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Beste lezer,
De digitale nieuwsbrief van het Museum van de Kanselarij der Nederlandse Orden verschijnt in be-
ginsel twee maal per jaar: in de laatste week van april, kort voor de jaarlijkse lintjesregen, en medio 
oktober.

inhoud

In deze nieuwsbrief staan we stil bij de lintjesregen 2017, de uitreiking van het Vliegerkruis in december 
2016, het 60-jarig bestaan van de Stichting tot Instandhouding van het Museum van de Kanselarij der Ne-
derlandse Orden en een nieuwe aanwinst van het museum.

met medewerking van ...
Deze nieuwsbrief is een initiatief van de Stichting tot Instandhouding van het Museum van de Kanselarij der 
Nederlandse Orden, de steunstichting van het Kanselarijmuseum. Aan deze nieuwsbrief werden bijdragen 
geleverd door dr. G.P. Sanders, conservator van het museum, en B.A. Steevensz, secretaris van de stichting. 

uw mening telt

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 Kanse-
larij der Nederlandse Orden. En uiteraard zijn wij benieuwd naar uw reactie.
Stuur een email naar: kanselarijmuseum@paleishetloo.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: kanselarijmuseum@paleishetloo.nl onder vermelding van ‘opzegging digitale nieuws-
brief ’.
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Lintjesregen 2017
Op donderdag 27 april 2017 viert koning Willem-Alexander zijn vijftigste verjaardag. De dag daar-
voor vindt 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 Koninklij-
ke onderscheidingen. Deze ‘algemene gelegenheid’ wordt in de volksmond aangeduid als lintjesregen. Het 
‘lintje’ is een Koninklijk blijk van waardering voor mensen die op grond van hun persoonlijke 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 burgemeester, de commissaris van de 
Koning, het Kapittel voor de Civiele Orden en uiteindelijk de minister zijn betrokken.

2.818 benoemingen

Voor de lintjesregen 2017 zijn bij het Kapittel voor de Civiele Orden 3.177 voorstellen tot decoratieverlening 
ingediend. Uiteindelijk hebben 2.818 benoemingen plaats gevonden: elf personen zijn benoemd in de Orde 
van de Nederlandse Leeuw, 2.807 mensen in de Orde van Oranje-Nassau. Van het aantal gedecoreerden is 
35,63 % (1.004) vrouw en 64,37 % (1.814) man. Met 2.818 ligt het aantal benoemingen hoger dan in 2016, 
toen nog 2.755 Koninklijke onderscheidingen werden uitgereikt. In dat jaar lagen de percentages vrouw-
man op respectievelijk 35,03 % en 64,97 %.

opmerkelijke benoemingen

Het merendeel van de gedecoreerden (87,83 %) is benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. De overi-
gen tot ridder of officier 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 presentatrice As-
trid Joosten, Jaap Drupsteen, ontwerper van Nederlandse bankbiljetten en paspoorten, de Amsterdamse 
hoogleraar klinische neuropsychologie prof. dr. Erik Scherder en Ilco van der Linde, organisator van festi-
vals als Bevrijdingspop en Dance4Life.



Het Vliegerkruis
Op 7 december 2016 werd het Vliegerkruis uitgereikt aan twee officieren van de Koninklijke Lucht-
macht: kapitein-vlieger b.d. Lennart Buis en kapitein-vlieger Roël Boezen. Het was de eerste keer 
dat vliegers van een helikopter (Chinook) deze onderscheiding kregen opgespeld.

historie

Het Vliegerkruis is bij Koninklijk besluit van 28 augustus 1941 nr. 9 ingesteld en is bedoeld voor diegenen 
die gedurende één of meerdere vluchten ten behoeve van de Nederlandse Staat in een vliegtuig zich door 
daden van initiatief, moed en volharding, tegenover de vijand of in verband met vijandelijke actie hebben 
onderscheiden. Het Vliegerkruis is niet uitsluitend bestemd voor vliegers. Ook andere leden van een vlieg-
tuigbemanning, niet-militairen en buitenlanders kunnen voor deze dapperheidsonderscheiding in aanmer-
king komen. De enige vrouw die is onderscheiden met het Vliegerkruis is Ida Veldhuyzen van Zanten. Zij 
ontving de onderscheiding in 1948 voor haar optreden als ferry-vlieger in de periode mei 1943 tot oktober 
1945.

