jaarlijkse investeringen
en waardevolle schenkingen van particulieren hebben
er voor gezorgd dat er ruim 150.000 titels te vinden zijn
in deze bibliotheek. Waarvan ruim 100.000 boeken,
en ca. 50.000 ingebonden tijdschriften en audiovisuele
middelen. Op dit moment zijn het vooral priesterstudenten uit India en de Filipijnen die hier studeren. Uiteraard wonen er ook nog oud-seminaristen.

Limburgse vlaai en afscheid
Na deze prachtige rondleiding, door velen toch ook gezien als ‘de kers op de taart’, mógen we aan de taart…
sorry: aan de échte Limburgse vlaai! Er wordt nagepraat, adressen worden uitgewisseld. En rond 14.00
uur zit het er dan toch écht op. Voorzitter Hans Schillings wordt door secretaris KBOV Dick Steenks namens
de KBOV nogmaals bedankt. We nemen afscheid van
alle nog aanwezige KBOV-congresgangers en sluiten
daarmee op symbolische wijze een bijzonder KBOVCongres. Oranjevereniging Kerkrade: bedankt voor al
jullie inspanningen, het prachtige 3-daagse programma.
Chapeau!
Bronnen informatie congres Kerkrade:
- Diverse Wikipedia-pagina’s
- www.rolduc.com
- www.kerkrade.nl
- www.continium.nl
- www.beleefbuskerkrade.nl
- www.demijnen.nl

Sylvia Hörmann-Vorst | KBOV
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Paleis Noordeinde
Van Koninginnetrap tot Koningstrap…
Openstelling zomermaanden
Tijdens een aantal prachtige zomerdagen van 2019 was
er de mogelijkheid Paleis Noordeinde in Den Haag te
bezoeken. Via de speciale openstellingsdagen gedurende
de zomerperiode. Ook de redactie van de KBOV nam de
gelegenheid te baat. De sfeer in de rij wachtenden is goed.
Vriendelijke ontvangst, watertappunten voor de mensen
die wat verkoeling kunnen gebruiken en voor iedereen
het boekje ‘Welkom in Paleis Noordeinde en de Koninklijke Stallen’. Eenmaal binnen ontmoetten we zeer deskundige gidsen die desgewenst tekst en uitleg gaven. Er
was alle ruimte voor de bezoekers om ‘een beetje rond te
dwalen’ in dat prachtige gebouw. Een gebouw, zo wordt
duidelijk uit de door de gidsen verstrekte informatie én
het voorwoord van Zijne Majesteit de Koning in eerder
genoemd boekje, wat optimaal gebruikt wordt. Als werkpaleis voor het Koninklijk Paar, als ontvangstpaleis voor
binnen-en buitenlandse gasten als kantoorruimte voor
de medewerkers van bijvoorbeeld de Dienst Koninklijk
Huis, als de plek waar de geloofsbrieven worden aangeboden door ambassadeurs, waar hoge functionarissen
worden beëdigd. Waar staatsbezoeken, en vele andere
koninklijk gerelateerde evenementen worden voorbereid. En een paleis waar ook internationale koninklijke
gasten een onderkomen vinden tijdens hun bezoek aan
Nederland. Een plek met geschiedenis en grandeur. En
wat een mooie traditie om daar bezoekers deelgenoot van
te maken…

Een stukje geschiedenis
Paleis Noordeinde kent een geschiedenis van bijna
500 jaar. De weduwe van Willem van Oranje, Louise
de Colligny, woonde hier. Frederik Hendrik gebruikte
het paleis voor grote ontvangsten. En enkele jaren na
zijn inhuldiging nam Koning Willem I hier zijn intrek.
Vele Nederlanders weten ook dat Koningin Wilhelmina en Koningin Juliana beiden in dit paleis het levenslicht zagen. Na haar inhuldiging tot Koningin nam
(nu) Prinses Beatrix in 1984, na een grondige restauratie, Noordeinde in gebruik als haar werkpaleis. En de
Nederlanders van nu zijn bekend met de beelden van
Prinsjesdag. Altijd eindigend op het balkon van dit, in
hartje Den Haag, gelegen paleis.
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Voorvestibule. (Foto: KBOV I SH)

Toenmalig Koningin Beatrix heeft veel hedendaagse
kunst toegevoegd aan het Paleis. Waaronder dus
deze deuren, gerealiseerd in 1987. Tekenende hand
die tekent zo luidt de titel. Symbool staand, zo begrijpen we, voor de vele handtekeningen die binnen
deze muren worden gezet én wellicht ook ter teken
dat de tijd niet stilstaat in dit ‘werkpaleis’.

Via midden-vestibule naar de achter-vestibule: ontvangstruimte, Indische kamer en
de Koninginnetrap

Voorzijde Noordeinde. (Foto: Maarten Schuth)

Ontvangstruimtes en vestibules
Gasten kunnen het werkpaleis aan twee zijdes betreden. Aan de voor- en achterkant via de centraal gelegen
vestibules. De vele bezoekers die het paleis bezoeken
gedurende de openstellingsdagen in de zomer, komen
het paleis via de voorzijde binnen. En meteen valt er
heel wat te zien en te vertellen. In de lichte voorvestibule met een prachtige marmeren vloer vallen twee
zaken meteen op: de groene malachieten wandtafel en
de deuren van plexiglas die de voor- van de middenvestibule scheiden.
• De groene malachieten wandtafel draagt een vuurverguld bronzen ornament (1825). Naast twee
vuurvergulde kandelabers, afkomstig uit Parijs, zien
we een bijpassende grote pendule, uitbeeldend de
Eed van Herodes. Het vermoeden bestaat dat Koningin Anna Paulowna (echtgenote van Willem II) deze
voorwerpen in het paleis heeft ingebracht.
• Voor het ontwerp van de moderne plexiglazen
deuren tekende de Nederlandse Marthe Röling.

Meteen achter de deuren begint de midden-vestibule.
Een ruimte die we ook kennen als de chapelle ardante,
ofwel rouwkapel. Veel Nederlanders, van hoogwaardigheidsbekleders tot de ‘gewone’ burger, hebben hier
de laatste eer kunnen bewijzen aan Prins Claus (2002),
Prins Juliana en Prins Bernhard (beiden 2004). Men
kent dan een periode van hofrouw. Eén van de bijbehorende gebruiken: de meer dan dertig historische klokken in het paleis worden dan stilgezet.
Aangrenzend aan de achter-vestibule liggen een aantal
prachtige vertrekken.
• De Ontvangstkamer achter kende meerdere functies.
Begin negentiende eeuw in gebruik als Maarschalks
eetzaal, daarna vanaf 1849 de bibliotheek van Koning Willem III. Na 1898 verbouwd tot zilverkluis
weer. Toen kwam er ook een tussenverdieping, bereikbaar via een gietijzeren trap. Dit met de intentie zoveel mogelijk zilver op één plaats te bewaren.
Ook hier weer een groen malachieten wandtafel met
daarboven een prachtig schilderij van de hand van
Otto Eerelman, voorstellende het huwelijk van Koningin Wilhelmina en Prins Hendrik. In de vitrines
een wisselende selectie serviezen en zilveren voorwerpen. Daaronder delen van het Russische Guriev
servies dat Anna Paulowna in 1816 ontving als onderdeel van haar uitzet bij gelegenheid van haar hu-

Middenvestibule (Foto: M. Röling, KBOV I SH)

welijk met Willem II. De goede gever was haar broer
Tsaar Alexander I.
Vanuit deze kamer is er een prachtig zicht via drie grote
vensters op het achterplein van het paleis, grenzend
weer aan de Paleistuin. Nu een ‘gewoon park’, toegankelijk voor eenieder via de Prinsessewal. Frederik Hendrik
liet die tuin aanleggen voor zijn moeder Louise de Colligny. Met weelderige bloemborders, vijvers, fonteinen
en marmeren beelden. In de negentiende eeuw heringericht volgens Engelse landschapsstijl. En in de twintigste eeuw geschonken aan de gemeente Den Haag. In
het park nu kunstwerken en sinds 2008 is het ook een
speelplek voor kinderen. Op 23 november 2013 plantte
Prinses Beatrix, samen met vertegenwoordigers van
onder andere de KBOV, er een speciale Koningsboom.
Reden? Een mooie traditie bij een inhuldiging! In 2013
betrof het die van haar zoon Willem-Alexander…
• De Indische kamer maakt indruk. In de voormalige
audiëntiezaal van de koning werd tussen 1901 en
1906 deze kamer gerealiseerd. Een geschenk voor
Koningin Wilhelmina en Hertog Hendrik van Mecklenburg bij gelegenheid van hun huwelijk in
1901. Aangeboden door de bevolking van Nederlands-Indië. De bekleding van de muren en het plafond bestaat geheel uit houtsnijwerk. De basis zijn
motieven van de hindoe-boeddhistische bouwkunst
op Java uit de achtste en negende eeuw. Ook ornamenten uit de moderne Javaanse houtsnijkunst
zijn gebruikt. Tientallen houtsnijders uit Batavia
werkten mee aan de realisatie hiervan. Parketvloer,
bronzen lampen, gordijnen en ombouw voor de
verwarmingen: alles werd speciaal ontworpen voor
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Indische Zaal. (Foto’s: Maarten Schuth)

deze kamer. Hoofdingenieur van de Burgerlijke en
Openbare Werken in Nederlands-Indië, de heer
L.J.C. van Es, tekende voor het ontwerp. De verschillende stenen beelden zijn kopieën van objecten uit
musea te Berlijn. Tijdens de Tweede Wereldoorlog
zijn daar de originelen verloren gegaan. In de vele vitrines staan geschenken van Indische vorsten. Door
de jaren heen aangeboden aan leden van het Koninklijk Huis. Met enige regelmaat wordt de Indische
kamer nu nog gebruikt voor kleine ontvangsten.
• De Koninginnetrap: een blikvanger in Paleis Noord
einde. En een prachtige voorbeeld van het harmonieus samengaan van dat wat bewaard moet blijven
en/of gerestaureerd én hedendaagse toepassingen.
Wanneer toenmalig Koningin Beatrix in 1984 het
paleis in gebruik neemt als werkpaleis, en het paleis
dus geen woonfunctie meer heeft, is er een periode
van grondige restauratie aan vooraf gegaan. Monumentale vertrekken zijn zorgvuldig gerestaureerd en
waar mogelijk, ingericht met historisch meubilair.
Maar Koningin Beatrix voegt vanaf dat moment moderne kunst toe wanneer dat passend wordt geacht.
En dat blijkt een succes. Dát laat de blik van nu
wel zien. Rudi van de Wint wordt gevraagd om op
het plafond van de nieuwe Koninginnetrap in de
achter-vestibule een plafondschildering aan te bren-
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Koninginnetrap. (Foto: Maarten Schuth)

gen. Een die bij iedereen weer andere associaties
oproept. De trap blijkt één van de plekken om een
‘Koninginneselfie’ te maken of om te poseren voor
een mooie foto. Wel even wachten tot de trap een
beetje leeg is…
Rondom de trap vinden we vitrines met bijzondere
zaken. Het gastenboek van Paleis Noordeinde, bladmuziek (marsen) en de chiffre onder andere. De sleutel
gedragen door de kamerheren. Via de trap gaan de bezoekers naar de eerste etage.

