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Dit najaar verschijnt het jubileumboek Verdiend Eerbetoon, 60 jaar Stichting tot 

Instandhouding van het Museum van de Kanselarij der Nederlandse Orden, 

1956-2016. De stichting werd op 10 maart 1956 opgericht met de bedoeling om 

het gelijknamige museum in stand te houden en de museale verzamelingen uit 

te breiden. 

 

Verdiend Eerbetoon staat stil bij het ontstaan en de ontwikkeling van 

ridderorden en onderscheidingen in ons land vanaf de Late Middeleeuwen tot nu, 

schetst de lange weg die moest worden begaan voordat het Museum van de 

Kanselarij der Nederlandse Orden in september 1954 zijn deuren voor het 

publiek opende en beschrijft hoe de stichting ontstond en wat haar rol was en is. 

 

In de 60 jaar van haar bestaan heeft de stichting een omvangrijke en imposante 

verzameling bijeengebracht, niet alleen van ridderorden, onderscheidingen en 

penningen, maar ook van orde-, hof- en ambtskostuums, porselein en vele 

schilderijen. De volledige collectie is in bruikleen afgestaan aan Paleis Het Loo en 

vormt de ruggengraat van de verzameling van het Museum van de Kanselarij 

der Nederlandse Orden. Een groot aantal highlights uit de bijzondere 

verzameling van de stichting passeert in Verdiend Eerbetoon de revue en maakt 

deze uitgave tot een bijzondere aanwinst voor elke boekenkast of bibliotheek. 

 

De fondsen die nodig waren om deze bijzondere verzameling te kunnen 

samenstellen, werden bijeengebracht door donateurs. In de 60 jaar van haar 

bestaan ontving de stichting vele duizenden donaties. Verdiend Eerbetoon is 

daarom opgedragen aan al onze donateurs. 

 

Voor u als belangstellende is Verdiend Eerbetoon bij voorintekening te bestellen 

via de e-mail kanselarijmuseum@paleishetloo.nl  of stuur een briefkaart aan ons 

adres.  De intekenprijs bedraagt € 15,00 in plaats van € 19.95! Vermeld steeds 

duidelijk uw adres. Zonder verzendkosten wordt het boek bij u thuisbezorgd.  

De stichting verzoekt bij voorinschrijving de betaling uiterlijk per 15 oktober 

2016 te doen op rekeningnummer: NL03 INGB 0000 155845 t.n.v. Stichting 

Instandhouding Kanselarijmuseum, Apeldoorn o.v.v. “boek 60 jr Stichting” 

 


