
nieuwsbrief, nr. 5.2, november 2018 

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

Kanselarij der Nederlandse Orden verschijnt in de laatste week van april en medio oktober. 

U ontvangt nieuwsbrief 5.2 door omstandigheden later dan normaal. Met ingang van 2019 

zal de nieuwsbrief driemaal per jaar verschijnen. 

In deze nieuwsbrief stellen wij de nieuwe Ridder der Militaire Willems-Orde Roy de Ruiter aan u voor  

en besteden wij aandacht aan het uitlenen van collectiestukken. Vanwege de tijdelijke sluiting  

van Paleis Het Loo zijn delen van de collectie te zien in andere musea onder meer in Parijs.  

Eén van de uitgeleende stukken, de keten van de Orde van de Heilige Michaël wordt nader belicht. 

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. En uiteraard zijn wij benieuwd naar uw reactie. 

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 31 augustus 2018 werd reserve majoor-vlieger Roy de Ruiter geslagen tot Ridder der  

Militaire Willems-Orde. De Ruiter verkreeg deze hoogste dapperheidsonderscheiding  

vanwege zijn optreden als Apache-vlieger in Afghanistan. 

 

Het ordekruis werd hem uitgereikt door Koning Willem-Alexander met de woorden:  

 

“Op exceptionele wijze gaf u blijk van moed, beleid en trouw. U nam in contact met superieuren  

geen blad voor de mond. Een bijter werd u genoemd. Uw ideeën waren vaak onconventioneel.  

Maar door  uw tactisch inzicht en het vertrouwen dat u wekte, had u een dragende rol in vijf  

complexe operaties.”  

 

Vermeldenswaardig is dat majoor De Ruiter tijdens een aantal van deze missies heeft  

samengewerkt met luitenant-kolonel Gijs Tuinman, sinds 4 december 2014 zelf Ridder der  

Militaire Willems-Orde. 

 

Door zijn daden in deze operaties heeft majoor De Ruiter vele levens gered.  

 

De Militaire Willems-Orde, kortweg MWO, is een Nederlandse dapperheidsonderscheiding en  

tevens de oudste en hoogste Nederlandse ridderorde. De orde werd op 30 april 1815 ingesteld door koning 

Willem I en is genoemd naar Willem de Hoorndrager (752-812), ook Willem met de Korte Neus genoemd. 

Hij was de eerste vorst van Orange. 



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 Kanselarij der Nederlandse Orden niet in Apeldoorn te zien zijn. 

Tijdens de verbouwing van Paleis Het Loo zullen delen van de collectie op verschillende plaatsen in  

Nederland voor een nationaal en internationaal publiek worden getoond. Deelcollecties zijn onder meer 

uitgeleend aan Paleis Kneuterdijk in Den Haag, Kasteel Cannenburgh in Vaassen, Hotel de Keizerskroon 

in Apeldoorn en Amsterdam Airport Schiphol. Voor de collectie van de  stichting kunt u al enige tijd 

terecht op Museum Bronbeek in Arnhem. Maar sinds medio oktober ook in het Museé de la  

Légion d’Honneur et des ordres de chevalerie te Parijs! 

Het Parijse ordemuseum opende in 1925 zijn deuren voor het publiek. Het museum maakt onderdeel uit 

van de kanselarij van de Orde van het Legioen van Eer en is gevestigd in het Hôtel de Salm, tegenover het 

Musée d’Orsay. Het is het grootste in zijn soort en bezit een unieke verzameling Franse en buitenlandse 

ridderorden en onderscheidingen. 

Bijna twee jaar lang geeft de stichting een klein aantal bijzondere voorwerpen aan het Parijse museum in 

bruikleen. Het betreft topstukken met een Franse achtergrond uit twee verschillende perioden: uit de 

tijd dat Frankrijk een koninkrijk was én uit de tijd van het Koninkrijk Holland. Uitgeleend worden de  

ketens van de Orde van de Heilige Geest en van de Orde van de Heilige Michaël, het servies van de  

Koninklijke Orde van de Unie en de Hollandse en buitenlandse onderscheidingen van mr. Jan van 

Styrum. 



Het belangrijkste object dat de stichting aan het Musée de la Légion d’Honneur in Parijs 

heeft uitgeleend, is de schitterende keten van de Orde van de Heilige Michaël. Deze keten 

werd in 1657 door de Franse koning Lodewijk XIV verleend aan Hendrick de Sandra,  

commandeur van de stad Deventer. 

De Orde van de Heilige Michaël werd in 1469 door koning Lodewijk XI gesticht. In het begin telde de orde 

slechts 36 ridders, die allen van adel waren. Maar Lodewijks opvolgers namen steeds meer ridders op, 

zodat de orde er aan het einde van de 16de eeuw wel 700 telde. Onder hen ook verschillende  

Nederlanders, zoals P.C.Hooft, Constantijn Huygens en vlootvoogden als Tromp, De Ruyter en Witte de 

With. 

In de 17de eeuw maakte in Frankrijk de prachtig geëmailleerde gouden keten met penditif -een hanger 

met voorstelling van de Heilige Michaël- plaats voor een eenvoudiger, minder kostbaar kruis, dat aan een 

heuplint werd gedragen. Tijdens de Franse Revolutie werden in Frankrijk alle kettingen omgesmolten.  

Er bestaan op dit moment nog maar drie exemplaren, allemaal in Nederland. 

Aan de keten van De Sandra hangt niet het gebruikelijke penditif, maar het in de 17de eeuw in zwang  

gekomen kruis. Het is met een koperen ringetje aan de keten bevestigd. Dat zou erop kunnen wijzen dat 

het oorspronkelijke penditif verloren ging en dat men besloot het kruis aan de ketting te hangen.  

Béatrice Beillard, die jarenlang als restauratrice emaille aan Het Louvre was verbonden, scheidde keten 

en kruis. Voor het eerst passen beide weer in hun originele etui. Om de set te completeren is aan kruis en 

ketting een penditif  toegevoegd dat later door de stichting kon worden verworven. 


