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De digitale nieuwsbrief van de Stichting tot Instandhouding van het Museum van de  

Kanselarij der Nederlandse Orden verschijnt drie keer per jaar. 

 

In deze nieuwsbrief komen vier onderwerpen aan de orde. Het eerste onderwerp betreft het Turfschip 

van Breda. Dan volgt een artikel over de graveur George. In het derde artikel schenken wij aandacht aan 

de herdenking van het rampjaar 1672 en tenslotte nieuws over Paleis  Het Loo. Met medewerking van  

dr. G.P. Sanders, conservator Orden en Onderscheidingen Paleis Het Loo en B.A. Steevensz, secretaris 

van de Stichting tot Instandhouding van het  Museum van de Kanselarij der Nederlandse Orden. 

 

 

Als donateur van de Stichting tot Instandhouding ondersteunt u het Museum van de Kanselarij der  

Nederlandse Orden. Dankzij uw donatie is de stichting in staat om aan de verzameling van het museum 

nieuwe, bijzondere aanwinsten toe te voegen. Uw donatie kunt u overmaken op rekening 

NL03INGB0000155845 t.n.v. Sticht Instandh. Museum Kanselarij Ned Orden. 

Meer informatie vindt u via https://kanselarijmuseum.nl/over-het-museum/donateur-worden. 

 

 
Eventuele op- of aanmerkingen, suggesties, vragen of aanvullingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief 

kunt u doorgeven aan het secretariaat van de Stichting tot Instandhouding van het Museum van de 

Kanselarij der Nederlandse Orden. Mocht u geen prijs meer stellen op de nieuwsbrieven, dan kunt u dat 

per email laten weten. Uw gegevens zullen dan uit het adressenbestand worden verwijderd.  

Stuur een email naar: secretariaat@kanselarijmuseum.nl onder vermelding van ‘opzegging digitale  

nieuwsbrief’. 

 



Op 4 maart 1590 wisten de Nederlandse opstandelingen met een list Breda te heroveren op de 

Spanjaarden. De list met het turfschip is één van de bekendste voorvallen uit de 

Tachtigjarige Oorlog.  

In 1568 waren de Nederlanden in opstand gekomen tegen het bewind van Filips II. Dit leidde in 1581 tot de 

ondertekening door  de noordelijke gewesten van het Plakkaat van Verlatinghe. Met dit document 

verklaarden zij zich formeel onafhankelijk van de Spaanse koning Filips II, zij verlieten hem.  

Als reactie begonnen de Spanjaarden met een offensief. Onder meer Breda werd vrijwel direct ingenomen. 

De opstand leek bijna onderdrukt te zijn. Het plan om Breda, de Nassau-stad bij uitstek,  te heroveren is 

terug te voeren op Willem van Oranje. Niet lang voor zijn dood wees die er al op dat de stad mogelijk 

veroverd kon worden door soldaten het Kasteel van Breda binnen te smokkelen, door ze in een schip te 

verbergen. Zijn zoon, de 22-jarige stadhouder Maurits, die het bevel over alle Staatse troepen had 

verkregen, zou het plan van zijn vader uiteindelijk uitvoeren. 

Begin 1590 werd Maurits benaderd door de schipper Adriaen van Bergen die een plan had om de stad in te 

nemen. Hij vervoerde regelmatig turf tot in het Kasteel van Breda. Zijn schip werd niet meer gecontroleerd 

en zou zo soldaten het kasteel binnen kunnen smokkelen. Charles de Heraugière  werd de bevelhebber van 

deze gedurfde actie.  

Door het gure weer en forse tegenslagen liep de operatie grote vertraging op. Uiteindelijk werd Breda via 

haar grachten binnengevaren tot aan de waterpoort van het kasteel. Op 4 maart, even na middernacht, 

kwamen de 75 soldaten uit het ruim en werden de Spaanse bezetters van het kasteel overrompeld. Deze 

vluchtten weg of werden gevangengenomen. 

Voor het moreel van de troepen van Maurits was de inname van Breda een grote opsteker. 

. 



Op de versierselen van een aantal ridderorden uit de jaren 1805-1810 komen portretten voor 

van keizer Napoleon en zijn jongere broer Lodewijk Napoleon, koning van Holland, met de 

signatuur ‘George’. Dankzij nieuw onderzoek weten we nu wie deze graveur George was. 

