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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. U ontvangt nieuwsbrief 4.2 door omstandigheden later dan normaal.

inhoud

In deze nieuwsbrief staan we stil bij het 125-jarig bestaan van de Orde van Oranje-Nassau, het symposium 
Vorst en Ridderorde van 24 november jl, de nieuwe website van de stichting en de uitreiking van de Karel 
van Manderprijs 2017. Ook blikken we vooruit naar de sluiting van Paleis Het Loo en het Museum van de 
Kanselarij der Nederlandse Orden en de toekomstplannen.

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 mr. J.C. van Ingen en B.A. Steevensz, voor-
zitter en 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: secretariaat@kanselarijmuseum.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: secretariaat@kanselarijmuseum.nl onder vermelding van ‘opzegging digitale nieuws-
brief ’.
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125 jaar Orde van Oranje-Nassau
Op 4 april 1892 stichtte koningin-regentes Emma bij wet de Orde van Oranje-Nassau. De orde dient 
tot vereerende onderscheiding van Onze onderdanen of vreemdelingen, die zich jegens Ons en den 
Staat op bijzondere wijze hebben verdienstelijk gemaakt. 

de Orde van de Eikenkroon

Willem I en zijn opvolgers waren behalve koning der Nederlanden ook groothertog van Luxemburg. In die 
hoedanigheid konden Willem II en Willem III ook beschikken over de Luxemburgse Orde van de Eiken-
kroon, die zij met gulle hand aan Nederlandse onderdanen uitreikten. Met het overlijden van Willem III in 
1890 eindigde de unie tussen Nederland en Luxemburg en verviel ook de mogelijkheid om de Orde van de 
Eikenkroon uit te reiken.

de modernisering van 1994

Oorspronkelijk kende de Orde van Oranje-Nassau vijf ridderlijke graden. Bovendien waren aan de orde 
eremedailles in goud, zilver en brons verbonden. Maar in 1994 werd het Nederlandse decoratiestelsel gemo-
derniseerd, omdat het zijn oorsprong vond in een andere samenleving dan in de jaren negentig van de 20ste 
eeuw. Los hiervan werd geconcludeerd dat ook in het huidige tijdsgewricht het verlenen van Koninklijke 
onderscheidingen betekenisvol is. Een Koninklijke waardering wordt zeer geapprecieerd. Niet alleen door 
degenen die onderscheiden worden maar ook door de gemeenschap. Immers een Koninklijke onderschei-
ding is een middel om de erkenning en waardering van de gemeenschap tot uitdrukking te brengen voor de 
verdiensten van de betrokken persoon die binnen de samenleving worden herkend. Sinds de modernisering 
kent de orde zes ridderlijke graden.

de plaats van de Orde van Oranje-Nassau

Tegenwoordig hebben de Orde van de Nederlandse Leeuw en de Orde van Oranje-Nassau elk een eigen ka-
rakter. De eerste wordt verleend als beloning voor persoonlijke bijzondere verdiensten van zeer exceptionele 
aard; de tweede wordt verleend aan personen die zich vaak primair door een onbaatzuchtige maatschappe-
lijke bijdrage, gedurende vele jaren en dit gedurende een structureel aantal uren per week, inzetten voor de 
samenleving. De Orde van Oranje-Nassau is geen lagere orde dan de Orde van de Nederlandse Leeuw. 



Vorst en Ridderorde
Op 24 november jl. trad mr. G.J. de Graaf af als voorzitter van de Stichting tot Instandhouding van 
het Museum van de Kanselarij der Nederlandse Orden. Hij wordt opgevolgd door de huidige vi-
cevoorzitter, mr. J.C. van Ingen. Bij deze gelegenheid organiseerde het bestuur van de stichting het 
symposium ‘Vorst en Ridderorde’.

een langdurige relatie

In het Koninkrijk der Nederlanden zijn in de orderversierselen de kleuren, symbolen en spreuken van ons 
vorstenhuis verwerkt. De Koning is grootmeester van de Nederlandse orden; uit zijn naam (‘het heeft Zijne 
Majesteit behaagd…’) worden de ordeversierselen uitgereikt. Maar de relatie tussen vorst en ridderorden is 
veel ouder en gaat terug tot de late Middeleeuwen.

