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De koningssloep  
In 1816, een jaar nadat koning Willem I aantrad als koning 
der Nederlanden, kreeg hij het voorstel voor hem een 
‘koninklijke chaloupe’ te bouwen. Zo’n vaartuig hoorde 
bij zijn status en was bedoeld voor gebruik bij officiële 
en feestelijke gelegenheden. De koning moest de bouw 
zelf goedkeuren en besliste snel. De Koningssloep paste 
namelijk volledig in de eeuwenoude gewoonte van het 
gebruik van luxueuze en rijkversierde staatsievaartuigen 
door vooraanstaande personen. 
Voor dit boek zijn de auteurs voor het eerst diep in de 
geschiedenis van de Koningssloep gedoken. Aan bod 
komen onder andere de traditie van vaartuigen, de 
bouw, de betekenis van de beeldengroepen, onderhoud 
en restauratie. Ook is het gebruik van de sloep op een 
rij gezet, inclusief een interview met een roeier van de 
laatste vaartocht in 1962. Dit alles wordt omlijst door 
het inleidende hoofdstuk over de betekenis van de bijna 
200 -jarige Koningssloep voor de Nederlandse samenleving. 

Over de auteurs

Drs. Jeroen ter Brugge (1967) is  
wetenschapsconservator bij het 
Maritiem Museum Rotterdam.  
In het kader van het Rotterdam Centre 
for Modern Maritime History – een 
samenwerkingsverband van het Maritiem 
Museum met de Erasmus Universiteit 
Rotterdam – doet hij promotie onderzoek 
naar de Nederlandse scheepsbouw  
tussen 1870 en 1914 in internationaal 
perspectief. Hij publiceerde over uiteen
lopende onderwerpen met betrekking  
tot de maritieme geschiedenis. 

James Kennedy (1963) is hoogleraar 
moderne Nederlandse geschiedenis 
aan de Universiteit Utrecht en dean 
van Utrecht University College. Zijn 
specialismes zijn onder meer culturele 
veranderingen in Nederland tijdens de 
twintigste eeuw. Hij doet momenteel 
onderzoek naar de verhoudingen tussen 
kerk en staat in Nederland en de strijd 
tegen corruptie binnen de Nederlandse 
overheid.

Drs. Sara Keijzer (1982) voltooide 
na een opleiding fotografie aan de 
Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht 
de master Photographic Studies aan  
de Universiteit Leiden. Deze studie  
richt zich op de artistieke, maatschap
pelijke en wetenschappelijke functies 
van de fotografie. Voordat zij in 2011 
junior conservator werd bij  
Het Scheepvaartmuseum, werkte zij  
aan de samenstelling van de audio
visuele collectie van ProRail.

Pim Kievit (1990) behaalde zijn 
 bachelor kunstgeschiedenis aan 
de Universiteit Leiden en de minor 
Restauratie en Conservering aan  
de Universiteit van Amsterdam.  
Momenteel volgt hij de master 
Museumstudies aan de Universiteit  
van Amsterdam. Daarnaast is hij werk
zaam als onderzoeker bij de Taskforce 
Schwabinger Kunstfund in Berlijn waar 
hij zich bezig houdt met de roofkunst  
uit de collectie Gurlitt. 

Jitske Kuiper (1980) studeerde ge
schiedenis aan de Universiteit Leiden. 
Daarna werkte zij webcoördinator bij 
het Nederlands Instituut voor Militaire 
Historie en bij het Nationaal Comité 4 en 
5 mei. In 20122013 deed ze op project
basis onderzoek naar de Koningssloep 
bij Het Scheepvaartmuseum. Momenteel 
studeert Jitske klassiek zang aan de 
Schumann Akademie en is ze werkzaam 
als zangdocent.  

Elisabeth Spits (1955) is  conservator 
schepen en techniek bij Het Scheep
vaartmuseum. Zij is ge  specia liseerd 
in de geschiedenis van pleziervaart en 
watersport. In 2007 verscheen van haar 
hand Nederlandse jachten 1875–1975, 
ontwerp en bouw van zeil- en motor-
jachten. Als conservator is zij onder 
andere betrokken bij de Koningssloep 
en bij het behoud van het varend 
 monument Christiaan Brunings. In 2000 
schreef zij een monografie over dit toen 
een eeuw oude stoomschip.

Jules Bänffer (1962) is zeiler en 
 journalist. Hij heeft eerder het boek 
Zeilhelden: 20 iconen uit de zeilsport 
geschreven en is initiatiefnemer van de 
online zeilerscommunity Zeilhelden.  
Ook schrijft hij voor verschillende 
watersportbladen en is oprichter van 
Shorthanded.nl. Hij is tegenwoordig 
eindredacteur bij RTV Utrecht, daarvoor 
was hij als eindredacteur werkzaam bij 
EenVandaag.

