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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 verschijnt ter gelegenheid van de Algemene Gelegenheid voor het uitreiken van 

Koninklijke Onderscheidingen, ook wel lintjesregen genoemd.In het eerste artikel vindt u cijfers en 

wetenswaardigheden over lintjesregen 2022. Het tweede artikel gaat over de klassen en kleuren van deze 

lintjes. 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. 

 

 

Als donateur van de Stichting tot Instandhouding ondersteunt u het Museum van de Kanselarij der  

Nederlandse Orden. Dankzij uw donatie is de stichting in staat om aan de verzameling van het museum 

nieuwe, bijzondere aanwinsten toe te voegen. Uw donatie kunt u overmaken op rekening 

NL03INGB0000155845 t.n.v. Sticht Instandh. Museum Kanselarij Ned Orden. 

Meer informatie vindt u via https://kanselarijmuseum.nl/over-het-museum/donateur-worden. 

 

 
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. 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’. 

 



 
De Algemene Gelegenheid voor het uitreiken van Koninklijke onderscheidingen (de 

Lintjesregen) vindt dit jaar plaats op dinsdag 26 april. Dit is, zoals gebruikelijk, de laatste 

werkdag vóór de verjaardag van Zijne Majesteit de Koning. Hij viert dit jaar zijn 55e 

verjaardag. 

De burgemeesters in het land en de gezaghebbers en gouverneurs in het Caribisch deel van 

het Koninkrijk decoreren of informeren voor 13:00 uur burgers die zich bijzonder 

verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving. In het buitenland zullen de 

ambassadeurs deze mooie taak op zich nemen. Om 13:00 uur verschijnen de namen van de 

gedecoreerden in de speciale editie van de Staatscourant. De uitreikingen kunnen de gehele 

dag plaatsvinden. 

 

Voor de lintjesregen 2022 heeft het Kapittel voor de Civiele Orden zich gebogen over 3297 voorstellen voor 

Koninklijke onderscheidingen die zijn ingediend door burgers en maatschappelijke organisaties.  

Vandaag, 26 april, worden 11 personen benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw en zijn 

3015 benoemingen in één van de zes graden in de Orde van Oranje-Nassau. 

In het Caribisch deel van het Koninkrijk krijgen 58 personen een Koninklijke onderscheiding. 

Er zijn 1093 vrouwen gedecoreerd, wat neerkomt op 36%. 

Van alle gedecoreerden zijn er 2051 personen (85%) benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 

 

Iedere gedecoreerde heeft een bijzonder verhaal en een eigen persoonlijk bijdrage aan de samenleving 

geleverd. Er zijn mensen die als vrijwilliger zich inzetten voor een ander, voor een vereniging of een 

organisatie helpen opbloeien. 

Daarnaast zijn er bijzondere verdiensten geleverd in of vanuit een betaalde baan. Deze variëren van 

baanbrekend wetenschappelijk onderzoek tot bestuursfuncties en het ontplooien van maatschappelijke 

nevenactiviteiten. 

Er zijn 2907 vrijwilligers gedecoreerd en er zijn 146 gedecoreerden met bijzondere verdiensten in de 

betaalde baan. 



De heer P. (Piet) Schreuder (97) zet zich sinds 1950 in voor het behoud en de geschiedschrijving van Park 

Presikhaaf en de directe omgeving in Arnhem. Ook is hij sinds 1963 vrijwilliger bij de EHBO-vereniging 

Arnhem-Presikhaaf. Hij wordt benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau 

Mevrouw A.M.T. (Ali) van der Schot (93) uit Diemen is sinds 1945 actief als vrijwilliger voor de 

Jeugdbeweging Diemen, diverse parochies in Suriname en Diemen en verschillende zorgcentra in Diemen. 

Zij wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau 

 

De heer M.W.H. (Menno) van Gorp (33) uit Rotterdam is professioneel danser in de categorie breakdance. 

Hij won driemaal de meest prestigieuze breakdance wedstrijd ter wereld en was de eerste winnaar van het 

eerste officiële WK Breaking. Hij wordt gezien als een groot ambassadeur voor het breakdancen. Ook is hij 

ambassadeur voor het Slumdance Africa Project in Kenia. 

Hij wordt benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. 

Mevrouw C.A. van der Vliet-van de Glind en mevrouw E. Broer-van Meurs (beiden 35) uit Zwolle realiseren 

met de Stichting Esperanza Bolivia de bouw en verdere ontwikkeling van een kinderopvanghuis in Bolivia. 

Voor de fondsenwerving worden sociale en culturele evenementen georganiseerd, voorlichting op scholen 

gegeven en samenwerkingen aangegaan met kunstenaars, sporters en schrijvers. Beiden worden benoemd 

tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 



Bij de jaarlijkse lintjesregen ontvangen meer dan 3.000 verdienstelijke Nederlanders een 

Koninklijke onderscheiding. Meestal is het de burgemeester van de plaats waarin de 

gedecoreerde woont, die ‘het lintje’ uitreikt. 

 

Tijdens de officiële uitreiking krijgt de gedecoreerde het ‘modelversiersel’ opgespeld. In de meeste gevallen 

gaat het daarbij om een ridderkruis van circa 37 mm breed, hangend aan een lint. Met uitzondering van 

militairen zullen de meeste gedecoreerden hun modelonderscheiding alleen op de dag van de uitreiking 

dragen. Voor dagelijks gebruik ontvangen zij een draagteken of draaginsigne, dat in het knoopsgat van een 

jasje gedragen kan worden. 

 

De meeste mensen worden benoemd in de Orde van Oranje-Nassau, terwijl een enkeling de Orde van de 

Nederlandse Leeuw ontvangt. Net als vrijwel alle ridderorden ter wereld kennen de beide Nederlandse 

ridderorden verschillende graden of klassen. Iedere klasse kent eigen versierselen die onderling een beetje 

van elkaar verschillen. 

Maar wat steeds hetzelfde blijft is het lint waaraan een ordeteken wordt gedragen. Op die manier vormen 

de kleuren van het lint een duidelijk herkenbare kleurcode. Zo is het lint van de Orde van de Nederlandse 

Leeuw blauw met twee smalle oranje banen en dat van de Orde van Oranje-Nassau oranje met aan 

weerszijde een witte en een blauwe baan. Als hoofd van de Nederlandse ridderorden draagt Koning Willem-

Alexander de sjerp van de Militaire Willems-Orde, een oranje lint met twee smalle blauwe banen. 

 

Ook in de draagtekens die de gedecoreerde bij zijn modelversiersel ontvangt komt die kleurcode terug. Als 

je hier meer over wilt weten, dan kun je op de website van de Kanselarij der Nederlandse Orden 

(www.lintjes.nl) de brochure ‘draagwijzer’ downloaden. 

Wie in meer dan één ridderorde is benoemd, kan een gecombineerd draagteken laten maken, waarin de 

kleuren van verschillende ridderorden worden gecombineerd. Vroeger kon zo’n reversversiersel een hele 

puzzel opleveren. 

. 