Eerste etage: Marotzaal, Puttikamer,
Antichambre, Balzaal met annexen,
Groene antichambre, Galerijzaal, Kleine
balzaal en de Balkonkamer
We nemen u mee…
• De Marotzaal: een dagelijkse eetzaal. In de jaren
1895-1898 grondig veranderd. Lambrisering en
paneelverdeling achttiende-eeuwse stijl. Ornamenten en geschilderde bovendeurstukken, het stucplafond werd een reproductie van Huis Fagel. Op
het rooster voor de opvallende schoorsteenmantel
het Rijkswapen. Zes dienbuffetten, twee vergulde
penanttafels en een speciale set stoelen waarvan
er één vijf centimeter lager is dan de rest, bedoeld
voor Koningin Emma. Op de met velours bespan-

nen wanden hangen zeventiende-eeuwse portretten.
Prins Maurits, Prins Frederik Hendrik, Prins Willem
II en een portret van Hendrik Casimir II van Nassau-Dietz. De eetzaal wordt nu regelmatig gebruikt
door gasten die verblijven in de naastgelegen logeervleugel. Anno nu vindt hier in deze Marot Eetzaal
de jaarlijkse uitblinkerslunch plaats. Een gelegenheid waarbij mensen worden uitgenodigd vanwege
hun bijzondere prestaties. Via deze lunch willen de
Koning en Koningin hun waardering en erkenning
uitspreken voor deze mensen.
• De Puttikamer en Antichambre. De Koning en de
Koningin gebruiken de Puttikamer nagenoeg wekelijks om te overleggen met hun staf. Met grote
regelmaat is ook Prinses Beatrix hierbij aanwezig.
Tijdens dit Secretarieoverleg wordt de agenda besproken van het Koninklijk Paar en de Prinses. Tijdens deze openstelling roepen de geplaatste kopjes,
roomstelletjes, notitieblaadjes en de prachtige bloemen meteen de nodige beelden en gesprekken op.
Oorspronkelijk ging het hier om drie vertrekken,
destijds aangeduid als ‘het dagelijkse appartement’.
Tegenwoordig kennen we nog de Puttikamer, en de
antichambre. Het derde vertrek heeft plaats moeten
maken voor de huidige Koninginnetrap. De Puttikamer dankt zijn huidige naam aan de wandbespan-

Secretarieoverleg. (Foto: Maarten Schuth)

Portret Juliana. (Foto: KBOV I SH)

ning. Gemaakt van roze zijde en het patroon bestaat
uit putti (engeltjes) die een muziekinstrument bespelen of een salamander aan de staart vasthouden.
Tijdens de restauratieperiode 1976-1984 is deze
stof, genaamd Les Putti, voor de wandbespanning
opnieuw geweven.
• In de Antichambre zien we een lief portret van baby
Prinses Juliana uit 1910. Het herinnert aan de geboorte van de Prinses in 1909 in een van de aangrenzende paleisvertrekken.
• De grote balzaal heeft stuc-marmeren ofwel scagliola wanden. We zien spiegels uit één stuk en een
gewelfd cassettenplafond. Aan beide zijden glazen
lunetten. Deze balzaal werd gerealiseerd in 1822
en is indrukwekkend. Er zijn twee zijruimtes, ook
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Putti. (Foto: KBOV I SH)

wel annexen genaamd. Dat zorgt er voor dat er geen
daglicht meer komt in deze zaal, maar de vele prachtige wandarmen, vuurvergulde kronen en torchère
(kandelabers) maken van deze balzaal een sprookjesachtige ambiance. Tegenwoordig wordt deze ruimte
vooral gebruikt voor recepties en diners. Ook worden hier de Appeltjes van Oranje uitgereikt.
• De groene antichambre kende van oorsprong een
rode stoffering. Het meest opvallende in deze ruimte
is de marmeren schoorsteenmantel. Daarin het monogram van Willem I en het Rijkswapen. Aan weerszijden van de schouw hangen jeugdportretten. Een
van de jonge Willem III met Prins Alexander. En een
van hun broer Prins Hendrik en zus Prinses Sophie.
• Vierentwintig meter lang is de aangrenzende galerij
zaal. Met maximaal vierenzeventig couverts wordt
deze zaal regelmatig gebruikt als eetzaal. Voor deze
zaal zijn in 1827-1828 maar liefst tweehonderd stoelen gemaakt. Tegenover de ramen hangen vijf grote
portretten. Voorstellend de kinderen, twee schoondochters en een kleindochter van Koning Willem I.
• Kleine bal- of danszaal. In 1854 gerealiseerd uit
een samenvoeging van het trappenhuis, een kabinet en de gele salon. Intentie? Een ruimte creëren
voor intieme huisconcerten en de ontvangst van
kleine gezelschappen. Gipsen ornamenten in Lodewijk XV-stijl zijn hier te zien en het middengedeelte
tegenover de vensters kan worden weggeschoven. Zo
ontstaat een kleine orkestbak. Een rijk bewerkte witmarmeren schouw en grote spiegels uit één stuk zijn
ook hier te bewonderen. In de hoeken van het stucplafond ontwaren we de vier jaargetijden. Ook hier
weer indrukwekkend licht, komende van de grote
kroonluchter met de bijbehorende wandarmaturen.
En dan zijn we bijna aan het einde van deze indrukwekkende en interessante rondgang. We komen aan bij
de kamer die we allemaal kennen van ‘de deuren die
opengaan’ op Prinsjesdag. Het Koningspaar verschijnt
dan op het balkon, en met deze ‘balkonscène’ wordt
Prinsjesdag afgesloten.

42

Groene antichambre. (Foto: KBOV I SH)

Kleine dans-balzaal. (Foto: KBOV I SH)

aan de Koningstrap die ons weer naar de vestibule zal
brengen, zien we nog de portretten van Koning Willem I en Koningin Wilhelmina. Buiten op het voorplein
wordt nog nagepraat, gemaakte foto’s worden bekeken.
Selfies worden nog gauw gemaakt. Bij een volgende
Prinsjesdag, of een foto van de deelnemers aan de uitblinkerslunch hebben de bezoekers van deze openstellingsdagen een beter beeld van Paleis Noordeinde. Een
Paleis wat bruist van de activiteiten, waar geschiedenis
en de nieuwe tijd hand in hand gaan. Zowel in inrichting als in denken en doen. Een mooie traditie die openstellingsdagen!

Grote Balzaal. (Foto: Maarten Schuth)

• We komen aan in de Balkonkamer. In het begin van
de negentiende eeuw wordt deze kamer genoemd:
Salle des grands officiers, of Garde du Corps. In
1821 voorzien van een stucplafond, in 1854 wordt
de zaal in opdracht van Willem III verbouwd. Hier
staan nog steeds de gedeeltelijk witte en vergulde
stoelen afkomstig uit een van de annexen van de
balzaal. Uit het paleis van de Prins van Oranje te
Brussel komt de grote vergulde wandtafel.
Deze kamer wordt nog steeds intensief gebruikt door
de Koning. Vaak op woensdagochtenden wanneer hij
in deze balkonkamer pas benoemde ambassadeurs ontvangt voor de overhandiging van hun geloofsbrieven.
Een leuk weetje: aan de vooravond van de inhuldiging
in 2013 gaven toen nog Prins Willem-Alexander en
Prinses Máxima hier hun televisie-interview.

Balkonkamer. (Foto: Maarten Schuth)

Sylvia Hörmann-Vorst | KBOV

Staand voor de deuren naar het balkon toe, ziet de bezoeker zo’n beetje wat het Koningspaar ziet op Prinsjesdag. Een directe blik, zowat op ooghoogte, is er op
Willem van Oranje. Zittend op zijn paard. Een ruiterstandbeeld recht tegenover het Paleis. Bijna wakend
over het plein, het paleis en zijn bezoekers.
De rondgang door Paleis Noordeinde zit er op. Boven

Met dank aan Laura Smeets Conservator Kunstverzameling Koninklijk Huisarchief I Paleis Noordeinde
Bronnen:
- Welkom in Paleis Noordeinde en de Koninklijke Stallen
©2019 Koninklijke Verzamelingen & Rijksvoorlichtingsdienst
- Wikipedia
- Website Koninklijk Huis

43

KBOV-regiobestuurders
stellen zich voor…
Een nieuwe rubriek in ons Jaarboek. We bieden een podium bieden aan onze
regiobestuurders. Wie zijn ze, wat doen ze in het dagelijkse leven en waarom hebben
ze gekozen voor een vrijwilligersfunctie binnen hun plaatselijke Oranjevereniging- of
Stichting? In deze eerste editie stellen drie oranje vrijwilligers zich voor. Lees hun verhaal,
leer ze kennen, zijn er raakvlakken, of leest u iets nieuws; een goed idee? Het kan allemaal!
Maak kennis met…

Chrissy van Kalleveen-Scheffer (1)
Oranjevereniging Leusden
stichten van een gezin moest ik hier mee stoppen. Nu
vind ik het heel leuk om te bakken/koken en tijdens een
feestje pak ik graag groots uit! Niet te vergeten zet ik mij
ook in als bestuurslid van de Oranjevereniging Leusden,
iets wat ik met ontzettend veel plezier doe!

Chrissy van Kalleveen-Scheffer.