Drs. Sarah Bosmans (1979) is  
conser  vator kunstnijverheid bij  
Het Scheepvaartmuseum. Zij studeerde 
glas en keramiekrestauratie aan het 
Instituut Collectie Nederland en kunst
geschiedenis aan de Universiteit Leiden. 
Voordat zij bij Het Scheepvaartmuseum 
kwam werkte ze onder meer als junior 
conservator bij het Gemeentemuseum 
Den Haag en Keramiekmuseum 
Princessehof. Bosmans heeft over 
uiteen lopende onderwerpen op het ge
bied van keramiek en glas gepubliceerd.

Oskar Brandenburg (1978) studeerde 
Museologie aan de Reinwardt Academie, 
met als specialisatie Beheer en Behoud. 
Na zijn studie heeft hij hoofdzakelijk 
gewerkt met anatomische en natuur
historische collecties. Sinds 2007 is  
hij werkzaam bij Het Scheepvaart
museum, eerst als collectiebeheerder 
en sinds 2011 als hoofd collectiebeheer. 
Samen met zijn afdeling is hij verantwoor
delijk voor het beheer en behoud van de 
museumcollectie.
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 SPAARZAAM GEBRUIK
Het Huis Oranje-Nassau heeft de Konings-
sloep de afgelopen twee eeuwen niet vaak 
gebruikt. Willem I – voor wie de sloep was 
gemaakt – heeft er helemaal niet in ge-
varen. Zijn zoon gebruikte hem voor het 
eerst in 1841, bijna een kwart eeuw na op-
levering. In totaal werd er zo’n  dertig keer 
door leden van het Koninklijk Huis in ge-
varen, vooral – maar onregel matig – door 
Wilhelmina en Juliana, die de sloep met 
name tijdens het begin van haar koning-
schap gebruikte. De laatste keer was ter 
gelegenheid van het zilveren huwelijks-
jubileum van Juliana en Bernhard in 
1962. Daarna leek Juliana haar interesse 
in de sloep te verliezen. Beatrix vond de 
sloep niet passen bij haar invulling van 
het koningschap, zodat de sloep in be-
heer van het Scheepvaartmuseum kwam. 
Pogingen om de Koningssloep in te zetten 
bij de inhuldiging van Willem-Alexander 
werden voortijdig gestopt omdat aan de 
hedendaagse eisen voor de veiligheid van 
de opvarenden niet kon worden voldaan.  
De Koningssloep mag in bepaalde  kringen 
wel naam hebben, toch betekent het 
spaarzame gebruik van de sloep door de 

De Koningssloep bestaat al bijna 200 jaar. Na ander   - 
halve eeuw van – af en aan – actieve dienst, kreeg het 
 koninklijke vaartuig in 1983 een plaats in het 
Scheepvaartmuseum. De Koningssloep was altijd een 
favoriet onderdeel van de vaste opstelling in het ‘oude’ 
museum. De afwezigheid van de sloep, die na de her-
opening in 2011 niet terugkeerde, voelde voor velen dan 
ook als een gemis. Nu, na een grondige onderhoudsbeurt, 
is het pronkstuk weer vaarklaar en geheel gereed om in 
volle glorie aan het publiek te worden getoond.  
De reacties op de aangekondigde terugkomst van de 
Koningssloep naar het museum waren positief. Misschien 
is die publieke belangstelling wel een teken van een 
hernieuwde interesse in het koningshuis of in elk geval 
voor de vaderlandse geschiedenis. Welk belang had en 
heeft het vaartuig voor Nederland en de konin klijke 
familie? En welke ontwikkelingen kunnen we onder-
scheiden in de publieke betekenis van de Koningssloep?

James Kennedy

 ‘Zo goud als 
         maar kan’

    Belang en betekenis van  
           de Koningssloep  
 voor vorst en volk

Koning Willem III, aan boord van de Koningssloep, ontvangt het saluut van 
een fregat. Op welke gebeurtenis het schilderij is geïnspireerd is niet bekend.  
Olieverf op paneel (detail) door Johan Conrad Greive jr., circa 1866. | Paleis ’t Loo, 

Apeldoorn, RL 7506
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De 
Konings
 sloep

De koningssloep  
In 1816, een jaar nadat koning Willem I aantrad als koning 
der Nederlanden, kreeg hij het voorstel voor hem een 
‘koninklijke chaloupe’ te bouwen. Zo’n vaartuig hoorde 
bij zijn status en was bedoeld voor gebruik bij officiële 
en feestelijke gelegenheden. De koning moest de bouw 
zelf goedkeuren en besliste snel. De Koningssloep paste 
namelijk volledig in de eeuwenoude gewoonte van het 
gebruik van luxueuze en rijkversierde staatsievaartuigen 
door vooraanstaande personen. 
Voor dit boek zijn de auteurs voor het eerst diep in de 
geschiedenis van de Koningssloep gedoken. Aan bod 
komen onder andere de traditie van vaartuigen, de 
bouw, de betekenis van de beeldengroepen, onderhoud 
en restauratie. Ook is het gebruik van de sloep op een 
rij gezet, inclusief een interview met een roeier van de 
laatste vaartocht in 1962. Dit alles wordt omlijst door 
het inleidende hoofdstuk over de betekenis van de bijna 
200 -jarige Koningssloep voor de Nederlandse samenleving. 