Jean Louis Marie George werd in 1755/6 te Parijs geboren als zoon van een opticien en spiegelmaker. Als 

‘graveur en médaille’ had hij een atelier aan de rue de Perpignan, vlakbij de Notre Dame. Die straat 

verdween toen in de 19de eeuw op die plek het nieuwe ziekenhuis werd gebouwd. 

George was een begenadigd portrettist. Door hem gesneden beeltenissen van Lodewijk Napoleon sieren de 

versierselen van de ridderorden van het koninkrijk Holland. Maar ook van de Orde van de IJzeren Kroon van 

Italië en van de Orde van het Legioen van Eer bestaan versierselen met een door George gesneden portret. 

Zo stamt de beeltenis op het kruis dat aan de keten van de Orde van het Legioen van Eer hangt, die door 

Napoleon is gedragen, van Georges’ hand. 

Van juni 1808 tot maart 1809 werkte George aan de Munt te Utrecht om stempels te snijden voor de nieuwe 

munten van koning Lodewijk Napoleon. Het jaar daarvoor had George een penning gesneden met het 

portret van Lodewijk Napoleon, waarover de Utrechtse graveurs zo enthousiast waren dat een van hen 

aangaf ‘wel een jaar voor niets’ te willen werken, als hij ook zoiets zou kunnen maken. George plaatste zijn 

signatuur op de nieuwe munten. Maar dat was niet de bedoeling, zodat die van latere stempels werd 

verwijderd. 

George stierf in april 1814. In financieel opzicht ging het hem niet voor de wind, want kort na zijn dood 

verhuisde zijn weduwe naar de twee kamers van het atelier van haar overleden man. 



Dit jaar wordt het rampjaar 1672 herdacht. 

In 1672 werd de Republiek der Verenigde Nederlanden aangevallen door een coalitie van vier 

machtige vijanden: Frankrijk, Engeland, Keulen en Münster. Grote delen van de Republiek 

werden onder de voet gelopen en er brak paniek uit. 

Het was de Franse koning Lodewijk XIV die in 1670 een coalitie smeedde tegen de Republiek. Met grote 

subsidies haalde hij de Engelse koning Karel II over om de Nederlandse vloot aan te vallen, terwijl de 

bisschoppen van Münster en Keulen de Republiek vanuit het oosten binnenvielen. De Münsterse bisschop 

zou aan zijn beschieting van Groningen de naam ‘Bommen Berend’ overhouden. In juni 1672 trok het 

Franse leger bij Lobith de grens over. Aan het eind van de maand namen de Franse troepen Naarden in en 

lagen ze voor Gorkum. 

Terwijl de Hollandse waterlinie de Franse opmars stuitte, was in verschillende steden paniek uitgebroken. 

De regenten die de Republiek bestuurden met als hun leider de raadpensionaris Johan de Witt kregen de 

schuld. De situatie werd samengevat in de uitspraak ‘het volk is redeloos, de regering radeloos en het land 

reddeloos’. Men eiste dat de prins van Oranje het landsbestuur op zich zou nemen en dat de 

verantwoordelijke regenten bestraft zouden worden. Johan de Witt en zijn broer Cornelis werden in Den 

Haag gevangen gezet. In augustus werden zij door een opgehitste menigte uit de gevangenis gehaald en op 

gruwelijke wijze vermoord. 

Op zee won Michiel de Ruyter het van de gecombineerde Engels-Franse vloot, terwijl de beide bisschoppen 

hun legers terugtrokken toen de keurvorst van Brandenburg en de Duitse keizer, met wie de Republiek een 

bondgenootschap had gesloten, troepen verzamelden die hen in de rug dreigden aan te vallen. Daarna 

verplaatste de oorlog met Frankrijk zich naar de zuidelijke Nederlanden. 



Een 17e eeuwse paleis is gerenoveerd  

 

Vanaf 2018 is er in het paleis verbouwd, vernieuwd en uitgebreid. 

Begonnen werd met een grote asbestsanering die in 2020 met succes is afgerond.  Meer dan veertig kamers 

en zalen zijn onderhanden genomen en in hun glorie hersteld. 

Niet alleen binnen maar ook buiten, rondom het paleis, zijn vernieuwingen te zien of worden gerealiseerd. 

Vanaf 15 april 2022 opent Paleis Het Loo weer haar deuren. 

Het hoofdgebouw van het paleis, het zgn. Corps de Logies, is dan toegankelijk voor het publiek. Ook de 

paleistuinen zijn dan weer geopend voor bezoekers. 

De opening van het nieuwe ondergrondse deel is voorzien in 2023. 

Voor meer informatie: https://paleishetloo.nl/ 


