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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. 

 

Deze nieuwsbrief is volledig gewijd aan de lintjesregen 2020, de uitreiking van Koninklijke onder-

scheidingen. 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. 

 

 
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 maandag 27 april 2020 viert koning Willem-Alexander zijn drieënvijftigste verjaardag. Op 

vrijdag 24 april 2020 vindt de jaarlijkse ‘lintjesregen’ plaats, de verlening van Koninklijke 

onderscheidingen. 

Door het coronavirus heeft de lintjesregen dit jaar een ander karakter. De burgemeesters zullen in de 

ochtend persoonlijk telefonisch contact opnemen met de te decoreren burgers om hen te vertellen dat het 

Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd om hen te benoemen in een ridderorde. In het Caribisch deel van 

het Koninkrijk zullen de gouverneurs en gezaghebbers dat doen en in het buitenland de ambassadeurs. 

De uitreiking van de versierselen kan vanwege het coronavirus niet plaatsvinden op 24 april. Er zal gezocht 

worden naar één landelijk moment waarop dat alsnog kan gebeuren. Wanneer dit zal zijn, is mede 

afhankelijk van het verloop van het coronavirus. 

 

Voor de lintjesregen 2020 heeft het Kapittel voor de Civiele Orden zich als adviesorgaan van de Nederlandse 

regering gebogen over 3325 voorstellen voor Koninklijke onderscheidingen die zijn ingediend door burgers 

en maatschappelijke organisaties, vanuit de samenleving dus. Er worden 11 personen benoemd tot Ridder 

in de Orde van de Nederlandse Leeuw ( 9 mannen, 2 vrouwen). En in één van de graden in de Orde van 

Oranje-Nassau worden 3049 personen benoemd (65% man, 35% vrouw)  

 

In het Caribisch deel van het Koninkrijk krijgen 45 personen een Koninklijke onderscheiding.In Aruba 

worden dit jaar 18 mensen gedecoreerd, in Bonaire vier en in St. Eustatius één. 

 

Zelden wordt er bij de lintjesregen iemand benoemd tot Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau. Dit 

jaar gaat het om de in de Verenigde Staten woonachtige jurist prof. mr. dr. M.C. van Walt van Praag. Als 

oprichter van de Unrepresented Nations & Peoples Organisation heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd 

aan de emancipatie en representatie van etnische minderheden wereldwijd. De zanger, componist en 

presentator Jan Smit wordt benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Met zijn 34 jaar is hij dit 

jaar de jongste gedecoreerde man. 



Op de laatste werkdag voor de verjaardag van koning Willem-Alexander vindt de jaarlijkse 

lintjesregen plaats. De verlening van ridderorden ter gelegenheid van de verjaardag van de 

koning en de aanduiding lintjesregen gaan terug tot de 19de eeuw. 

 

De eerste ridderorden in Nederland werden in december 1806 gesticht door Lodewijk Napoleon, koning 

van Holland. Onder zijn bewind werden in Nederland ter gelegenheid van de verjaardag van de koning geen 

ridderorden verleend. Wel bepaalde de koning dat in 1809 het feest van de Orde van de Unie op zijn 

verjaardag zou plaats vinden. In Nederlands-Indië verleende gouverneur-generaal Daendels in 1809 wel 

ridderorden ter gelegenheid van de verjaardag van de koning. 

 

Na het vertrek van de Fransen werd Willem I in 1815 koning. Nog in datzelfde jaar stichtte hij de Militaire 

Willems-Orde en de Orde van de Nederlandse Leeuw. De eerste benoemingen in die laatste orde vonden 

plaats op 18 november, de verjaardag van koningin Wilhelmina van Pruisen. Maar van een jaarlijkse 

gewoonte van verleningen ter gelegenheid van de verjaardag van de koning was op dat moment nog geen 

sprake. Dat is pas vanaf het bewind van koning Willem II en Willem III het geval. 

 

De term lintjesregen komt in de jaren ’70 en ’80 van de 19de eeuw in zwang. Het begrip heeft dan een 

uitermate negatieve lading en verwijst naar de als overdreven omvangrijk beschouwde ordeverleningen in 

landen als België, Frankrijk en Duitsland. Of naar het bezoek van de Perzische sjah Naser-ud Din in juni 

1889, waarbij ‘het lintjes en sterretjes regent’. Na  de instelling van de Orde van Oranje-Nassau in 1892 

wordt het begrip lintjesregen steeds vaker gebruikt ter aanduiding van de jaarlijkse verleningen in 

Nederland. Het duurt nog tot in de jaren ‘30 van de 20e eeuw voordat het begrip zijn negatieve lading 

verliest. 


