Activiteitenoverzicht van de Stichting Koninklijk Apeldoorn
De activiteiten van de stichting hebben zich vanaf 2016 toegespitst op een viertal evenementen:
1. De Mary Stuart avond op 4 november 2016 op Paleis Het Loo
De Mary Stuart avond heeft als doel het leven van deze Engelse prinses en later koningin van
Engeland in beeld te brengen in relatie met Paleis Het Loo dat voor haar echtgenoot de stadhouder
Willem III en haar werd gebouwd en waar zij een aantal gelukkige jaren heeft doorgebracht. Na
literatuurstudie is in overleg met de Universiteit van Utrecht een spreker gezocht (Matthijs
Wieldraaijer) en benaderd om een voordracht te houden over haar leven. Daarnaast is een
tekstschrijver/regisseur (Hans van den Boom) aangetrokken voor het schrijven van een monoloog op
basis van de originele memoiresteksten van Mary en haar brieven aan vrienden, bekenden,
overheidsfunctionarissen en andere vorsten. De monoloog wordt opgevoerd door de actrice
Annemarie de Bruijn. Dit wordt omlijst door bijpassende muziek (Henry Purcell) waarvoor jonge
musici zijn aangezocht.

2. Het voorbereiden van de William & Mary evenementen in 2017
De William & Mary evenementen in 2017 hebben als doel om voor een breder publiek toegankelijk
te maken hoe onze huidige vrijheid en welvaart is gebaseerd op het ontstaan van een onafhankelijk
parlement en welke rol de stadhouder-koning Willem III en zijn echtgenote Mary II Stuart daarin
gespeeld hebben. Hiertoe is een overeenkomst gesloten met de Universiteit van Utrecht (Dr. David
Onnekink) en is een aantal wetenschappers benaderd uit diverse landen. Hiermee zijn gesprekken
gevoerd en is een ontwerp gemaakt voor een publiekssymposium te houden op 15 mei 2017.
Daaromheen zijn in samenwerking met Paleis Het Loo voorbereidingen getroffen voor diverse
evenementen om dit symposium nadere aandacht te geven waaronder een expositie,
publieksvoorstellingen, een documentaire en mogelijk een standbeeld van Willem III en Mary II
Stuart waarvoor een Nederlands beeldend kunstenaar is geselecteerd. Voorts wordt gewerkt aan de
financiering van de geplande activiteiten en de voorbereiding voor de publiciteit en de
communicatie.

3. Schenking bronzen beelden William en Mary aan Paleis Het Loo
Op 25 mei 2018 vond de officiële overdracht plaats van de bronzen beelden van koning-stadhouder
Willem III en Mary II Stuart. De beelden werden in opdracht van Stichting Koninklijk Apeldoorn
gemaakt door beeldhouwer Eric Claus. De heer Claus maakte onder meer de gebeeldhouwde
portretten van Willem van Oranje en koning Willem-Alexander die in het gebouw van de Raad van
State in Den Haag staan.
Het koningspaar Willem III en Mary II Stuart was belangrijk voor de ontwikkeling van de
parlementaire democratie in West-Europa.
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4. Cadeau Paleis Het Loo ter gelegenheid van de heropening na de verbouwperiode
In 2022 doet zich opnieuw een bijzondere gelegenheid voor. Paleis Het Loo zal na een grootscheepse
renovatie worden heropend voor het publiek. Stichting Koninklijk Apeldoorn ziet daarin opnieuw een
unieke mogelijkheid om t.g.v. de heropening iets bijzonders te doen. Via sponsorwerving werkt
Stichting Koninklijk Apeldoorn aan de financiering van de aanbieding aan Paleis Het Loo van een
gelegenheidsmuziektheaterstuk geschreven door Hans van den Boom en uitgevoerd door Het Vijfde
Bedrijf.
Actrice Annemarie de Bruijn zal de rol van koningin Mary spelen. Zij vervulde in 2016 de rol van Mary
Stuart in de door Van den Boom voor Stichting Koninklijk Apeldoorn geschreven monoloog.
Met het paleis is afgesproken dat Stichting Koninklijk Apeldoorn haar cadeau in het voorjaar van
2023 zal kunnen aanbieden.
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