Over de auteurs
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moderne Nederlandse geschiedenis 
aan de Universiteit Utrecht en dean 
van Utrecht University College. Zijn 
specialismes zijn onder meer culturele 
veranderingen in Nederland tijdens de 
twintigste eeuw. Hij doet momenteel 
onderzoek naar de verhoudingen tussen 
kerk en staat in Nederland en de strijd 
tegen corruptie binnen de Nederlandse 
overheid.

Drs. Sara Keijzer (1982) voltooide 
na een opleiding fotografie aan de 
Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht 
de master Photographic Studies aan  
de Universiteit Leiden. Deze studie  
richt zich op de artistieke, maatschap
pelijke en wetenschappelijke functies 
van de fotografie. Voordat zij in 2011 
junior conservator werd bij  
Het Scheepvaartmuseum, werkte zij  
aan de samenstelling van de audio
visuele collectie van ProRail.

Pim Kievit (1990) behaalde zijn 
 bachelor kunstgeschiedenis aan 
de Universiteit Leiden en de minor 
Restauratie en Conservering aan  
de Universiteit van Amsterdam.  
Momenteel volgt hij de master 
Museumstudies aan de Universiteit  
van Amsterdam. Daarnaast is hij werk
zaam als onderzoeker bij de Taskforce 
Schwabinger Kunstfund in Berlijn waar 
hij zich bezig houdt met de roofkunst  
uit de collectie Gurlitt. 

Jitske Kuiper (1980) studeerde ge
schiedenis aan de Universiteit Leiden. 
Daarna werkte zij webcoördinator bij 
het Nederlands Instituut voor Militaire 
Historie en bij het Nationaal Comité 4 en 
5 mei. In 20122013 deed ze op project
basis onderzoek naar de Koningssloep 
bij Het Scheepvaartmuseum. Momenteel 
studeert Jitske klassiek zang aan de 
Schumann Akademie en is ze werkzaam 
als zangdocent.  

Elisabeth Spits (1955) is  conservator 
schepen en techniek bij Het Scheep
vaartmuseum. Zij is ge  specia liseerd 
in de geschiedenis van pleziervaart en 
watersport. In 2007 verscheen van haar 
hand Nederlandse jachten 1875–1975, 
ontwerp en bouw van zeil- en motor-
jachten. Als conservator is zij onder 
andere betrokken bij de Koningssloep 
en bij het behoud van het varend 
 monument Christiaan Brunings. In 2000 
schreef zij een monografie over dit toen 
een eeuw oude stoomschip.

Jules Bänffer (1962) is zeiler en 
 journalist. Hij heeft eerder het boek 
Zeilhelden: 20 iconen uit de zeilsport 
geschreven en is initiatiefnemer van de 
online zeilerscommunity Zeilhelden.  
Ook schrijft hij voor verschillende 
watersportbladen en is oprichter van 
Shorthanded.nl. Hij is tegenwoordig 
eindredacteur bij RTV Utrecht, daarvoor 
was hij als eindredacteur werkzaam bij 
EenVandaag.

Drs. Sarah Bosmans (1979) is  
conser  vator kunstnijverheid bij  
Het Scheepvaartmuseum. Zij studeerde 
glas en keramiekrestauratie aan het 
Instituut Collectie Nederland en kunst
geschiedenis aan de Universiteit Leiden. 
Voordat zij bij Het Scheepvaartmuseum 
kwam werkte ze onder meer als junior 
conservator bij het Gemeentemuseum 
Den Haag en Keramiekmuseum 
Princessehof. Bosmans heeft over 
uiteen lopende onderwerpen op het ge
bied van keramiek en glas gepubliceerd.

Oskar Brandenburg (1978) studeerde 
Museologie aan de Reinwardt Academie, 
met als specialisatie Beheer en Behoud. 
Na zijn studie heeft hij hoofdzakelijk 
gewerkt met anatomische en natuur
historische collecties. Sinds 2007 is  
hij werkzaam bij Het Scheepvaart
museum, eerst als collectiebeheerder 
en sinds 2011 als hoofd collectiebeheer. 
Samen met zijn afdeling is hij verantwoor
delijk voor het beheer en behoud van de 
museumcollectie.