1. Met wie hebben we het genoegen? Wie bent u, wat doet
u in het dagelijkse leven, en bij welke vereniging bent u
aangesloten?
Mijn naam is Chrissy van Kalleveen-Scheffer (26 jaar),
echtgenote van Maarten van Kalleveen en moeder van
onze kindjes Fay, Vince en Jane. Samen met mijn man
Maarten hebben wij een bouwbedrijf waar ik de administratie voor doe. Daarnaast ben ik thuis voor de kinderen
en ben ik gek op alles wat met de horeca te maken heeft.
Hier heb ik jaren met plezier in gewerkt, maar door het
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2. Hoe lang al doet u / doe je vrijwilligerswerk voor deze
vereniging of stichting? En wat zijn uw bezigheden binnen dit bestuur?
Vanaf jonge leeftijd (ik weet het niet meer zeker maar
volgens mij was ik een jaar of 14, misschien nog wel
jonger…) zette ik mij al in als vrijwilliger op de autocross die plaatsvond op wat toen nog Koninginnedag
was. Hier heb ik twee jaar in het bestuur van kunnen
zitten, maar helaas waren wij genoodzaakt deze activiteit te beëindigen omdat wij geen geschikt terrein meer
hadden. Destijds heb ik mij aangesloten als vrijwilliger
bij de activiteiten in het centrum van Leusden, daar
kennen we de kleedjesmarkt en de braderie. Na dat jaar
ben ik gevraagd om plaats te nemen in het bestuur en in
dat jaar werd ook mijn vader Robbert Scheffer voorzitter van de Oranjevereniging Leusden. Als bestuurslid
houd ik mij veelal bezig met de organisatie van de Koningsdag en de activiteiten rond 4 en 5 mei met daarbij
het bijwonen van alle vergaderingen etc.
3. Wat was voor u, voor jou de aanleiding, de trigger om
vrijwilligerswerk te gaan doen juíst bij deze Oranjevereniging / Stichting?
Als jong meisje wist en weet ik niet beter dan dat mijn
vader druk was met het organiseren van de autocross.
Dat vond ik geweldig. Het was dan ook niet raar dat
ik ging meehelpen als vrijwilliger op de dag zelf. Toen

ik werd gevraagd om in het bestuur te komen van de
autocross deed ik dat maar wat graag! Ik vond het heel
jammer dat wij hiermee moesten ophouden, maar in
de plaats van de autocross ben ik mij gaan inzetten bij
de braderie. Ik merk dat ik het belangrijk vind om iets
te doen voor de samenleving, hier krijg ik echt energie
van. Ook vind ik het belangrijk om te laten zien dat
vrijwilligerswerk en deelname in een bestuursfunctie
niet per definitie stoffig hoeft te zijn en dat ook jonge
mensen deze functie kunnen bekleden.
4. Wat zijn de activiteiten die uw vereniging zoal doet?
Bijzonderheden of een anekdote mag!
Wij organiseren:
• de kleedjesmarkt op Koningsdag
• de braderie op Koningsdag
• de aubade op Koningsdag
• de dodenherdenking op 4 mei
• senioren inloopochtend op 5 mei met daarbij het
rad van fortuin. We hebben een muzikant te gast die
allerlei Hollandse liederen speelt die worden meegezongen door de senioren. Altijd erg gezellig!
• een klaverjas en bingo avond
• en volgend jaar doen wij ook mee aan de vrijheidsmaaltijd op 5 mei
5. Wat zou volgens u / jou, de meerwaarde kunnen zijn
van een Oranjevereniging of Stichting?
Het heeft natuurlijk een praktische meerwaarde zoals
het organiseren van verschillende leuke activiteiten,
maar het heeft ook een maatschappelijke meerwaarde.
Zodat bepaalde tradities niet worden vergeten, één

daarvan is de aubade. Veel mensen van mijn leeftijd
vinden een aubade maar oubollig maar ik zie juist dat
veel mensen van verschillende leeftijden hier aan meedoen en daar dan ook waarde aan hechten. Ik ben er
van overtuigd dat zonder een Oranjevereniging er verschillende tradities rond het Koningshuis zoals de aubade zullen worden vergeten!
6. Wat drijft u om dit werk te blijven doen en hoe ervaart
u het om samen met andere Oranjeverenigingen, stichtingen binnen de KBOV ervaringen te delen en meer…?
Tegenwoordig hangt er enorme tendens dat men altijd
iets terug moet krijgen voor wat men doet. Ik vind het
juist een uitdaging om met zo weinig mogelijk middelen toch leuke activiteiten te kunnen organiseren.
Zodat je een steentje bijdraagt aan de maatschappij. Het
oranjecongres van de KBOV vind ik altijd een feestje
om naar toe te mogen. Plus dat je andere organisaties
spreekt en daarmee tips en tricks uit kunt wisselen, dat
is een goede bijkomstigheid. Wat ik ook erg goed vind
om te merken is dat de leden van de KBOV zo toegankelijk zijn om je vraag aan te stellen of om gezellig een
praatje mee te kunnen maken.
7. Heeft u nog iets belangrijks wat u kwijt wilt?
Dat ik echt hoop dat er meerdere jongeren zijn die zich
willen inzetten voor een vereniging of organisatie! Dat
het niet saai of stoffig hoeft te zijn en dat je er ook echt
een goed gevoel voor terug krijgt. Plus dat het soms
heel handig zijn wat betreft het organiseren van activiteiten voor jongeren!

Ronald Otten (2)
Oranjevereniging Geleen
1. Met wie hebben we het genoegen? Wie bent u, wat doet
u in het dagelijkse leven, en bij welke vereniging bent u
aangesloten?
Mijn naam is Ronald Otten, 59 jaar, in het dagelijks
leven werkzaam als Operationeel Expert op de afdeling
Real Time Intelligence Center bij de politie Limburg,
onderdeel van de Nationale Politie. Mijn standplaats
is Maastricht. Aangezien ik woonachtig ben in Geleen,
binnen de gemeente Sittard-Geleen, ook als vrijwilliger
betrokken bij de Oranjevereniging Geleen, dat sinds
2008. Nadat ik 6 jaar de functie van penningmeester

had vervuld, heb ik deze in 2014 verruild voor die van
voorzitter.
2. Hoe lang al doet u, doe je vrijwilligerswerk voor deze
vereniging of stichting? En wat zijn uw bezigheden binnen dit bestuur?
Sinds 2008 ben ik betrokken bij de Oranjevereniging
Geleen. Nadat ik 6 jaar de functie van penningmeester
had vervuld, heb ik deze in 2014 verruild voor die van
voorzitter. Vóór het jaar 2008 was ik al actief binnen
een aantal verenigingen binnen de gemeente en dat
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Bijzonder hierbij: al deze activiteiten worden georganiseerd door een relatief kleine groep bestuursleden.
Fijn is het dat we bestuursleden recent welkom hebben
mogen heten, relatief ook een stuk jonger. We zien dat
iedereen zich op zijn eigen manier vermaakt, plezier
heeft en het erg naar zijn/haar zin heeft. Dat geeft ons
allen ieder jaar weer energie om aan de slag te gaan en
te proberen weer nieuwe, leuke en interessante activiteiten te ontplooien.

blijft dan niet onopgemerkt. Omdat er binnen de Oranjevereniging Geleen een vacature vrijkwam als penningmeester heeft men mij hiervoor gevraagd.
3. Wat was voor u, voor jou de aanleiding, de trigger om
vrijwilligerswerk te gaan doen juíst bij deze Oranjevereniging / Stichting?
Aangezien wij van thuis uit koningsgezind zijn leek mij
dat een leuke uitdaging om binnen deze vereniging aan
de slag te gaan.
4. Wat zijn de activiteiten die uw vereniging zoal doet?
Bijzonderheden of een anekdote mag!
Onze vereniging deed en doet veel…
• Een van mijn doelstellingen die ik tijdens de eerste
vergadering aanhaalde was: meer jeugd betrekken
bij de festiviteiten rondom toen nog Koninginnedag.
Hiervoor lanceerde ik het plan om meer activiteiten
in het centrum van Geleen te gaan ontplooien welke
de jeugd zouden aanspreken. Daarbij zijn we toen
de samenwerking gaan zoeken met de lokale scouting. Contacten waren gemakkelijk te leggen omdat
ik daarvoor jarenlang in het bestuur van de scouting
had geparticipeerd. De jeugd van de scouting was
meteen bereid om ons te gaan ondersteunen tijdens
de activiteiten. Deze jonge mensen hebben dan ook
veel initiatieven aangedragen om de activiteiten wat
meer aantrekkelijk te maken.
• Daarnaast zijn wij ook de samenwerking gaan opzoeken met het centrummanagement van Geleen. Ook
het centrum van Geleen heeft belang bij een grotere
opkomst tijdens deze feestdag en zo ontstond een
leuk samenwerkingsverband tussen de verschillende
partijen. In de loop der jaren zijn hier nog eens externe partijen bij aangesloten, zoals een zogenaamde
‘feest-dj’ (speciaal voor de jongere jeugd) die deze
dag leuk aan elkaar praat en diverse aparte en leuke
spelletjes met hen doet. Dit alles samen maakt dat
deze feestdag nu tot een van de grotere activiteiten
in de regio gerekend mag worden en jaarlijks tussen
de 40.000-50.000 bezoekers telt.
• Aangezien de gemeente Sittard-Geleen uit meerdere
stads- en dorpskernen bestaat zijn er ook diverse
Oranjeverenigingen en Oranjecomités. In het verleden zijn er wel eens gesprekken met al deze verenigingen gevoerd sámen met de gemeente, waarbij het
de bedoeling was om te komen tot één vereniging.
Echter: dit stuitte op verzet van de diverse organisaties. Immers ieder dorp, iedere stadskern heeft toch
zo een eigen identiteit met eigen tradities. Besloten
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Ronald Otten.

werd dat men wél gezamenlijk met elkaar de activiteiten deelt. En dat dit alles in een gezamenlijke
Oranjekrant Sittard-Geleen wordt vermeld. Daarnaast is er een verdeling gemaakt van grotere activiteiten tussen de twee grootste verenigingen binnen
de gemeente, namelijk Sittard en Geleen.
• Het Oranje comité Sittard organiseert de jaarlijkse
ontvangst van gedecoreerden in de stad met diverse
activiteiten er om heen en Geleen zou daar tegenover de gemeentelijke afsluiting voeren middels het
traditionele vuurwerk, naast de eigen activiteiten.
Voorafgaand aan het vuurwerk worden de gedecoreerden met partners en een afvaardiging van B&W
als VIP uitgenodigd en in een aparte ruimte welkom
geheten met een hapje en een drankje.
• In de loop van de tijd zijn deze activiteiten uitgegroeid tot een heuse Kids-Doe-Spel-en Sport Plaza,
waar dus van alles voor de jeugd te doen is. Hierbij
worden wij goed ondersteund door de lokale scoutinggroep VKG.
• Om ook meer jeugd naar het vuurwerk te trekken
heb ik mij bezig gehouden met de samenstelling van
de muziekmix rondom de vuurwerkshow wordt.
Meer nummers voor de jeugd, een gezonde mix van
muziek!
Een leuke anekdote: ieder jaar opent de burgemeester
(Sjraar Cox) de spectaculaire vuurwerkshow en telkens
zegt hij me weer: “Jij hebt zeker weer de muziekmix
gemaakt… vréselijk… maar wel mooi vuurwerk! ”. Afgelopen jaar heb ik meer oudere nummers in een nieuw
jasje in de mix opgenomen en kreeg daar zelfs de complimenten van Sjraar Cox voor. Ook deze afsluiting is
uitgegroeid tot een 30 minuten durende laser- licht en
vuurwerkshow op muziek.

