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Beste lezer,

De digitale nieuwsbrief van de Stichting tot Instandhouding van het Museum van de Kan-
selarij der Nederlandse Orden verschijnt in beginsel twee maal per jaar: in de laatste week 
van april, kort voor de jaarlijkse lintjesregen, en medio oktober. U ontvangt nieuwsbrief 
5.1 door omstandigheden later dan normaal.

inhoud

In deze nieuwsbrief staan we stil bij de lintjesregen van 2018, de tentoonstelling van een deel van de col-
lectie van de stichting in Museum Bronbeek en een bijzondere, nieuwe aanwinst. Ook zijn wij verplicht u 
te informeren over de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de nieuwe regeling met betrekking 
tot de bescherming van persoonsgegevens, die op 25 mei a.s. in werking treedt.

uw mening telt

Eventuele op- of aanmerkingen, suggesties, vragen of aanvullingen naar aanleiding van deze nieuws-
brief kunt u doorgeven aan het secretariaat van de Stichting tot Instandhouding van het Museum van de 
Kanselarij der Nederlandse Orden. En uiteraard zijn wij benieuwd naar uw reactie.
Stuur een email naar: secretariaat@kanselarijmuseum.nl.
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’.

gewijzigde samenstelling van het bestuur
Met ingang van 2 februari 2018 is het bestuur van de Stichting tot Instandhouding van het Museum van 
de Kanselarij der Nederlandse Orden uitgebreid met twee nieuwe leden. Toegetreden zijn drs J.A.M.L. 
Abcouwer en mevr. drs. M. van der Feltz-van Gorp. De heer Abcouwer vervult de functie van vicevoor-
zitter, mevrouw Van der Feltz is lid van het bestuur.



Lintjesregen 2018

Op vrijdag 27 april jl. vierde koning Willem-Alexander in Groningen zijn eenenvijftigste ver-
jaardag. De dag daarvoor vond de jaarlijkse ‘lintjesregen’ plaats, de verlening van Koninklijke 
onderscheidingen.

de jaarlijkse lintjesregen

Al sinds de 19e eeuw vormt de verjaardag van het staatshoofd de aanleiding tot het verlenen van Ko-
ninklijke onderscheidingen. Deze ‘algemene gelegenheid’ wordt in de volksmond aangeduid als lintjes-
regen. Het ‘lintje’ is een Koninklijk blijk van waardering voor mensen die op grond van hun persoon-
lijke bijzondere verdiensten iets voor de samenleving betekenen of recentelijk betekend hebben. Aan 
iedere benoeming gaat een zorgvuldige procedure van toetsing en weging vooraf, waarbij de burge-
meester, de commissaris van de Koning, het Kapittel voor de Civiele Orden en uiteindelijk de minister 
zijn betrokken.

2.908 benoemingen

Voor de lintjesregen 2018 zijn bij het Kapittel voor de Civiele Orden 3.283 voorstellen tot decoratie-
verlening ingediend. Uiteindelijk hebben 2.908 benoemingen plaats gevonden: achttien personen zijn 
benoemd in de Orde van de Nederlandse Leeuw, 2.890 mensen in de Orde van Oranje-Nassau. Van het 
aantal gedecoreerden is 36,04 % (1.048) vrouw en 63,96 % (1.860) man. Met 2.908 ligt het aantal be-
noemingen hoger dan in 2017, toen nog 2.818 Koninklijke onderscheidingen werden uitgereikt. In dat 
jaar lagen de percentages vrouw-man op respectievelijk 35,63 % en 64,37 %.

bekende Nederlanders

Het merendeel van de gedecoreerden (87,76 %) is benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. De 
overigen tot ridder, officier of commandeur in de Orde van Oranje-Nassau, óf tot ridder in de Orde van 
de Nederlandse Leeuw.
Enkele bekende Nederlanders die dit jaar een Koninklijke onderscheiding ontvingen zijn zangeres Jenny 
Arean, dj Rotjoch, radiopresentator Edwin Evers, tv-presentatrice Caroline Tensen en acteur John Led-
dy.