het programma

Na het welkomstwoord van dagvoorzitter mr. J.C. van Ingen werd het symposium ingeleid door dr. G.P. 
Sanders, conservator van het Kanselarijmuseum. Daarna volgde een met humor gelardeerde presentatie 
over ‘Belgische Vorsten en Orden: een liefde /haat-relatie’ door commandant b.d. P. van Hoorebeke. Na 
de pauze was het de beurt aan drs G.J. van der Meer Mohr, voorzitter van de Geschiedkundige Vereniging 
Oranje-Nassau die in zijn voordracht ‘Vorstenportretten met veel lekkers’ de persoonlijke voorkeuren van 
vorsten voor ridderorden belichtte. De laatste voordracht werd gehouden door dr. Sanders, die verschillende 
bijzondere ridderorden uit de Koninklijke Verzameling de revue liet passeren. Na afloop was er ruimte voor 
vragen en discussie.

afsluiting

Na afloop van de discussie gaf de dagvoorzitter het woord aan drs. M.P. van Maarseveen, directeur van Pa-
leis Het Loo, die een toelichting gaf op de voorgenomen renovatie en verbouwing van Paleis Het Loo. Hierna 
was het tijd voor de nieuwe website van de Stichting met een korte toelichting door secretaris B.A. Steevensz. 
Tot slot was het woord aan de scheidend voorzitter, de heer De Graaf, die het publiek op een aantal humo-
ristische anekdotes tracteerde. Het symposium werd afgesloten met een receptie..



De nieuwe website van het Kanselarijmuseum
Op 8 januari 2018 zal Museum Paleis Het Loo in Apeldoorn de deuren voor het publiek sluiten. In 
de komende jaren wordt hard gewerkt aan een ingrijpende renovatie en nieuwbouw. Dat geldt ook 
voor het Museum van de Kanselarij der Nederlandse Orden, dat is gehuisvest in Paleis Het Loo.

gesloten maar bereikbaar

Door de sluiting van Paleis Het Loo is de collectie ridderorden en onderscheidingen voor u als donateur en 
voor andere belangstellenden niet langer te bezichtigen. Het bestuur van de Stichting tot Instandhouding 
van het Museum van de Kanselarijmuseum der Nederlandse Orden wil dat ook in de komende jaren haar 
collectie voor u op een of andere wijze bereikbaar is.

collectie online

De huidige technologie maakt het mogelijk om in plaats van een fysiek museum een virtuele collectie in te 
richten, waar u de unieke verzameling van de stichting kunt bekijken en bestuderen. Deze virtuele collectie 
vindt u terug in de volledig nieuwe website van de stichting op www.kanselarijmuseum.nl.
Om de collectie niet alleen te tonen maar deze ook in een historisch kader te plaatsen, zijn de belangrijkste 
stukken ondergebracht in thema’s. U kunt een keuze maken en lezen over Nederlandse en buitenlandse 
onderscheidingen door de eeuwen heen. Momenteel zijn zes verschillende thema’s op de website geplaatst. 
Binnen elk thema vindt u onderwerpen die nader zijn uitgewerkt en zijn voorzien van gedetailleerde af-
beeldingen van ridderorden, onderscheidingen, penningen en andere highlights uit de verzameling van de 
stichting.

www.kanselarijmuseum.nl

De nieuwe website is op moderne leest geschoeid en biedt informatie over de stichting, haar activiteiten en 
doelstellingen, de samenstelling van het bestuur en belangrijke gebeurtenissen op het gebied van ridderor-
den en onderscheidingen in het algemeen en het museum en de collectie in het bijzonder. Binnenkort zal de 
stichting haar activiteiten uitbreiden naar Facebook en Pinterest.