Tevens is bij onze vereniging ondergebracht de stichting 4 en 5 mei Geleen. Wij verzorgen de jaarlijkse 4
mei herdenking. Dit speciale jaar, 75 jaar bevrijding van
Nederland, zijn wij bezig om ook in Geleen een kleinschalig bevrijdingsfestival te organiseren. Meer info op
onze website: www.oranjevereniging-geleen.nl , onze
facebook pagina: https://www.facebook.com/ov.geleen/
of instagram: @oranjevereniging.geleen
5. Wat zou volgens u / jou, de meerwaarde kunnen zijn
van een Oranjevereniging of Stichting?
Alle eerder genoemde activiteiten zouden een positieve

bijdrage kunnen leveren tot een hechtere en nog betere
samenwerking tussen de verschillende partners waarbij
wij natuurlijk hopen dat dit ook een goede verbinding
geeft naar andere verenigingen toe, niet zo zeer naar de
omliggende steden, dorpen waar Oranjeverenigingen
zijn, maar wel naar de lokale.
6. Wat drijft u om dit werk te blijven doen en hoe ervaart
u het om samen met andere Oranjeverenigingen, stichtingen binnen de KBOV ervaringen te delen en meer…?
Via de KBOV kom je snel in contact met andere verenigingen en is het handig om elkaars ervaringen te
delen en te vragen naar mogelijkheden op allerlei gebieden. Het jaarlijks congres zien wij dus ook als een
extra meerwaarde, daarnaast geldt het bezoek van onze
leden ook als een stukje waardering van hun inzet het
hele jaar door!
7. Heeft u nog iets belangrijks wat u kwijt wilt?
Samenzijn, gezelligheid, elkaar ontmoeten. Het blijft
een leuke uitdaging om binnen onze / een Oranjevereniging aan de slag te gaan!

Jennifer Schillings (3)
Oranjevereniging Kerkrade
1. Met wie hebben we het genoegen? Wie bent u, wat
doet u in het dagelijkse leven, en bij welke vereniging
bent u aangesloten?
Mijn naam is Jennifer Schillings en ik woon in Kerkrade. In het dagelijks leven ben ik een scientist bij DSM
op het Brightland campus in Geleen. Daar heb ik het
genoegen om de laatste 7 jaren met microscopen en
tegenwoordig met een MicroCT te werken (oftewel te

Jennifer Schillings.

hobbyen!). Ik zit in de Kerkraadse Oranjevereniging,
hier zijn mijn bezigheden het mede organiseren van Koningsdag, Dodenherdenking en Bevrijdingsdag.
2. Hoe lang al doet u / doe je vrijwilligerswerk voor deze
vereniging of stichting? En wat zijn uw bezigheden binnen dit bestuur?
Officieel ben ik ongeveer een jaar bestuurslid, maar
help al sinds mijn tienerjaren op de achtergrond mee.
Het werd dus tijd om het officieel te maken en de bestaande gemiddelde leeftijd van de groep te verlagen
en te moderniseren. Nu is de groep een mooie mix van
mensen in alle leeftijdscategorieën waardoor men nog
beter voor de samenleving kunt functioneren.
3. Wat was voor u, voor jou de aanleiding, de trigger om
vrijwilligerswerk te gaan doen juíst bij deze Oranjevereniging / Stichting?
Tja, met de paplepel ingegoten. Sinds ik mij kan herinneren doen mijn ouders en ik allerhande vrijwilligerswerk. Op de NATO Basis in Brunssum, Amerikaanse

47

legerbasis in Schinnen, bij het Wereld Muziek Concours, Nierstichting en uiteraard bij de Oranjevereniging Kerkrade.
4. Wat zijn de activiteiten die uw vereniging zoal doet?
De Kerkraadse Oranjevereniging organiseert jaarlijks
Koningsdag, de Dodenherdenking en sinds een aantal jaren Bevrijdingsdag activiteiten. Daarnaast organiseert de Kerkraadse Oranjevereniging onder andere
ook schoolprojecten zoals “Kerkraadse Schoolkinderen
adopteren graf in Margraten”, herdenkingen en het onderhouden van het zogenaamde “Stolpersteine” project.
5. Wat zou volgens u / jou, de meerwaarde kunnen zijn
van een Oranjevereniging of Stichting?
Teruggeven aan de samenleving is een belangrijke factor. Op dit moment zijn wij ook bezig met een cursus
zodat wij pleegouders kunnen zijn. Onze familie is traditioneel koningsgezind en zelfs mijn Duitse man is gek
op Oranje. Tegen hem moet niemand Holland zeggen,
hij corrigeert iedereen dan en zegt: ‘…Het is Nederland,
niet Holland…’
6. Wat drijft u om dit werk te blijven doen en hoe ervaart
u het om samen met andere Oranjeverenigingen, stich-

tingen binnen de KBOV ervaringen te delen en meer…?
Ik doe graag vrijwilligerswerk; het is belangrijk voor
onze samenleving. Afgelopen oktober hebben wij het
jaarlijkse congres van de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen hier in Kerkrade mogen organiseren.
Sinds lange tijd weer een Congres in Limburg!
Het was een mooie ervaring om kennis te maken met
andere verenigingen uit het land. Kennismaken en opdoen, netwerken, ideeën en ervaringen uitwisselen: zeer
belangrijk.
7. Heeft u nog iets belangrijks wat u kwijt wilt?
Kerkrade heeft zeer nauwe banden met onze Duitse
buurgemeente Herzogenrath. De twee steden noemen
zich Eurode. Kerkrade en Herzogenrath kennen geen
grenzen. Dit jaar, ons 100-jarige jubileum en tevens
de 75-jarige herdenking van de bevrijding, hebben wij
het initiatief genomen om een Oranjevereniging Herzogenrath op te richten. Er werd al jarenlang nauw samengewerkt met onze buurgemeente, dus is deze stap
eigenlijk vanzelfsprekend. Het mooie is dat jongeren
deze vereniging gaan leiden. Misschien een idee voor
andere Oranjeverenigingen in het land? Internationale
samenwerking?

Denkend aan Nederland…
‘… Ondanks scherpe tegenstellingen in het publieke debat zijn Nederlanders eensgezind
over wat Nederland tot Nederland maakt: de Nederlandse taal, vrijheid en Koningsdag
worden het meeste genoemd…’ zo meldde de NOS juni 2019. Een en ander was onderzocht
door het Sociaal Cultureel Planbureau. Het SCP deed onderzoek naar de Nederlandse
identiteit. Burgers werd gevraagd wat zijn belangrijk vinden als het gaat om een gevoel
van verbondenheid met hun land. Vijfduizend Nederlanders werden geënquêteerd.
Focusgroepen georganiseerd en er werden interviews gehouden. Nog nooit is zo’n groot
wetenschappelijk onderzoek gedaan daar waar het gaat om de Nederlandse identiteit.
De directeur van het SCP professor dr. Kim Putters en hoogleraar aan de Rijksuniversiteit
van Groningen professor dr. Sjoerd Beugelsdijk (redactielid Sociaal en Cultureel Rapport
‘Denkend aan Nederland’) waren meteen bereid om in het KBOV-Jaarboek van 2019 een
toelichting te geven op dit rapport waarin de Nederlandse identiteit en dus ook het
gegeven Koningsdag aan de orde komt.

Denkend aan Nederland ...
… zie ik brede rivieren traag door oneindig
laagland gaan.
Zo begint het beroemde gedicht van Hendrik Marsman
uit 1936. Waar Marsman dacht aan Holland, heeft het
Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in 2019 in een
grote studie gevraagd naar de associaties van Nederlanders wanneer ze denken aan Nederland. Wat vinden
we typisch Nederlands en voelen we ons daar ook mee
verbonden of niet?

taal, (2) typische Nederlandse symbolen en tradities als
Koningsdag, Dodenherdenking en Bevrijdingsdag, en
(3) burgerlijke vrijheden als vrijheid van meningsuiting,
gelijkheid van man en vrouw, en homo en hetero. We
gunnen anderen ook democratie, maar we zouden niet in
Nederland willen wonen als we de vrijheden die daarmee
samenhangen niet zouden hebben.

Tradities zoals Koningsdag en momenten van gemeenschappelijkheid die een `Oranjegevoel’ geven springen
eruit. Dat is niet zonder reden. Koningsdag biedt een
nadrukkelijk moment van verbinding met Nederland
en Nederlanders en ook het Koningshuis staat daar voor
een grote meerderheid van de Nederlanders symbool
voor. Maar wat vinden Nederlanders nog meer belangrijk als het over onze identiteit gaat?

Nederlanders zouden echter geen Nederlanders zijn als
er geen discussie over onze identiteit zou bestaan. We
zien dat de laatste jaren steeds sterker terugkomen bij
de vraag naar de verhouding van Nederland tot de EU
en bijvoorbeeld de betekenis van Zwarte Piet bij de Sinterklaastraditie. In sterk gepolariseerde debatten voelen
steeds meer mensen zich gedwongen een `harde’ keuze
te maken. Bijvoorbeeld ten aanzien van meer of minder
EU of Zwarte Piet. Die voor-of-tegen-samenleving irriteert veel mensen en versterkt de spanningen tussen
mensen die sterker hechten aan oude tradities versus
mensen die de burgerlijke vrijheden in onze democratie
voorop zetten.