Een penning van hout

Elk jaar liepen de inwoners uit als de retourvloot van de VOC veilig in de havens van de Republiek 
was teruggekeerd. De vloot telde soms wel 20 tot 30 schepen, vol geladen met geurige specerijen, 
prachtige stoffen, Chinees porselein en andere Oosterse kostbaarheden. Met steun van de Konink-
lijke Vereniging van Leden der Nederlandse Ridderorden kon de stichting kort gelden een bijzonder 
voorwerp aan de museumcollectie toevoegen dat alles met deze retourvloten te maken heeft.

de commandeur van de retourvloot

Een zwaar beladen VOC-schip was voor kapers en vijandelijke schepen een rijke buit. Om te voorkomen 
dat de retourschepen in vijandelijke handen vielen, liet de VOC deze in vlootverband naar de Republiek 
terugvaren. De leiding over de vloot werd toevertrouwd aan een commandeur.

de beloning van Heeren XVII

Bij thuiskomst rapporteerde de commandeur in de vergadering van Heeren XVII, het hoofdbestuur van 
de VOC. Als zij tevreden waren dan beloonden zij de commandeur met een gouden keten van fl 500 of 
meer, bestaande uit een medaille aan een ketting. Vanaf het begin van de 18de eeuw werden de medail-
les gegoten.

een houten modellé

Al sinds de 15de eeuw worden modellen of modellé’s van buxushout gebruikt bij de vervaardiging van de 
mallen, waarmee penningen werden gegoten. De beloningsmedaille van de VOC toont op de voorzijde 
een VOC-driemaster en op de keerzijde een leeg schild, omgeven door symbolen die betrekking hebben 
op handel en scheepvaart. In het lege schild kon elk jaar een nieuwe inscriptie worden gegraveerd met 
de naam van de commandeur die de retourvloot veilig had teruggebracht. In de collectie van het Museum 
van de Kanselarij bevindt zich een dergelijke gouden keten, die in 1714 aan Anthony Valckenier werd 
vereerd. Nu is er ook het prachtige buxushouten modellé.



De collectie van de Stichting op Museum Bronbeek

In de komende jaren wordt Paleis Het Loo ingrijpend verbouwd en uitgebreid. Naar verwachting 
zal deze operatie tot medio 2021 duren. Tot die tijd zal de collectie van het Museum van de Kan-
selarij der Nederlandse Orden niet in Apeldoorn te zien zijn.

Paleis Het Loo on Tour

Tijdens de vernieuwing en verbouwing van Paleis Het Loo zullen delen van de collectie op verschillen-
de plaatsen in Nederland voor een nationaal en internationaal publiek worden getoond. Deelcollec-
ties zijn onder meer uitgeleend aan het Kasteel de Canneburg in Vaassen en Hotel de Keizerskroon in 
Apeldoorn. Voor de collectie ridderorden en onderscheidingen kunt u terecht op Museum Bronbeek in 
Arnhem.

het Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen en Museum Bronbeek

In 1859 schonk koning Willem III het landgoed Bronbeek in Arnhem aan de Staat der Nederlanden op 
voorwaarde dat er een koloniaal militair invalidehuis zou worden gesticht. In 1863 opende het tehuis 
zijn deuren. Al vanaf het begin ontving Bronbeek voorwerpen uit Nederlands-Indië en werd het behal-
ve Tehuis ook Museum.

een kleine presentatie

In een kleine presentatie van 100 topstukken toont de stichting de geschiedenis van ridderorden en 
onderscheidingen in Nederland en het buitenland. Te zien zijn voorbeelden van de geestelijke orden 
die in de middeleeuwen in het Heilige Land ontstonden, van de adellijke en hoforden die vanaf de 14de 
eeuw in Noord- en West-Europa werden gesticht en van de orden van militaire verdiensten die aan het 
einde van de 17de eeuw ontstonden. Ook is er een kleine greep te zien uit de verzameling moderne Ne-
derlandse en buitenlandse orden en onderscheidingen. En uiteraard wordt ook aandacht besteed aan de 
stichter van Bronbeek, koning Willem III.



