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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. 

 

In deze Nieuwsbrief schenken we aandacht aan een viertal onderwerpen. We gaan terug naar de 17e eeuw 

voor de Glorious Revolution, de machtsovername van de Nederlandse stadhouder Willem III en zijn echt-

genote Mary Stuart als koning en koningin van Engeland, Schotland en Ierland. Ook aandacht voor be-

loningen voor burgerlijke verdienste vanaf het begin van de 19e eeuw: de instelling van de Orde van de 

Nederlandse Leeuw in 1815 en burgelijke verdiensten voor “kleinere beloningen” in 1817. Tenslotte een 

podium voor dappere dieren die grote daden verrichten. Met medewerking van dr. G.P. Sanders, conser-

vator en B.A. Steevensz, secretaris van 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 Glorious Revolution (in het Nederlands ook bekend als de Roemrijke omwenteling en de 

Glorieuze overtocht) is de benaming van de machtsovername door de Nederlandse stadhoud-

er Willem III van Oranje en zijn echtgenote Mary Stuart als koning en koningin van Enge-

land, Schotland en Ierland in 1688-1689. Dit op uitnodiging van een zevental protestantse 

edelen die de katholieke Engelse koning wilden verdrijven opdat de troon protestants bleef. 

Willem III vertrok met een leger van huursoldaten in Nederlandse dienst, hugenoten en Engelse en Schotse 

vrijwilligers uit Hellevoetsluis naar Engeland. De armada van Willem was ruim drie keer groter dan de 

Spaanse Armada van precies 100 jaar tevoren. Willem ging op 15 november 1688 in Torbay in Devon aan 

land en spoedig werd duidelijk dat zijn leger sterker was dan dat van zijn neef én schoonvader koning James 

II. De laatste week uit naar Frankrijk.  

Op 11 april 1689 werden Willem en Mary Stuart gekroond tot koning en koningin van Engeland, Schotland 

en Ierland. En daarmee werd Willem de soeverein van de Orde van de Kousenband (The Most Noble Order 

of the Garter). 

De Engelse koning Edward III (1327-1377) heeft deze adellijke orde ingesteld in 1349; een van de oudste 

Europese ridderorden. Tijdens een hofbal verloor de gravin van Salisbury bij het dansen met de koning één 

van haar kousenbanden. Edward raapte deze op en bemerkte, dat de hovelingen daarom lachten. Met 

"honi soit qui mal y pense" berispte hij hen. Bovendien zei hij "ik zal er voor zorgen dat dit nederige kou-

senbandje de hoogste onderscheiding wordt, die elk van u graag zou willen dragen". Die berisping is nog 

altijd het motto van de ridderorde.  

Op 16 juni 2008 werd prins William, zoon van prins Charles en lady Diana  als duizendste ridder in de Orde 

van de Kousenband opgenomen. 

De ridders dragen een kousenband van blauw fluweel met het opschrift 'Honi soit qui mal y pense' in 

gouden letters. Bij bijzondere gelegenheden dragen zij ook het kostuum van de orde en de gouden keten, 

waaraan de zogenaamde 'George' hangt, een voorstelling van Sint Joris die de draak doodt.  

In andere gevallen dragen zij de 'lesser George' aan een blauw heuplint. 

. 



In het jaar waarin de Militiare Willems-Orde werd gesticht, werd op 29 september ook een 

orde voor burgerlijke verdiensten ingesteld: de Orde van de Nederlandse Leeuw (in het Frans 

Ordre du Lion Belgique). 

 

De Orde van de Nederlandse Leeuw diende ter beloning van Nederlanders die bewijzen geven van beproefde 

vaderlandsliefde , bijzonderen ijver en trouw in het volbrengen hunner burgerplichten of buitengewone 

bekwaamheden in wetenschappen en kunst. Overigens werden in bijzondere gevallen ook buitenlanders 

benoemd in de orde. 

De Orde telt drie klassen : grootkruis, commandeur en ridder. Tot 1994 kende de orde ook nog een Broeder-

medaille, waaraan een jaarlijkse toelage was verbonden. 

 

In het begin werden de voordrachten voor de orde gekenmerkt door haast en onervarenheid. De eerste 

benoemingen op 18 november 1815 vormden geen weerspiegeling van de meest verdienstelijken in de hele 

maatschappij, maar waren een dankbetoon voor bewezen diensten bij het herstel van de onafhankelijkheid 

en de vestiging van het nieuwe Rijk. 