Niet alleen in Holland, maar van Vlissingen tot Delfzijl en
van Kerkrade tot Den Helder werden Nederlanders hierover bevraagd. De uitkomst? Maar weinig mensen vinden
dat er niet zoiets als een Nederlandse identiteit bestaat.
Dwars door alle lagen en groepen in de bevolking heen is
de overgrote meerderheid het erover eens dat er drie ankerpunten voor onze identiteit zijn: (1) de Nederlandse
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Dat leidt tot een onnodige, maar inmiddels alom aanwezige, polarisatie in de samenleving. Veel Nederlanders
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Boekbespreking

Koninklijk afscheid
David Hakkenberg
Uitgeverij de Banier,
Apeldoorn 2019
ISBN 978 90 8718 0836 /
NUR 698
‘Koninklijk afscheid’ is een
bijzonder boek. Het boek, geschreven door David Hakkenberg, geeft een overzicht van
alle gebeurtenissen rond Koninklijke uitvaarten van de vorsten en vorstinnen van het Huis
Oranje-Nassau in de laatste
twee eeuwen. De teksten van de
overdenkingen bij de uitvaarten
zijn integraal opgenomen in het
boek. Het boek geeft een helder
overzicht van de rouwrituelen
aan het hof.

Prof. dr. K. Putters. Directeur Sociaal en Cultureel Planbureau.

herkennen zich namelijk in zowel symbolen en tradities als in burgerlijke vrijheden. Die nuance gaat echter
verloren als het debat over de Nederlandse identiteit
zich verhardt, veelal versterkt door sociale media die
overwegend spreken over het verlies van Nederlandse
identiteit. Hoe deze soms schijnbare tegenstelling te
overbruggen?
De traditie die door bijna iedereen belangrijk gevonden wordt, Koningsdag, biedt hier wellicht uitkomst.
Koningsdag laat zien dat tradities niet in beton gegoten
zitten, dat ze door de tijd heen kunnen veranderen en
toch op veel draagvlak kunnen rekenen. In zijn huidige vorm bestaat Koningsdag immers pas sinds 2014.
Voorheen was het Koninginnedag en daarvoor werd het
weer anders gevierd. Waar Koningin Juliana een defilé
afnam op Paleis Soestdijk is Koningin Beatrix naar de
mensen toegegaan. De introductie van de Koningsspelen was weer een nieuwe invulling.
Dit bewijst dat we tradities steeds opnieuw uitvinden en
leren te waarderen. Door voort te bouwen op ons collectief geheugen en oude gewoonten, maar wel mee te
bewegen met de tijd, draagt een traditie als Koningsdag
bij aan ons nationaal bewustzijn en gemeenschapsge-
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Prof. dr. S. Beugelsdijk. Hoogleraar RUG en redactielid Sociaal en
Cultureel Rapport ‘Denkend aan Nederland’, Sociaal en Cultureel
Planbureau Den Haag.

voel. Die ervaring biedt de basis voor een dialoog over
tradities waarbij mensen nader tot elkaar komen.
Het belang van het gevoel deel van dezelfde samenleving uit te maken, ons wij-gevoel, is niet te onderschatten voor een geïndividualiseerde samenleving als de
Nederlandse. Nederlanders hebben hun Koningsdagen
nodig.
Prof. dr. K. Putters
Directeur Sociaal en Cultureel Planbureau
en
Prof. dr. S. Beugelsdijk
hoogleraar RUG en redactielid Sociaal en Cultureel
Rapport ‘Denkend aan Nederland’, Sociaal en Cultureel
Planbureau Den Haag

De voorzitter van de Koninklijke bond van Oranjeverenigingen, Pieter Verhoeve, schrijft in het Woord
vooraf: ‘Voor het eerst wordt in dit boek een compleet
overzicht geboden van alle overdenkingen bij de uitvaarten van de regerende Oranjevorsten en –vorstinnen
sinds Nederland een koninkrijk is. De auteurs hebben
het nodige speurwerk in het Koninklijk Huisarchief en
andere bronnen verricht. Daarbij is niet alleen uniek
beeldmateriaal gevonden, ook veel feiten en wetenwaardigheden over de uitvaarten zelf worden hier vermeld.’
In de beschrijvingen van de verschillende uitvaarten zie
je iets terug van wie de vorsten en vorstinnen waren als
mens. De auteur schrijft hierover: ‘Hoe majesteitelijk ze
ook zijn, ze zijn ook méns. Hun geloofsbeleving, hun
opvattingen en hun ethiek worden mede bepaald door
de context waarin zij leven. Ook zij zijn kinderen van
de tijd.’

De eerste vorstin waarvan de levensloop en de rouwperiode beschreven wordt, is Koningin Wilhelmina (17741837) en de laatste is Prins Bernhard (1911-2004). Op
diverse plaatsen in het boek geeft Leon van den Broeke,
onder andere Universitair hoofddocent Religie, Recht
en Samenleving/Kerkrecht van de Vrije Universiteit en
Amersterdam, achtergronden van bijvoorbeeld de lijkredes door de eeuwen heen en de uitzonderingspositie
voor de Oranjes van de Wet op de lijkbezorging.
Het boek is rijk geïllustreerd met fotomateriaal en afbeeldingen van schilderijen. Al met al een uniek en lezenswaardig boek met veel historische informatie over
verdrietige en moeilijke momenten in het Oranjehuis.
Gerben Heldoorn | KBOV
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Het Koninklijk Huis bezoekt…
Door het jaar heen openen leden van het Koninklijk Huis tal van evenementen en brengen
ze werk- en feestelijk getinte bezoeken door het hele land heen. Soms kunnen KBOVbestuurders aanwezig zijn. In deze editie aandacht voor Prinses Beatrix die op 5 oktober
in Dordrecht een bijzonder beeld onthulde.

Vader Willem in Dordt
Onthullen van standbeelden: prinses Beatrix is er bedreven in. Daarom was de Prinses, aldus de kunstenaar Arie Schippers, op 9 oktober 2019 aanwezig in
Dordrecht om een standbeeld van Willem van Oranje
(1533-1584) en de eerste Vrije Statenvergadering van
1572 te onthullen. Het beeld, een schepping van Schippers, is een geschenk van de Prins Willem de Eerste
Herinneringsstichting aan de gemeente Dordrecht. Genoemde Stichting is door dr. Edgar Nordlohne (19221999) bij testament in het leven geroepen en stelt zich
ten doel beelden en herinneringsplaquettes op te richten in plaatsen die een belangrijke rol hebben gespeeld
in het leven van Willem de Zwijger. Zo heeft de Stichting beelden gerealiseerd in onder andere Antwerpen,
Breda, Delft, Den Haag, Middelburg en Parijs.
Nu viel “Dordt” de eer te beurt. Aan de Hofstraat, naast
het Huis Berckepoort, destijds de herberg waar Vader
Willem overnachtte, verrees een robuust beeld. Prinses
Beatrix verrichtte de onthulling tussen de herfstbuien
door onder een stralende Oranjezon. Het publiek was
massaal toegestroomd. “Beatrix, is nog altijd mijn Koningin”, aldus een ontroerde Dordtse met een zilvergrijs
permanent en een flamboyante oranjesjaal. Voorafgaande aan de onthulling vond er een drukbezochte
feestelijke bijeenkomst plaats in de Augustijnenkerk,
muzikaal begeleid door organist André Keijzer. Een
delegatie van de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen was hierbij aanwezig. In dezelfde kerk vond
in 1572 de eerste hervormde eredienst plaats, toen de
Watergeuzen bezit namen van Dordrecht.
Na een welkomstwoord door burgemeester mr. Wouter Kolff, benadrukte prof. dr. Coen Tamse, voorzitter
van de Prins Willem de Eerste Herinneringsstichting,
de overeenkomsten tussen de Vader des Vaderlands en
de huidige Oranjes: een gevoel van gemeenschapszin
en een afschuw van gesloten systemen en harde tegenstellingen. Verdraagzaamheid heeft de Oranjes door de
eeuwen heen gekenmerkt. Zij vonden daarbij inspira-
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tie in de tolerante levensovertuiging van Willem van
Oranje, die daarin zijn tijd ver vooruit was.
Prof. dr. Judith Polmann, hoogleraar vroegmoderne Geschiedenis aan de Universiteit van Leiden, benadrukte
het belang van de Statenvergadering van 1572 in Dordrecht, ook al heeft deze in het collectieve geheugen
niet die plaats gekregen, die bijvoorbeeld de inname
van Den Briel door de Watergeuzen of de belegeringen
van Haarlem, Leiden en Alkmaar wel hebben gekregen.
Dat is mede gelegen in het feit dat de meeste besluiten
van deze Statenvergadering niet publiekelijk bekend
werden gemaakt. Er was aldus Polmann, sprake van
een “stille revolutie”, die overigens wel de basis vormde
voor een onafhankelijke Nederlandse staat en de voor
Nederland kenmerkende waarden van vrijheid en tolerantie.
Kunstenaar Arie Schippers begeleidde in woord en
beeld de aanwezigen op onderhoudende wijze langs het
wordingsproces van het bronzen beeld. Aan de voet van
het beeld staat een hondje dat vragend opkijkt naar zijn
baas, symbool voor de opstandige steden die in 1572
Willem van Oranje verzochten hun leider te worden in
de strijd tegen de Spaanse heersers. De Prins zou het
hondje niet teleurstellen.

Bestuur KBOV bezoekt
Kabinet van de Koning
Het Kabinet van de Koning is in Den Haag gevestigd in
een imposant pand. Op donderdag 27 juni 2019 werd
een delegatie van het bestuur van de Koninklijke Bond
van Oranjeverenigingen samen met het bestuur van de
Geschiedkundige Vereniging Oranje-Nassau (GVON)
op uitnodiging van de directeur hier ontvangen. Een
mooie gelegenheid voor het bestuur om beter kennis te
maken met deze organisatie en het bestuur van GVON.

dagelijkse basis de vinger aan de pols kan houden van
nieuwe wet- en regelgeving.
De organisatie behandelt ieder jaar duizenden brieven
van burgers en organisaties die zich met hun vragen
richten tot de Koning (verzoekschriften). Maar ook de
internationale contacten, zoals condoleance- en felicitatiebrieven van de Koning worden bij het Kabinet
voorbereid.