Ridderorden en onderscheidingen

Tijdens de verbouwing van Paleis Het Loo zullen topstukken uit de collectie van de stichting te 
zien zijn in Museum Bronbeek in Arnhem. Bij de opstelling ‘Ridderorden en onderscheidingen’ 
verschijnt een kleine boekje met aanvullende informatie.

het Verhaal van Indië

De vaste museale presentatie van Museum Bronbeek vertelt het verhaal van de opkomst, consolidatie 
en ondergang van de Nederlandse koloniale aanwezigheid in Nederlandse-Indië en de gevolgen daarvan 
voor haar bewoners. Museum Bronbeek biedt de bezoeker de mogelijkheid om zich in dit ‘Verhaal van 
Indië’ te verdiepen met behulp van een boekje met aanvullende informatie over de tentoongestelde 
objecten.

Ridderorden en onderscheidingen

Voor de opstelling ‘Ridderorden en onderscheidingen’ heeft de stichting een vergelijkbaar boekje laten 
maken. Het begeleidende boekje telt 58 pagina’s en heeft hetzelfde formaat en dezelfde opzet als het 
‘Verhaal van Indië’. Maar in een aantal opzichten wijkt het ook af van het ‘Verhaal van Indië’. Zo zijn in 
‘Ridderorden en onderscheidingen’ de themateksten uit de opstelling opgenomen en zijn verschillende 
bijzondere voorwerpen in het boekje uitgebreid beschreven en afgebeeld.

voor iedereen verkrijgbaar

Daarmee is ‘Ridderorden en onderscheidingen’ een boekje geworden dat niet alleen voor de bezoeker 
aan de opstelling interessant is, maar voor eenieder die belang stelt in ridderorden en onderscheidin-
gen. Om die reden is ‘Ridderorden en onderscheidingen’ ook te koop. De prijs bedraagt 3,95 euro (4,95 
euro inclusief verzendkosten). U kunt het boekje bestellen door een berichtje te sturen naar secretari-
aat@kanselarijmuseum.nl. Het boekje is ook te koop in de winkel van Museum Bronbeek.



De Algemene Verordening Gegevensbescherming

Met ingang van 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de AVG, in 
werking. Iedereen krijgt met de AVG te maken. Wij vertellen u in het kort wat de AVG inhoudt en 
wat deze voor u en ons betekent.

Europese regelgeving

De Algemene Verordening Gegevensbescherming is een verordening die door de Europese Unie is 
vastgesteld. De AVG regelt een belangrijk deel van het recht op privacy, namelijk de bescherming van 
persoonsgegevens. Per 25 mei a.s. vervangt de AVG de huidige Nederlandse WBP, de Wet bescherming 
persoonsgegevens. Momenteel legt het bestuur de hand aan de ontwikkeling van het privacy-beleid en 
brengt het de administratieve organisatie in lijn met deze Europese regelgeving. Over uw geregistreer-
de gegevens ontvangt u op termijn nader bericht.

uw gegevens in onze bestanden

Indachtig de strekking en bedoeling van deze Europese verordening willen wij u er nu al op wijzen dat 
u in ons e-mailbestand voorkomt, omdat u zich in het verleden voor onze nieuwsbrief hebt ingeschre-
ven. Uw e-mailgegevens mogen en zullen wij alleen gebruiken voor één doel: het toezenden van onze 
nieuwsbrieven zodat u op de hoogte blijft. Uw gegevens worden ook niet verstrekt aan derden.

de nieuwsbrief blijven ontvangen

Wilt u ná 25 mei 2018 nog steeds onze nieuwsbrief blijven ontvangen? Dan hoeft u niets te doen. 
Wilt u de toezending stop zetten? Stuur dan een e-mail aan secretariaat@kanselarijmuseum.nl onder 
vermelding van ‘uitschrijven’. Het secretariaat van de Stichting zal dan zorgdragen voor de verwijde-
ring van uw persoonsgegevens. 
Via onze website www.kanselarijmuseum.nl kunt u zich op ieder moment opnieuw abonneren op onze 
nieuwsbrief. 


