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                                                                                                                                   Borne, 3 februari 2023 

                                                                                                                                   Betreft: uitnodiging lezing 

Geachte Leden, 

Hierbij nodigen wij u uit voor een lezing betreffende de restauratie van paleis het Loo te Apeldoorn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

De lezing wordt gegeven op woensdag 15 februari a.s.  in de Stefanshof  te Borne aansluitend aan 

de eerder vermelde extra Algemene Ledenvergadering 

 

De lezing wordt verzorgt door ons bestuurslid Erik Mijnheer  

Sinds het overlijden van Koningin Wilhelmina is paleis Het Loo tweemaal ingrijpend verbouwd. 

De eerste keer was gedurende de jaren 1977-1984 en de tweede vond zeer recent plaats. Deze 

zomer zal de Koning het aangepaste paleis feestelijk heropenen. Wat is dan veranderd die 

beide keren? Wat waren de argumenten om te verbouwen? De restauraties staan centraal in 

de lezing. 

In 1970 werd de Nederlandse Staat eigenaar van Het Loo. Men besloot van het paleis een museum te 

maken waar het Huis van Oranje centraal kwam te staan. Restauratiearchitect Van Asbeck vond dat 

het paleis en de tuinen die er eind zeventiende eeuw uitzagen hersteld moesten worden. Maar wat 

dat wel in lijn met de restauratiebeleid? Want menig deskundige was het daar niet mee eens. 

Waarom? Het leidde tot een fikse discussie tussen deskundigen. En tenslotte bemoeide de Tweede 

Kamer zich er mee. De regering kreeg te maken met een drietal moties om de restauratieplannen 

aan te passen. De minister legde die terzijde. Hoe kon het gebeuren dat de restauratie van Het Loo in 

de jaren zeventig van de vorige eeuw tot zo’n fel debat hebben geleid?                                                

 

 In 2020 ging het paleis opnieuw dicht. Opnieuw voor een 
verbouwing. In 2022 gingen de deuren van het paleis deels 
weer open. En in 2023 volgt de opening van de nieuwe 
ondergrondse entree.                                                                   
Hoe dat er precies uit gaat zien, dat komt u te weten tijdens 
de lezing. Erik Mijnheer heeft daarvoor conservator Johan 
de Haan geïnterviewd.     

    

Namens de activiteiten omissie, 

Bertie Velthuis (secretaris) 
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