Onze gastheren, directeur van het Kabinet de heer
Chris Breedveld en zijn plaatsvervanger de heer Frans
Princen verwelkomden ons in de werkkamer van de
directeur. Middels een quiz lichtten ze de werkzaamheden van het Kabinet aan ons toe. Interessant was te
horen tot in welk detail het Kabinet in 2013 de inhuldiging van Koning Willem-Alexander en dan specifiek het
tekenen van de Akte van Abdicatie heeft voorbereid. Na
een rondleiding door het gebouw en een korte borrel,
deed onze gastheer ons uitgeleide. Het bestuur sloot dit
interessante bezoek af met een gezamenlijk diner met
het bestuur van GVON.

Het pand, een van de mooiste patriciërswoningen van
Den Haag, werd in 1635 gebouwd en kijkt uit op het
torentje van het Binnenhof. Van alle huizen aan de
Korte Vijverberg is dit pand het enige waar nu nog zeventiende-eeuwse elementen in de gevel aanwezig zijn.
Het interieur is indrukwekkend gedecoreerd in de late
Lodewijk XIV-stijl. De meest bekende decoraties zijn
de monumentale beschilderde behangsels in de Dalens
kamer, de werkkamer van de directeur. Deze zijn in
1725 geschilderd door Dirk Dalens III en verbeelden
verhalen uit de Metamorfosen van Ovidius. Na verschillende eigenaren en doelen, huist het Kabinet sinds 1913
in het pand. In de oorlogsjaren vestigde NSB-leider
Mussert er zijn Secretarie van Staat der NSB. Het is ook
in dit pand dat Mussert op 7 mei 1945 werd gearresteerd.

Het Kabinet, een Rijksorganisatie, ondersteunt de Koning in zijn rol als lid van de regering. Dit heeft onder
meer betrekking op de contacten tussen de Koning en
de overige leden van de regering. Het Kabinet draagt
eraan bij dat de Koning goed geïnformeerd is, zodat hij
zo goed mogelijk zijn samenbindende, vertegenwoordigende en aanmoedigende rol kan vervullen.
Jaarlijks bereidt het Kabinet honderden bezoeken, ontvangsten, gesprekken en beëdigingen door de Koning
voor. Denk hierbij aan het ‘maandagmiddaggesprek’
tussen de Koning en de minister-president, beëdiging
van ministers en de werkbezoeken van de Koning.
Ook verwerkt en archiveert het Kabinet per jaar ruim
2.500 wetten, algemene maatregelen van bestuur
(amvb’s) en Koninklijke Besluiten. Het Kabinet voorziet ze van een compacte notitie zodat de Koning op

Met grote erkentelijkheid en dankbaarheid kijkt het bestuur terug op dit bezoek. Sinds 1 augustus 2019 is de
heer Chris Breedveld benoemd tot Grootmeester (leiding over de Dienst van het Koninklijk Huis). Als zijn
opvolger is de heer Christoffer Jonker aangetreden. Wij
danken de heer Breedveld voor zijn gastvrije ontvangst
en wensen hem en de heer Jonker veel succes in hun
beider nieuwe functies.
Jilske de Bruin
Bronnen: www.kabinetvandekoning.nl / ‘Kabinet van de Koning’

Berend de Boer
Bestuursassistent Prins Willem de Eerste Herinneringsstichting en oud-bestuurslid KBOV
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Koningsdag Amersfoort 2019
Wij…
Koningsdag 2019: Amersfoort! Thema? ‘WIJ’… Waar staat dat voor? De kroon in het
logo wordt gevormd door de letters WIJ. Amersfoort als middelpunt van Nederland, zo
luidt de verklaring en de pointer precies in het midden van het logo verwijst daar nog
eens specifiek naar. Negen gemeenten vormen samen de gemeente Amersfoort. En iedere
gemeente kent een eigen logo, wapen, vlag, een eigen identiteit. Het logo voor Koningsdag
2019 heeft de intentie om ál die gemeenten virtueel samen te voegen, en te stellen:
‘WIJ’ zijn samen Amersfoort!

Amersfoort heet welkom
De gemeente Amersfoort pakt uit. Met een heldere
website en veel informatie. Via Facebook bijvoorbeeld
kunnen mensen al gaan delen in de voorpret. De route
wordt bekend gemaakt. Mensen worden geïnformeerd
over verkeershinder, maar ook over fietsvrije zones én
plekken waar je kunt parkeren. Banieren gaan langza-

merhand het centrum kleuren. Speciale telefoonnummers worden gedeeld. Ofwel: de gemeente Amersfoort
wil niets aan het toeval overlaten en écht op 27 april
Koningsdag een feest laten zijn voor alle Nederlanders.
Amersfoort is er klaar voor!

pers welkom en wenst ook de persmensen een fijne en
mooie dag toe. De dag kan beginnen!

Aankomst en start route
Het is wat fris, en de kinderen die bij het startpunt
aan de stadsring staan te wachten op het hoge bezoek,
hebben het een beetje koud. Maar gelukkig zijn er voldoende juffen en meesters aanwezig (en ouders!) die
de kinderen oproepen vast lekker te gaan zingen. Als
Wudstik arriveert, de zanger die samen met de kinderen
het lied ‘MOOI’ ten gehore zal brengen, zit de sfeer er
meteen goed in!
Stipt 11 uur stopt de koninklijke bus en stapt het Koninklijk Paar samen met hun dochters uit. Handen worden geschud en er is volop aandacht voor het publiek
langs de route. De verhalenvertellers worden voorgesteld. Deze zullen het gezelschap meenemen op een
reisje van zo’n twee uur. Burgemeester Bolsius spreekt
het koninklijk gezelschap toe, feliciteert de Koning met
zijn verjaardag. Het lied ‘MOOI” wordt ingezet en Koning Willem-Alexander, Koningin Máxima en de prinsessen Amalia, Alexia en Ariane gaan samen met hun
familie Amersfoort in. ‘WIJ’ is een feit!

Verhalenvertellers vertellen verhalen
Via dertien ‘scènes’ maakt het koninklijk gezelschap
kennis met de gemeente Amersfoort. De verhalenvertellers leggen uit en lichten toe
• Wij allemaal: Amersfoort presenteert zich als een stad
voor iedereen. De stad telt meer dan 120 nationaliteiten. Daarnaast mag iedereen in Amersfoort zijn wie
hij of zij is. We zien het allemaal langs de route.
• Boogiewoogie Mondriaan: het geboortehuis van Mondriaan ligt op de route, diverse muziekgezelschappen
zorgen voor muzikale ondersteuning.
• Recycle yourself: Amersfoort werkt actief tegen verspilling. Dus in dit verhaal staan vragen centraal als
‘hoe maak je van oude kleding iets nieuws?’, en ‘hoe
geef je duurzaamheid een plek in je huis, je tuin, je
leven, hoe ga je om met energie?’ Dat alles op de Varkensmarkt. Een bijzonder verhaal!
• Straatje van de glimlach: een klein straatje, geselecteerd publiek, één CliniClown. De CliniClowns heb-

•

•

•

•

ben het hoofdkantoor in Amersfoort. En inderdaad
worden er lachjes op gezichten getoverd, precies
zoals we dat kennen van de inzet van de CliniClowns
in bijvoorbeeld ziekenhuizen bij ernstig zieke kinderen. Een mooi verhaal!
Lieve vrouwen: aan de voet van de Onze Lieve Vrouwetoren, ook wel in Amersfoort genoemd ‘Lange Jan’
maakt het koninklijk gezelschap kennis met ongeveer
100 vrouwen uit Amersfoort en omgeving. Vrouwen
die ieder voor zich een speciale bijdrage leveren aan
de samenleving binnen de gemeente Amersfoort.
‘Zorg voor elkaar en geloof’ is de rode draad. De
vrouwen gaan in gesprek met de koninklijke gasten.
Duurzame innovatieve initiatieven, vrijwilligerswerk,
mantelzorg en meer. Het komt allemaal ter sprake.
Opera aan de singel: ‘Holland Opera’ verzorgt een
muzikale bijdrage met het ‘Witte Huis’ van Amersfoort als decor.
Kunstplein: een stad kan zonder kunst binnen de
grenzen niet bestaan. Dus is er ruim baan voor het
Amersfoortse Team. En zien we kunstwerken opgebouwd uit palen en pallets.
Talent, innovatie en sport: straatvoetbal, dans, 3x3
basketbal en freerunning. Veel sportieve partijen
doen mee aan dit onderdeel. Amersfoort ziet zichzelf graag als springplank voor vele soorten van jong
talent. Er is veel te zien, te beleven en aan te moedigen. De koninklijke familie participeert volop. Op
één plekje van het Stadhuisplein ontwaren we de
(bewaakte!) Wereldbeker Vrouwenvoetbal. Speelsters