Op den duur werden vooral bestuurders benoemd en mensen van verdienste uit handel, nijverheid en 

scheepvaart. Ook werden met een benoeming wel dichters, schilders en beeldhouwers geëerd. Vanaf het 

midden van de 19de eeuw nam het aantal benoemingen in wetenschap, kunst en onderwijs sterk toe. 

 

Binnen het decoratiestelsel gold 170 jaar lang een benoeming in deze orde als een zeer exclusieve eer. 

Hoogleraren, Kamerleden, oud-ministers, ambassadeurs, burgemeesters van grote steden  en enkele kun-

stenaars en ondernemers kregen de “Leeuw”  



In 1815 stichtte koning Willem I twee ridderorden, de Militaire Willems-Orde en de Orde van 

de Nederlandse Leeuw. Maar al kort na de instelling bleek er ook behoefte te zijn aan 

‘kleinere beloningen’, voor verdiensten met een incidenteel, eenmalig karakter, zoals voor 

schenkingen, menslievende daden, uitvindingen en zelfs trouwe dienst. 

 

Bij Koninklijk Besluit van 26 juni 1817 nr. 121 wordt een beloningsmedaille ingesteld met op de voorzijde 

het portret van de koning en op de achterzijde een krans, waarin de naam van de begiftigde, de reden en de 

datum kunnen worden geslagen. In de loop van de tijd ondergaat de medaille verschillende wijzigingen. De 

medailles worden verleend in verschillende formaten en in goud, zilver en brons. Uit de koninklijke be-

loningspenning komen verschillende onderscheidingen voort, zoals de Erepenning voor Menslievend 

Hulpbetoon en de Museummedaille. 

 

Het is vooral koning Willem III die de beloningsmedaille voor verschillende doeleinden inzet. Daarnaast 

stelt hij op eigen kosten een aantal bijzonder medailles in, zoals de beloningspenningen voor de beant-

woording van academische prijsvragen, voor toonkunstenaars, voor schutterijen en voor de scheepvaart. 

 

De Stichting tot Instandhouding van het Museum van de Kanselarij der Nederlandse Orden heeft een groot 

aantal koninklijke beloningspenningen van Willem I, II en III en van koningin Wilhelmina, zoals de zilveren 

penning aan Christiaan van Nissen uit 1831, een gouden medaille voor toonkunstenaars en een gouden be-

loningspenning van koningin Wilhelmina. 

 



Wat in Nederland ondenkbaar is, kan in Engeland al sinds de Tweede Wereldoorlog: het 

onderscheiden van dappere dieren, die levens redden. 

 

Vanaf 1943 reikte de People’s Dispensary for Sick Animals– een Engelse liefdadigheidsorganisatie op het 

gebied van dierenbescherming- een medaille uit aan dieren die zich in de oorlog dapper hebben gedragen. 

De medaille is genoemd naar Maria Dickin, de stichter van de organisatie. De onderscheiding is sinds 1943 

71 keer verleend, onder andere aan de hond Ricky, wiens halsband met medaille door de Stichting tot In-

standhouding werd verworven. 

Sinds 2001 wordt de Gouden Medaille van de PDSA uitgereikt, bestemd voor dieren die in vredestijd levens 

redden. De medaille is inmiddels 30 maal uitgereikt, vooral aan honden én aan één rat. 

 

Een van de ernstigste problemen van moderne oorlogvoering, waar landen vaak decennialang mee te 

kampen hebben, zijn de vele niet geëxplodeerde landmijnen. Het aantal landmijnen in de wereld wordt 

geschat op 80 miljoen. 

In de jaren ’90 van de vorige eeuw startte de Belgische NGO Apopo in Tanzania een programma om  

Gambiahamsterratten te trainen om landmijnen op te sporen. De belangrijkste wapens van de dieren: hun 

geringe lichaamsgewicht, waardoor ze op landmijnen kunnen staan zonder dat die exploderen, en hun 

reukzin, waarmee ze de springstof in de mijnen op kunnen sporen. 

 

In de afgelopen vijf jaar heeft de zevenjarige Gambiahamsterrat Magawa in Cambodja 39 landmijnen en 28 

stuks onontplofte munitie opgespoord en zo een gebied van 141.000 m2 mijnenvrij gemaakt. Magawa doet 

in een half uur, waar iemand met een metaaldetector enkele dagen voor nodig heeft. Op 25 september 2020 

kreeg Magawa in een virtuele sessie een piepkleine Gouden PDSA medaille voor zijn werk. 


