
 

 

 University of Groningen

Geloven verplicht
Versélewel de Witt Hamer, Thomas Johan

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from
it. Please check the document version below.

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:
2017

Link to publication in University of Groningen/UMCG research database

Citation for published version (APA):
Versélewel de Witt Hamer, T. J. (2017). Geloven verplicht: Een elite-onderzoek naar ridderlijke orden in het
Koninkrijk der Nederlanden (1965-2015). [, Rijksuniversiteit Groningen]. Rijksuniversiteit Groningen.

Copyright
Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the
author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license.
More information can be found on the University of Groningen website: https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-
amendment.

Take-down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): http://www.rug.nl/research/portal. For technical reasons the
number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

Download date: 25-05-2023

https://research.rug.nl/nl/publications/4995a3ef-44ae-4c11-a803-19a5c8c6b630


1

Geloven verplicht 

Een elite-onderzoek naar ridderlijke orden 
in het Koninkrijk der Nederlanden (1965-2015) 

Proefschrift 

ter verkrijging van de graad van doctor aan de
Rijksuniversiteit Groningen

op gezag van de
rector magnificus prof. dr. E. Sterken

en volgens besluit van het College voor Promoties.

De openbare verdediging zal plaatsvinden op 

donderdag 7 december 2017 om 16.15 uur

door 

Thomas Johan Versélewel de Witt Hamer 
geboren op 25 maart 1955

te Bergen 



2

Promotores
Prof. dr. Y.B. Kuiper 
Prof. dr. J. Dronkers †

Copromotor
Dr. H. Schijf 

Beoordelingscommissie
Prof. dr. G.R. de Groot
Prof. dr. J.J.M. de Hart 
Prof. dr. P. Janssens 

Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde
’s-Gravenhage

2017



3

WERKEN UITGEGEVEN DOOR HET KONINKLIJK NEDERLANDSCH
GENOOTSCHAP VOOR GESLACHT- EN WAPENKUNDE XXIV

De Werken worden uitgegeven voor rekening en risico van de Stichting De 
Nederlandse Leeuw

© 2017   T.J. Versélewel de Witt Hamer, Groningen
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, op-
geslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige 
vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opna-
men, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 
de uitgever. 

ISBN 978-90-825279-0-2

Druk en bindwerk: Wilco B.V., Amersfoort
Omslagontwerp: Coco Bookmedia, Amersfoort

Deze uitgave werd gedrukt met financiële steun van:
Stichting De Nederlandse Leeuw
Stichting Nederland’s Patriciaat
Gillis Hondius Foundation
Gravin van Bylandt Stichting
J.E. Jurriaanse Stichting
De Witt Hamer BV



4

GELOVEN  VERPLICHT

Woord vooraf

Het idee voor deze studie ontstond in het najaar van 2013 tijdens de promotieplech-
tigheid van dr. Maurice ridder de van der Schueren over zijn onderzoek naar de vrij-
willigers van de Nederlandse afdeling van de Orde van Malta. Ik liep toen al enige tijd 
rond met het plan invulling te geven aan een wens van prof. dr. Jaap Dronkers om on-
derzoek te doen naar het functioneren van ridderlijke orden in de huidige tijd. Echter 
niet alleen naar de bekende adellijke orden in Nederland (het primaire interessege-
bied van Dronkers), maar ook naar nieuwe orden die in de tweede helft van de twin-
tigste eeuw zijn ontstaan en door de adellijke orden niet worden erkend. Dronkers 
was direct enthousiast over het thema en hij was het die mij adviseerde prof. dr. Yme 
Kuiper als promotor te vragen waarbij hijzelf graag als tweede promoter wilde optre-
den. Het werd een mooie samenwerking met als jaarlijks hoogtepunt een gezamen-
lijke voortgangsbespreking in het restaurant van Hotel Americain in Amsterdam.

Met Jaap Dronkers had ik geregeld overleg in Haarlem, zijn woonplaats, over 
het statistisch onderdeel van mijn studie. Hij kon er uren ‘college’ over geven. De 
belangrijkste les die hij mij - en naar ik later begreep ook anderen - voorhield, was: 
‘gebruik de juiste referentiegroep!’ Groot was de schok en het verdriet toen ik eind 
maart 2016 bericht kreeg dat hij plotseling ten gevolge van een hersenbloeding was 
komen te overlijden. Gelukkig dat dr. Bert Schijf, die veel met Dronkers heeft samen-
gewerkt op het gebied van elite- en adelsonderzoek, bereid was om de plaats van 
Dronkers als co-promotor te willen overnemen. Ik ben hem daarvoor en voor zijn 
heldere adviezen zeer dankbaar.