eerdere uitreikingen

De laatste uitreiking van het Vliegerkruis vond plaats op 23 januari 2002 aan majoor-vlieger M. Duivesteijn 
en de Amerikaanse majoor-vlieger W.L Thomas. Het was toen voor het eerst sinds 48 jaar dat deze onder-
scheiding werd uitgereikt.
Voordrachten voor de toekenning van het Vliegerkruis worden beoordeeld door de Commissie Dapper-
heidsonderscheidingen van de minister van Defensie. De minister van Defensie doet de voordracht aan het 
Staatshoofd, waarna de onderscheiding bij Koninklijk Besluit wordt verleend.
Sinds 1941 zijn 735 mensen met het Vliegerkruis onderscheiden.

de onderscheiding

Het Vliegerkruis is een breedarmig kruis in zilver met een gekroond medaillon waarin een naar links vlie-
gende albatros is afgebeeld. Boven de albatros staat het jaartal 1941, er omheen de woorden INITIATIEF 
MOED VOLHARDING. Het kruis wordt gedragen aan een diagonaal gestreept oranje-wit lint. De vorm is 
afgeleid van het Britse Distinguished Flying Cross (DFC).



60 Jaar Stichting tot Instandhouding van het Museum van de Kanselarij der 
Nederlandse Orden
Op 10 maart 1956 werd de Stichting tot Instandhouding van het Museum van de Kanselarij der 
Nederlandse Orden opgericht. Doel van de stichting is het museum in stand te houden. Vorig jaar 
bestond deze steunstichting 60 jaar.

viering van het 60-jarig bestaan

De stichting vierde haar 60-jarige bestaan op maandag 14 november 2016 op Paleis Het Loo. De speciale 
ontvangst werd bijgewoond door bijna 200 genodigden, waaronder vele donateurs. Na een welkomstwoord 
door de voorzitter van de stichting, mr. Fred de Graaf, en een inleiding door de conservator van het muse-
um, dr. George Sanders, werd het boek Verdiend Eerbetoon gepresenteerd. Na de lunch was er gelegenheid 
tot het bezoeken van de tentoonstelling Anna Paulowna. Kleurrijke Koningin en de vaste presentatie van het 
Museum van de Kanselarij der Nederlandse Orden.

Verdiend Eerbetoon

Voorzitter De Graaf overhandigde het eerste exemplaar van het jubileumboek aan drs Michel van Maarse-
veen, directeur van Paleis Het Loo, waar het kanselarijmuseum sinds 1984 is gehuisvest. 
Verdiend Eerbetoon schetst het ontstaan van museum en stichting in Den Haag. Door middel van uitgebrei-
de beschrijvingen van 50 topstukken uit de collectie wordt stilgestaan bij de totstandkoming van de bijzon-
dere verzameling die de stichting in een tijdsbestek van 60 jaar bijeen wist te brengen.

de donateurs

Verdiend Eerbetoon is opgedragen aan de vele donateurs die de stichting met hun onmisbare financiële 
bijdragen in staat stelden gezamenlijk haar doelstelling waar te kunnen maken om het Museum van de 
Kanselarij der Nederlandse Orden in stand te houden. Het stichtingsbestuur ervaart deze brede steun als 
een opdracht om zich te blijven inzetten voor het in stand houden van dit nationaal en internationaal gere-
nommeerde museum in Paleis Het Loo voor huidige en toekomstige generaties.



