
Versierselen, eretekenen en onderscheidingen 
 
Veel belang wordt er aan gehecht als men tijdens het leven een onderscheiding 
heeft ontvangen. Deze onderscheiding kan onder de naam van de overledene 
worden vermeld. Onderstaand een lijst van Koninklijke onderscheidingen welke 
op de rouwkaart vermeldt kunnen worden. 
 
Onderlinge rangorde der Nederlandse staatsorden 

 Alle graden van de Militaire Willemsorde; 

 Grootkruis in de Orde van de Nederlandse Leeuw; 

 Grootkruis in de Orde van Oranje Nassau; 

 Kommandeur in de Orde van de Nederlandse Leeuw; 

 Grootofficier in de Orde van Oranje-Nassau; 

 Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau; 

 Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw; 

 Officier in de Orde van Oranje-Nassau; 

 Ridder in de Orde van Oranje-Nassau; 

 Broeder in de Orde van de Nederlandse Leeuw; 

 Eremedaille, verbonden aan de Orde van Oranje Nassau in Goud; 

 Eremedaille, verbonden aan de Orde van Oranje Nassau in Zilver; 

 Eremedaille, verbonden aan de Orde van Oranje Nassau in Brons; 
 
 
Overzicht der Nederlandse onderscheidingen 
Overzicht der Nederlandse en militaire onderscheidingen, herinneringsmedailles en door de overheid niet verleende, 
doch wel erkende onderscheidingen, vermeld in de volgorde, zoals deze is voorgeschreven voor militairen, voor het 
dragen van uniform. 
 
Ridderorden, kruisen, medailles, erepenningen en eretekenen 

 Militaire Willemsorde; 

 Kruis voor Moed en Trouw; 

 Eresabel; 

 Verzetskruis; 

 Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon in goud; 

 Orde van de Nederlandse Leeuw; 

 Orde van Oranje Nassau; 

 Huisorde van de Gouden Leeuw van Nassau; 

 Huisorde van Oranje; 

 Eervolle vermelding; 

 Bronzen Leeuw (eventueel met cijfer); 

 Verzetsster Oost Azië, 1942-1945; 

 Bronzen Kruis (eventueel met cijfer); 

 Kruis van Verdienste (eventueel met cijfer); 

 Vliegerkruis (eventueel met cijfer); 

 Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon in zilver of brons; 

 De Ruitermedaille in goud, zilver of brons; 

 Grote gouden, kleine gouden of zilveren medaille voor verdiensten jegens openbare verzamelingen (de 
Museummedaille); 

 Onderscheidingstekens ter erkenning van uitstekende daden, bij watersnood verricht in zilver of brons; 

 Medaille van het Rode Kruis (eventueel met gesp(en) "Balkan" en/of "Ethiopië"), ook wel de regeringsmedaille 
genoemd, welke bij afzonderlijk Koninklijk Besluit wordt toegekend; 

 Erkentelijkheidsmedaille in zilver of brons; 

 Ereteken voor Belangrijke Krijgsbedrijven (eventueel met gesp(en)); 

 Lombokkruis; 

 Oorlogs-Herinneringskruis (eventueel met gesp(en)); 

 Ereteken voor Orde en Vrede (eventueel met gesp(en)); 

 Nieuw Guinea-Kruis; 



 Mobilisatie-Oorlogskruis; 

 Kruis voor Recht en Vrijheid (eventueel met gesp); 

 Onderscheidingsteken voor langdurige dienst als officier (eventueel met cijfer XV, XX, XXV, enz.) 

 Onderscheidingstekenen voor langdurig trouwe dienst voor beroepsmilitairen beneden de rang van tweede 
luitenant in brons (wegens 12 jaren trouwe dienst), zilver (wegens 24 jaren trouwe dienst) of goud (wegens 36 
jaren trouwe dienst); 

 Onderscheidingsteken voor trouwe dienst bij de Militaire (Marine) Kustwacht voor vrijwillig dienende militairen 
beneden de rang van officier in brons (wegens 12 jaren trouwe dienst), zilver (wegens 24 jaren trouwe dienst) of 
goud (wegens 36 jaren trouwe dienst); 

 Vrijwilligersmedaille; 

 Medaille van het Garnegie-Heldenfonds; 