Meer dan Dronkers zette Yme Kuiper mij aan het denken over de inhoud van 
mijn boek: wat is wel en niet relevant, de volgorde van paragrafen, de afstand die 
ik als onderzoeker tot het onderzoeksveld moest innemen en meest belangrijk: de 
vele aanwijzingen die ik als ‘bèta’ kreeg over gammawetenschappen en over de in-
zichten van sociologen en antropologen die van belang waren voor mijn studie. Hij 
was gedurende het promotietraject een uitstekende coach waar ik met grote dank-
baarheid en waardering op terugkijk.

Om in Nederland een promotietraject te mogen afleggen is wettelijk bepaald dat 
een promovendus moet beschikken over een masterdiploma. Daarnaast kent iedere 
universiteit een eigen uitzonderingsreglement voor mensen die niet over een der-
gelijk diploma beschikken. Omdat ik twee bachelorsdiploma’s heb behaald en geen 
master gedaan heb, heb ik een beroep gedaan op het uitzonderingsreglement van 
de Rijksuniversiteit Groningen. Eén van de criteria van de RUG is dat een aanvraag 
vergezeld moet gaan van enkele aanbevelingsbrieven. Dank gaat dan ook uit naar 
degenen die voor mij een aanbeveling hebben willen schrijven. Dat waren: prof. mr. 
Sebastiaan Roes, verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen, prof. dr. Paul 
van Geest, verbonden aan de Universiteit van Tilburg, prof. dr. Maarten Duijvendak, 
verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen, mr. dr. Egbert Wolleswinkel, secreta-
ris van de Hoge Raad van Adel en drs. Seerp Leistra, partner van Boer & Croon.
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Verder wil ik iedereen bedanken die mij voorzien heeft van informatie die - zeker 
als het gaat om de recente historie - niet zomaar verkrijgbaar was. In het bijzonder 
wil ik hier noemen dr. Marcel Herpers, Holke Flapper, Robert Verrijk, Walter Groene-
wegen MBA, drs. Albert de Bruin, mr. Machiel de Vries, Harrie Vaassen en dr. Maurice 
de van der Schueren. Zonder de openhartige gesprekken die ik met hen gevoerd 
heb en hun uitnodigingen tot het bijwonen van ordebijeenkomsten alsook de door 
hen verstrekte documentatie, had ik deze studie niet kunnen uitvoeren. Daarnaast 
bedank ik zonder namen te noemen - omdat ik door de veelheid niet iedereen per-
soonlijk kan bedanken - een aantal leden van de Orde van Malta, de Johanniter Orde, 
de Duitse Orde en de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem die mij eveneens 
van informatie hebben voorzien. Bij het lezen van deze woorden zullen zij zich daar 
ongetwijfeld in herkennen. Tevens gaat mijn dank nog uit naar enkele medewerkers 
van het Centraal Bureau voor Genealogie in Den Haag die mij behulpzaam waren bij 
het achterhalen van gegevens over bepaalde leden van ridderlijke orden.

Tot slot nog mijn speciale dank aan mijn echtgenote Ellen, die niet alleen heel 
veel geduld gehad heeft omdat ik de afgelopen jaren iedere vrije minuut op mijn 
studeerkamer doorbracht, maar mij ook geholpen heeft met het uitzoeken van 
achtergrondgegevens over leden van ridderlijke orden en het nalezen van stukken 
tekst. Zonder deze steun op de achtergrond had ik deze studie niet tot een goed 
einde kunnen volbrengen.
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INLEIDING

1. Inleiding

             ‘God wil het’ (Deus lo vult) 1

‘Het was een drukte van belang rond de kathedraal van St Jan, op de grote Nationale 
Ridderdag, de eerste keer in de Nederlandse geschiedenis dat praktisch alle bestaan-
de Nederlandse Ridderorden tegelijk bijeenkwamen. Alleen de Limburgse Orde van 
de Kapotte Klok ontbrak helaas, zij het dat later toch nog enige leden verschenen. 
‘Echt ridderweer’, sprak Rupert-Roel ridder van Rekken tot Zetten, grootcommandeur 
en oudst bestorven kapittellid van de Orde van Malta en andere Afkokers tevreden, 
terwijl de prachtig gekostumeerde orden zich op het zonnige kerkplein verzamel-
den. De Ridders van het Verdwenen Kruis met hun kamgaren plooirokken en oranje-
geruite puntmutsen, de Maltezers met hun grote schietschijven op hun rug (nog 
een verwijzing naar de tijd dat ze nog boogschutters waren en te velde trainden), 
de Johanniters met hun manchetknopen van oude kanonskogels, de Ridders van de 
Kapotte Klok, die op het nippertje nog verschenen, met hun scheef dichtgeknoopte 
overjassen en rood aangelopen gezichten, het was een schitterend tafereel, daar in 
de oude kathedraal van Den Bosch.’2