De vroege ochtend van 27 april
De laatste dranghekken worden geplaatst, routes definitie vrijgesteld voor voetgangers en afgesloten voor verkeer. Vaders en moeders met (bak)fietsen met Oranje
ge- en verklede kinderen gaan op weg naar de stad.
Deelnemers aan de route zoeken hun plaatsje. De laatste voorbereidingen worden getroffen. In het perscentrum van Amersfoort is eenieder die vandaag foto’s wil
maken of verslag wil aanwezig en wordt voorzien van
badges. Een stevig ontbijt is er vervolgens en de burgemeester van Amersfoort, de heer Lucas Bolsius heet de
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van de Oranjeleeuwinnen geven tekst en uitleg.
• Regioquiz: even een pauzemoment zo lijkt het. Maar
niets is minder waar. In een cirkelvorm staan tribunes opgesteld. Koninklijke gasten schuiven aan bij de
kernen van Amersfoort en een quiz gaat van start.
Wat ontzettend leuk om onder de deelnemers hier
onze KBOV-collega’s te ontmoeten! Vrijwilligers die
normaal gesproken op Koningsdag hard aan het werk
zijn worden nu getrakteerd op een leuk onderdeel
mét koninklijke aanwezigheid tijdens Koningsdag
Amersfoort. Ze zetten hun beste beentje voor…
• Oranjefestival: kunst, cultuur en ‘heel Holland bakt’.
Cultuur, foodtrucks en dans naast elkaar. Een oranje
lint van leuks, cultureels én lekkers!
• Natuurlabyrinth: opnieuw zijn we even de konink-
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lijke familie ‘kwijt’. Ze duiken het labyrint in, waar
de natuur centraal staat, Koning Leeuw het voor het
zeggen heeft en veel kinderen een hoofdrol spelen.
Dierenpark Amersfoort is hier de grote animator.
• Koppelpoort: We naderen het einde van de rondgang
door Amersfoort. En zoals het een échte Nederlandse
stad betaamt hoort daar natuurlijk de nodige historie
bij. De stadstrompetters van Amersfoort staan klaar
en ondersteunen een kort theaterspektakel waarbij
Johan van Oldenbarneveldt en Caspar van Wittel centraal staan. Een gratis lesje Hollandse geschiedenis.
• Wij, Amersfoort: het einde is daar. Koningsdag 2019
in Amersfoort met Koning Willem-Alexander, zijn
gezin en familie zit er bijna op. Maar niet voordat
er op het Eemplein een feestelijk en muzikaal festijn
losgebarsten is. Koning Willem-Alexander krijgt het
woord en hierin bedankt hij de gemeente Amersfoort,
én de regio (‘Heel bijzonder’, zo vermeldt de koning,
want er is over provinciegrenzen heen gekeken!) hartelijk voor een fantastisch feest. ‘WIJ Amersfoort, WIJ
de hele regio, WIJ samen met de zon hebben een fantastisch feest gehad’, zo stelt koning Willem-Alexander.
Hij sluit af met: ‘En tegen degene van de uitdrukking
van de ezel en de steen wil ik zeggen: dan ben je nog
nooit in de Keistad geweest, want tegen deze kei wil je
je heel graag stoten. Ik kom vaak en heel graag terug.”
Afgesloten wordt er met het zingen van het Wilhelmus.

Het koninklijk gezelschap vertrekt, in Amersfoort gaan
de festiviteiten verder, net zoals in de rest van het land.
Opnieuw hebben we mogen genieten van een prachtige
Koningsdag in opnieuw een hele mooie en interessante
regio van Nederland.
Een oprecht woord van dank aan alle organisatoren
van dit Koningsdagfeest in Amersfoort. Ook vanuit de
KBOV, want opnieuw kon de redactie aanwezig zijn bij
een Koningsdagviering om verslag te doen in woord en
beeld.
- Inmiddels weten we dat Koningsdag 2020 gevierd zal
gaan worden in Maastricht. In het zuidelijkste puntje
van ons land, in Limburg. We wensen alle betrokkenen
veel succes én plezier bij en met alle voorbereidingen!
Tot 27 april in Maastricht!’ Sylvia Hörmann-Vorst | KBOV
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Bestuurder aan het woord
Dick Steenks, secretaris KBOV
Jeugd en Koninginnedag
Als kind groeide ik op in Naaldwijk en daar werd elk
jaar vrolijk Koninginnedag gevierd. Ik herinner me nog
dat we dan na wat feestelijkheden in het dorp naar mijn
opa en oma gingen om op televisie naar het defilé op
Paleis Soestdijk te kijken. Mijn oma was dol op Koningin Juliana, misschien heb ik haar Oranjeliefde wel
overgenomen.
In 1984, ik was toen 13 jaar oud, vierde de koninklijke
familie Koninginnedag in Den Haag. Vanuit Naaldwijk
fietsten we die dag naar Den Haag om daar bij te zijn.
Tot onze grote verrassing bezocht de familie ook de
Haagse Kermis, waar wij er getuige van waren dat bijna
de hele koninklijke familie in de Spider rondjes draaide
en Prins Willem-Alexander met zijn broers en vader in
de botsauto’s en tegen elkaar aan botsten.
Later, toen ik in Utrecht ging studeren, bestond Koninginnedag voor mij vooral uit het bezoeken van de
Utrechtse vrijmarkt. Fantastisch hoe feestelijk Utrecht
dan was.

Oranjecomité Woudenberg
In 2000 werd ik predikant in Oentsjerk, een dorpje
tussen Leeuwarden en Dokkum. In Oentsjerk gebeurde er praktisch niets op Koninginnedag, daarvoor
moesten we in Leeuwarden zijn. Toen ik in 2008 in
Woudenberg belandde, leek het me dat daar wel een
uitbundiger Koninginnedag gevierd zou worden dan in
Oentsjerk. Maar niets was minder waar. In 2009 waren
er na een aubade wat sport- en spelactiviteiten voor kinderen, maar verder niets. In 2010 was het zelfs stil op
Koninginnedag. Er bleek een groot tekort aan vrijwilligers waardoor de Oranjevereniging genoodzaakt was
te stoppen.
Heel erg jammer vond ik dat en een groot gemis. Toen
stond Wil Termaaten op. Zij vond dat er een Koninginnedag in Woudenberg moest zijn en probeerde mensen
bij elkaar te brengen die dat ook vonden. Omdat ik me
in mijn kerkelijke gemeente nogal duidelijk had uitgelaten over het gemis aan een Koninginnedag, belde Wil
mij op en vroeg me om mee te doen. En dan is het natuurlijk een man een man, een woord een woord. Want
iets vanaf de zijlijn roepen is makkelijk. Als iedereen
daar blijft staan, gebeurt er niets. Dus zo kwam ik in het
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‘Oranjeveld’ te staan. Ik werd bestuurder bij het Oranjecomité Woudenberg. We sloten ons als comité aan bij
de KBOV en we bezochten met enkele bestuursleden
het congres dat toen in Utrecht werd georganiseerd. Dat
was zo leuk, informatief en gezellig dat we de jaren erna
de congressen bleven bezoeken. Elk jaar was het een
waar feest!

Bestuurder KBOV
Het was op het congres in Bunschoten-Spakenburg dat
ik in gesprek raakte met Theo Slagboom, de toenmalige secretaris. Hij vertelde dat hij zou gaan stoppen en
vroeg of het niet iets voor mij zou zijn? Ik raakte na
zijn verhaal geïnteresseerd, maar gaf wel aan dat ik zou
stoppen als bestuurslid bij OC Woudenberg omdat ik
voorzitter van CDA Woudenberg zou worden. Theo zei:
‘dat is geen punt, je ervaring komt goed van pas, maar
het is geen must om nog actief te zijn als plaatselijke
vrijwilliger. Als je nog wat tijd over hebt voor vrijwilligerswerk is dit misschien erg leuk voor je’. En zo solliciteerde ik op de functie van secretaris, werd door het
bestuur verkozen en door de ALV benoemd in april
2016. De overdracht van Theo naar mij verliep soepel.
Als hij mij evenwel toen gezegd had, dat dit secretariaat
elke dag (!) even tijd vraagt, dan weet ik niet of ik het
wel had gedaan. Het werd me al snel duidelijk.

Het dagelijkse leven van een KBOVbestuurder
Elke dag is er wel mail. Elke week wel een paar telefoontjes. Vooral vanaf augustus tot en met april kan ik
merken dat Oranjeverenigingen, -comités druk bezig
met voorbereiden en organiseren, want dan neemt het
aantal contactmomenten fors toe en worden er vele
vragen gesteld. Als secretaris beheer ik namelijk de
mailbox en de bondstelefoon. Vele vragen over alles
met organiseren te maken heeft, komen mijn kant op.
Ook bereiken mij geregeld vragen van mensen die na
het overlijden van een familielid allerlei Oranjespullen
hebben geërfd. Van lepeltjes tot hele jaargangen tijdschriften. Of wij hiervoor interesse hebben. Nu waren
er vroeger een aantal verzamelaars naar wie doorverwezen kon worden heb ik begrepen, maar dat lijstje
bestaat nu nog maar uit één persoon. Dus als iemand

kennis heeft van een Oranjeverzamelaar, geef de naam
dan aan mij door.

Bondsbureau en inhoudelijke zaken
Op mijn adres in Wemeldinge is het Bondsbureau gevestigd. Dat klinkt chiquer dan het is. Zo heel af en toe
krijg ik wel eens post van een bedrijf gericht aan de
‘directeur van de Oranjebond’. Of aan ‘de directiesecretaris van het Bondsbureau’. Toen ik een journalist
van Omroep Zeeland sprak en hij nieuwsgierig was
naar ‘het Bondsbureau’ moest ik hem teleurstellen, in
die zin dat ik moest zeggen dat het Bondsbureau eigenlijk niet meer is dan mijn studeerkamer, waar ik ook
mijn domineeswerk verricht. Kortom, er zit geen grote
kantoororganisatie in het Bondsbureau. Wel probeer ik
samen met mijn medebestuursleden op vrijwillige basis
zo professioneel mogelijk te werken. Dat wil zeggen dat
ik mails zo snel en zo goed mogelijk beantwoord. Dat
ik de telefoon bij me heb en als het kan opneem, of zo
snel mogelijk terugbel. Dat de website up to date is.
Dat onze collectieve pakketten op orde zijn. Dat is een
deel van mijn secretariaatstaken. Een ander deel is het
verzorgen van de stukken voor de bestuursvergaderingen en de Algemene Ledenvergadering, het verwerken
van de inkomende post, het verzorgen van uitgaande
correspondentie, het bestellen van aangevraagde penningen, het maken van de oorkondes, het schrijven van
artikelen voor de nieuwsbrief met informatie voor de
leden. Daarbij komt ook de representatie en het onderhouden van de contacten. Ik denk dan allereerst aan
de contacten met de Oranjeverenigingen. Zo vind ik
het bijvoorbeeld prachtig om een penning met bijbehorende oorkonde te mogen uitreiken aan een vrijwilliger.
De ene keer in een sportkantine, een andere keer in een
grote feestzaal, dan wel in het plaatselijke café. Het is
iedere keer weer leuk en mooi om een harde werker in
het zonnetje te zetten.
Ik maak namens de KBOV ook deel uit van het netwerkoverleg ‘wet- en regelgeving’ van de Vereniging
Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV).
Sinds we in 2016 veel aandacht hebben gevraagd en
gekregen voor de toenemende regeldruk van uit de
overheid, zijn we daarbij aangesloten. In dit netwerkoverleg zitten diverse organisaties zoals NOC-NSF,
Scouting Nederland, Samenwerkingsverband P10 (het
samenwerkingsverband van grote plattelandsgemeenten), Slachtofferhulp, Protestantse Kerk in Nederland
enz. om met elkaar sterk te staan als het gaat om de
verminderen van regeldruk. Dat valt – eerlijk gezegd –
nog niet mee…

Samen met de voorzitter onderhoud ik de contacten
met het secretariaat van Zijne Majesteit de Koning en
Hare Majesteit de Koningin en het Nationaal Comité
4en5 Mei.
Samen met andere bestuursleden verdelen we de diverse representatieve taken, zoals de jaarlijkse gongslag
van de AEX-beurs op Koningsdag, de aanwezigheid bij
de 4-mei herdenking en de 5 mei viering, de openingen
van tentoonstellingen en bijzondere herdenkingen.