www.kanselarijmuseum.nl
www.kanselarijmuseum.nl


De Karel van Manderprijs 2017
Op 6 oktober 2017 werd in het Groninger Museum de Karel van Manderprijs uitgereikt aan dr 
George Sanders. Hij ontving die prijs voor zijn boek Het Present van Staat. De gouden ketens, kettin-
gen en medailles verleend door de Staten-Generaal, 1588-1795.

de prijs van de Vereniging van Nederlandse Kunsthistorici

De Karel van Manderprijs, vernoemd naar de grondlegger van de Nederlandse kunstgeschiedenis, Karel 
van Mander, wordt sinds 1958 toegekend aan een waardevolle wetenschappelijke publicatie die op een over-
tuigende wijze nieuw licht werpt op een deel van de kunstgeschiedenis. De prijs wordt uitgereikt door de 
Vereniging van Nederlandse Kunsthistorici.

het Present van Staat

Op 21 maart 2013 promoveerde George Sanders aan de Universiteit van Leiden op het proefschrift Het 
Present van Staat. De gouden ketens, kettingen en medailles verleend door de Staten-Generaal, 1588-1795. 
Sanders is als conservator van het Museum van de Kanselarij der Nederlandse Orden tevens adviseur van 
het stichtingsbestuur.

felicitaties van de Stichting

Het Present van Staat is een bronnenstudie van ongekende omvang en volledigheid met grote relevantie 
voor het kunsthistorisch onderzoek. Het boek laat voorbeeldig zien dat het mogelijk is om aan de hand 
van een groep ‘vergeten’ objecten een hele wereld op te roepen. De komende decennia zal blijken dat dit 
standaardwerk onmisbaar is binnen het kunsthistorische en historisch onderzoek. De jury was unaniem in 
zijn beslissing om de Karel van Manderprijs 2017 toe te kennen aan Het Present van Staat. Het bestuur van 
de Stichting tot Instandhouding van het Museum van de Kanselarij der Nederlandse Orden, dat financieel 
bijgedragen heeft aan de totstandkoming van Het Present van Staat, feliciteert de heer Sanders van harte met 
de eervolle toekenning van de Karel van Manderprijs 2017.



Museum Paleis Het Loo in 2021 Vernieuwd & Verbouwd
Museum Paleis Het Loo behoort tot de meest populaire musea van ons land. Ook de collectie van 
het Museum van de Kanselarij der Nederlandse Orden is in Paleis Het Loo gehuisvest. Vanaf 8 ja-
nuari 2018 is het Museum Paleis Het Loo “anders open”.

anders open

Gedurende de periode van sluiting blijft er het merendeel van het jaar van alles te beleven nabij het Paleis 
Het Loo. Het paleis gaat dicht, maar de tuinen, stallen en restaurants zijn van april tot en met september 
open. Daarnaast zijn er allerlei buitenevenementen zoals de September Tuinmaand en het Concours d’Ele-
gance. De jongste bezoekers beleven hun sprookje tijdens de Prinsen & Prinsessendagen en kunnen mee-
doen met de Paleisreis. Op scholen worden in de klas museumlessen verzorgd over Paleis Het Loo. Ook de 
Oranje-wandeling in het paleispark blijft toegankelijk. In de periode van april tot en met september kunnen 
leerlingen de stallen en tuinen ontdekken met de nieuwste lesprogramma’s.

de collectie van de Stichting

Momenteel stelt de Stichting tot Instandhouding van het Museum van de Kanselarij der Nederlandse Orden 
pogingen in het werk om delen van haar omvangrijke verzameling, die onderdeel uitmaakt van de collec-
tie van het Museum van de Kanselarij der Nederlandse Orden, tijdelijk elders onder te brengen. Gestreefd 
wordt om rond lintjesregen 2018 een deel van onze collectie voor donateurs en publiek ten toon te kunnen 
stellen.
Zodra bekend is welke locatie dat zal gaan worden, zal hierover in de nieuwsbrief van de stichting medede-
ling worden gedaan. Daarmee gaat een wens in vervulling om de met donaties aangeschafte collectiestukken 
tot de heropening van Museum Paleis Het Loo in 2021 voor donateurs en andere belangstellenden elders 
zichtbaar en herkenbaar te hebben.