Wisseling van de wacht
Op vrijdag 25 november 2016 nam Pieter van Geldorp afscheid als secretaris van de Stichting tot 
Instandhouding van het Museum van de Kanselarij der Nederlandse Orden. Van Geldorp was van 
2011 tot 2016 secretaris van de stichting.

een gedreven secretaris

Na zijn pensionering als beroepsmilitair was Pieter van Geldorp van 2006 tot 2012 als gids werkzaam op 
Paleis Het Loo. Dat bracht hem in contact met het Museum van de Kanselarij der Nederlandse Orden. Toen 
secretaris Ed Stol in 2011 aftrad, was Pieter van Geldorp de beoogde opvolger. Onder Van Geldorp veran-
derde veel: er kwam een nieuwsbrief en een website. Bovendien nam het secretariaat de contacten met de 
gedecoreerden, de fondsenwerving en de uitgifte van passe-partouts weer zelf ter hand. Van Geldorp fun-
geerde daarbij als aanjager en groeide op Paleis Het Loo uit tot een bekend gezicht.
Ook voor de lezers van de nieuwsbrief is Van Geldorp geen onbekende: vanaf het begin schreef hij verschil-
lende interessante bijdragen. Ook was hij een van de auteurs van het jubileumboek Verdiend Eerbetoon, 
waarvoor hij bovendien veel archiefmateriaal bijeen sprokkelde.

een Koninklijk tintje

Groot was de verrassing voor Pieter van Geldorp toen hij op de laatste vergadering van het bestuur van de 
stichting werd benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau, een benoeming die hij overigens niet 
alleen te danken had aan zijn werk voor de stichting. De versierselen werden uitgereikt op het Jachthuis 
Hubertus, gelegen in het nationaal park De Hoge Veluwe.

de opvolger

Het sterk uitgebreide takenpakket maakte ondersteuning voor het secretariaat noodzakelijk. Die ondersteu-
ning werd gevonden in de persoon van Bert Steevensz, die in 2015 werd aangesteld als ondersteunend secre-
taris. Steevensz kon goed worden ingewerkt en in november 2016 als opvolger van Van Geldorp aantreden. 
Als ondersteunende secretaris werd Bert Steevensz opgevolgd door Peter van Sweeden.



Koetsier-majoor Van Florestein
Trots poseert koetsier-majoor Dirk van Florestein voor de Gouden Koets. Op zijn uniform draagt 
hij een indrukwekkende reeks onderscheidingen. In november 2016 schonk de zoon van de koet-
sier-majoor de onderscheidingen aan de Stichting tot Instandhouding van het Museum van de Kan-
selarij der Nederlandse Orden. 

een carrière bij de Koninklijk Stallen

Dirk Hendrik Jan van Florestein (1912-1994) trad op 2 december 1929 als leerling in dienst bij de Konink-
lijke Stallen. Van koetsier (1934) en 1ste koetsier (1949) klom hij op tot koetsier-majoor. Met die rang ging 
Dirk van Florestein op 1 mei 1977 met pensioen, na een carrière van meer dan 47 jaar in dienst van de Ko-
ninklijke Stallen.
Dirk Hendrik Jan van Florestein overleed op 16 oktober 1994 te Meppel. Hij werd in stijl begraven: naar het 
voorbeeld van koningin Wilhelmina in een witte rouwkoets.

de onderscheidingen van de koetsier-majoor

Tijdens zijn lange loopbaan werd Van Florestein herhaaldelijk onderscheiden. Behalve Koninklijke huwe-
lijks- en inhuldigingsmedailles ontving hij in 1954 de eremedaille in zilver van de Huisorde van Oranje én 
op 1 december 1969 het Kruis voor Trouw en Verdienste in goud. Samen met chauffeur Veeneman was Van 
Florestein de eerste die het kort tevoren ingestelde gouden kruis ontving. 
Daarnaast werd Van Florestein herhaaldelijk gedecoreerd bij inkomende staatsbezoeken. Een groot deel van 
deze onderscheidingen draagt de koetsier-majoor op de foto, waarop hij voor de Gouden Koets poseert.

restauratie

Niet lang na het overlijden van Van Florenstein werden de versierselen van de Huisorde van Oranje aan de 
Kanselarij der Huisorden geretourneerd. De gesp die de koetsier-majoor op het portret voor de Gouden 
Koets draagt en waarop ook de zilveren eremedaille van de Huisorde was bevestigd, moest uit elkaar wor-
den gehaald. Onlangs kon de gesp worden gerestaureerd. Bij deze restauratie vormde het portret voor de 
Gouden Koets het uitgangspunt.