Verbinding en bruggen slaan
Het is mij een eer om dit secretariaatswerk te mogen
doen. Ik werk graag aan verbinding en hartelijkheid
en vind het fijn om met mijn vrijwilligerswerk voor de
Oranjebond hier aan bij te kunnen dragen. Want bij
tijd en wijle slaan bepaalde maatschappelijke en sociale
ontwikkelingen me koud om het hart. Ik denk hierbij
bijvoorbeeld aan de toenemende ik-gerichtheid, aan de
verharding in het politieke en maatschappelijke debat
en aan de groeiende genadeloosheid. Er lijkt weinig te
zijn wat ons nog bindt, en veel wat ons verdeelt. Maar
gelukkig is er in onze samenleving ook veel ‘bridging
capital’: overbruggend kapitaal. Bruggebouwers dus. En
zo zie ik de Oranjebeweging. Al die vrijwilligers van
Oranjeverenigingen en – stichtingen, mensen die wel
van een feestje houden en dat ook organiseren. En dan
niet een feestje in de tempel van de eigen mening, maar
een wijkfeest, een dorpsfeest, een stadsfeest. Een feest
in de tent op het dorpsplein of in het cultureel centrum
of in het muziekgebouw. Plaatsen waar iedereen, ongeacht wie hij of zij is, ongeacht wat hij of zij vindt, welkom is om mee te vieren. Een feest dat een brug slaat.
Zo zie ik ook onze koning en koningin die samen zulk
goed verbindend werk doen. Ik heb veel bewondering
voor hun inzet.
Met Oranje als symbool van onze samenleving, wil ik
graag samen met alle andere vrijwilligers in Nederland
mijn steentje bijdragen aan een warme samenleving. En
met mijn secretariaatswerk voor de KBOV hoop ik dat
te doen.
Dick Steenks
Secretaris KBOV
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Jong Oranje

JONG ORANJE
Een échte Oranjepuzzel. Wat weet jij van Koning Willem-Alexander, van Koningin Máxima, van de
namen van de paleizen of hun dochters, waar ze wonen en waar de Koning zijn verjaardag viert?
Beantwoord de vragen en schrijf de eerste letter van elk antwoord op. Zet het antwoord in het
goede hokje! Welk woord komt er te staan? Veel plezier en succes!
.

1. Wat zie je hier? Koning Willem-Alexander draagt dit nooit, Koningin Máxima wel! Letter 1 woord.
2. Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en hun drie dochters wonen in een paleis midden in de
stad. De stad ook van de regering. De naam van de stad bestaat uit twee stukjes. Schrijf de eerste
letter van het eerste stukje naam op. Letter 8 woord.
3. Ieder jaar met Prinsjesdag staan Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima op het balkon van
dit paleis. Ze zwaaien naar de mensen op het plein. Dit paleis staat in Den Haag. Wat is de naam van
dit paleis? Letter 3 woord.
4. Bij paleizen, de koning en mooie stoeten met koetsen horen ook paarden. Die paarden lopen vóór
koetsen, het is een hele parade, de koninklijke familie rijdt ook graag paard. Die paarden ‘wonen’ in
Den Haag. Ze staan daar in de Koninklijke ………Letter 7 woord.
5. Nederland kent een rood-wit-blauwe vlag. Soms hangt daar een wimpel aan in een andere kleur. De
kleur heeft te maken met de achternaam van onze koning. Welke kleur is dat? Letter 2 woord.
6. Koning Willem-Alexander is koning geworden in 2013. Hij heeft die dag geen kroon op zijn hoofd
gekregen. Onze Koning wordt dus niet gekroond, aangesteld of benoemd, maar? Letter 4 woord.
7. In 2018 vierde onze koning en zijn familie zijn verjaardag in een stad in het noorden van het land. De
stad en de provincie hebben dezelfde naam. Weet jij de naam van die stad? Letter 6 woord.
8. Als je in ons land Koning wordt krijg je ook een bijzondere titel, want je wordt koning (of koningin)
van meerdere landen. Aruba, Curaçao, Sint Maarten, horen ook bij ons Koninkrijk. En drie overzeese
gemeenten. Bonaire, St. Eustatius en Saba. Daarom: ‘Het Koninkrijk der ……………’ Letter 5 woord.
9. Soms rijden de Koning en Koningin in een koets. In Nederland is er een hele speciale koets. Met een
chique kleur. Welke kleur is dat? Letter 10 woord.
10. Onze Koning heeft drie dochters. De oudste dochter is nu Kroonprinses en zal later haar vader
opvolgen en Koningin worden. Hoe is haar naam? Letter 9 woord.

‘Leve de Koning’ is een boek van Arend van Dam (tekst) en Georgien Overwater (illustraties).
Een superleuk voorlees én leesboek over de prinsen en prinsessen van Oranje.
De schrijver denkt dat elk meisje en elk jongetje er wel eens over nadenkt hoe het zou zijn als zij of
hij een prinsesje of een prinsje zou zijn. Wonen in prachtige paleizen, heldendaden verrichten en
‘ze leefden nog lang en gelukkig’…een mooi verhaal toch?
Arend van Dam vertelt het verhaal van de koningen en koninginnen van Nederland.
Hij vertelt het verhaal van prinsen en prinsessen
vanuit de geschiedenis van het huis van Oranje Nassau.
Hij vertelt over de stad Breda en de Friese tak van de familie , de poppenkast van Prinses
Wilhelmina, de gouden koets, het Paleis op de Dam en de Nieuwe Kerk in Amsterdam, over ‘piloot
willen worden’ en over een koning, zijn dochters, de kroonprinses…
en tot slot vinden we een heuse stamboom.
Tien spannende verhalen!
De tekeningen zijn prachtig en nemen je mee op reis!
Ben je papa, mama, juf, meester, opa of oma?
Voorlezen kan vanaf 7 jaar
Wil je gewoon lekker zelf gaan lezen? Doen!
Dat kan vanaf ongeveer 9 jaar.
Een supergaaf boek!
© 2013 Van Holkema & Warendorf
Uitgeverij Unieboek I Het Spectrum bv Houten-Antwerpen
ISBN 978 90 00 31388 4 / NUR 212

Opmaak: Hieronder een fotocollage van het boek zie mapje boekbesprekingen
1. Letter:

2. Letter:

3. Letter:

4. Letter:

5. Letter:

6. Letter:

7. Letter:

8. Letter:

9. Letter:

10. Letter:

Tip: Maastricht 2020. Gezellig!
ANTWOORD:
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Musea
Museum Paleis Het Loo
in 2021 vernieuwd en verbouwd

In de winte
rperiode
naar Paleis
Het Loo?
Dat kan!
Winterpale
is Het Loo
is vanaf
7 decembe
r te bewon
deren!
Bezoek en
volg de we
bsite:
www.paleis
hetloo.nl

Een impressie van de
werkzaamheden in 2019

KBOV- Bestuur, functie, woonplaats
Mr. Drs. P. Verhoeve (Pieter), Gouda, voorzitter
W.J.A Verkleij-Eimers (Wendy), Uitgeest, vicevoorzitter
Drs. D.H.J. Steenks (Dick), Wemeldinge, secretaris
F.C. de Buck (Frank), Dordrecht, penningmeester
G.J. Heldoorn MA (Gerben), Woudenberg, 2e secretaris
Drs. H.H. van Alphen (Harry), Culemborg, lid
L.H. Blaauw (Bert), Harkstede, lid
S.A.A.C. Hörmann-Vorst (Sylvia), ’s-Hertogenbosch, lid / PR

Agenda 2020
20 januari
16 maart
Maart 2020
27 april
4 mei
5 mei
15 juni
7 september
26 september
16 november

Huis ter Heide, vergadering Algemeen Bestuur
Huis ter Heide vergadering Algemeen Bestuur
Algemene Ledenvergadering (datum nog niet bekend)
Maastricht, Koningsdag
Nationale Dodenherdenking
Nationale viering Bevrijdingsdag / 75 jaar
Huis ter Heide, vergadering Algemeen Bestuur
Huis ter Heide, vergadering Algemeen Bestuur
Wassenaar Oranjecongres (onder voorbehoud)
Huis ter Heide, vergadering Algemeen Bestuur

Bezoek de website van het Koninklijk Paleis Amsterdam voor openingstijden
en meer informatie https://www.paleisamsterdam.nl

Bezoek het Koninklijk Paleis Amsterdam
Het Koninklijk Paleis Amsterdam is al meer dan 350 jaar één van de belangrijkste bezienswaardigheden van
Amsterdam. Het is gebouwd in de Gouden Eeuw als stadhuis van Amsterdam. In 1808 transformeerde Koning
Lodewijk Napoleon het tot Koninklijk Paleis. Vanaf 1813 – al ruim 200 jaar – is het gebouw in gebruik als
officieel ontvangstpaleis van het Koninklijk Huis. Een Koninklijk Paleis waar wereldleiders en staatshoofden
worden ontvangen, waar troonswisselingen plaatsvinden, waar geschiedenis wordt geschreven. En waar u van
harte van welkom bent! Koninklijk Paleis Amsterdam is het grootste deel van het jaar geopend. Bezoek voor
informatie, openingstijden en tickets www.paleisamsterdam.nl.
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Bezoek de website van Museum Paleis Het Loo voor informatie over
tentoonstellingen en verdere informatie: www.paleishetloo.nl
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Het bestuur van
de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen
in het Koninkrijk der Nederlanden
wensen u prettige kerstdagen en
een samenbindend 2020 toe!