Deze hilarische beschrijving van de columnist Jan Kuitenbrouwer in Trouw over 
de viering van het 95-jarig bestaan van de Souvereine Militaire Hospitaal Orde van 
Sint Jan van Jeruzalem, van Rhodos en van Malta, Associatie Nederland, kortweg aan-
geduid als de Orde van Malta, in 2006, staat niet op zichzelf. Het verschijnsel ridder-
orden, of eigenlijk ridderlijke orden zoals we verderop zullen zien, roept diverse beel-
den op. Reeds in 1932 berichtte het niet meer bestaande socialistisch dagblad Het 
Volk naar aanleiding van een bezoek van de grootmeester van diezelfde Orde van 
Malta aan ons land: ‘Het heele geval is een allermalst verantiekt zaakje van mooie 
titels en mooie uniformen, dat absoluut niets te beteekenen heeft, het overblijfsel 
van een middeleeuwsche kruisvaardershistorie, dat nu nog maar een onderling wel-
dadigheidsclubje van eenige tientallen jonkers en baronnen is. Kinderachtige pop-
penkast, speelgoed voor volwassenen.’3 Het zijn voorbeelden van reacties waaruit 
al vele decennia een vorm van verbazing spreekt, een verbazing dat dergelijke - in 
veler ogen - anachronistische instituten in onze moderne tijd nog steeds bestaan.

Eens waren ridderlijke orden synoniem met adel, ontstaan in lang vervlogen 
tijden tijdens de kruistochten, vanuit een christelijk militaire traditie, ter bevrijding 
van het Heilige Land. In de loop der eeuwen zijn ze verbonden geraakt met vorsten 
en verworden tot verdienste orden, de ‘lintjes’, zoals wij ze vandaag de dag kennen. 

1  Deus lo vult was de kreet waarmee de aanwezigen tijdens het Concilie van Clermont in 1095 
reageerden op de oproep van paus Urbanus II om ten strijde te trekken en het Heilige Land te 
bevrijden van de moslim overheersers. Het was het startschot voor de eerste kruistocht.
2  J. Kuitenbrouwer, ‘In gewaxt paardenvilt en achterwaarts lopend betraden de geridderden 
de kathedraal’, Trouw, Hedenland, 27 september 2006.
3  ‘Men spreekt over:’, Het Volk, avondeditie 26 juli 1932.
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Toch is er van die oude middeleeuwse orden nog iets overgebleven en daarover 
heeft Kuitenbrouwer het. Het zijn organisaties die niet op de voorgrond treden en 
daardoor bij velen onbekend zijn, en op het moment dat ze zichtbaar worden tot 
verbaasde reacties leiden. In 2009 berichtte het Haarlems Dagblad: ‘Onbekende Jo-
hanniter Orde viert eeuwfeest’ naar aanleiding van de heroprichting van de Johan-
niter Orde in Nederland in 1909.4 En in 2011 meldde dagblad De Telegraaf: ‘Een mys-
terieuze stoet trok door de binnenstad van Utrecht. Het waren de ridders van Malta, 
ofwel de katholieke edelen. Tussen de eeuwenoude gevels trokken de baronnen en 
jonkheren naar de Catharina-kathedraal.’5 ‘We opereren in stilte’, zei Jan Reint baron 
de Vos van Steenwijk, landcommandeur van de Ridderlijke Duitsche Orde Balije van 
Utrecht, in 2013 in een interview in NRC Handelsblad met als kop ‘Na de kruistochten 
de goede doelen’.6 De orde die sedert 1190 bestaat, honoreert jaarlijks aanvragen 
van ongeveer vijfhonderd goede doelen, gefinancierd uit het omvangrijke vermo-
gen van deze protestants christelijke organisatie. En hiermee raken we de kern van 
het moderne ridderschap. De ridderlijke orden die er nog zijn, profileren zich als 
spelers op het maatschappelijk middenveld, als onderdeel van onze civil society. Het 
zijn verenigingen die zich vanuit een christelijke traditie bezighouden met caritas. 
Binnen het Nederlandse verenigingslandschap, dat wereldwijd tot de top gerekend 
wordt wat betreft verenigingsdichtheid en actieve ledenparticipatie, nemen zij een 
bescheiden en voor velen onzichtbare plaats in.7

Nederland kent drie adellijke en door de overheid als zodanig erkende ridderlijke 
orden. Ze zijn alle drie voortgekomen uit geestelijk-militaire orden uit de twaalfde 
eeuw: de Ridderlijke Duitsche Orde Balije van Utrecht, kortweg aangeduid als de Duit-
se Orde, in 1815 bij wet vastgesteld, en de in 1909 respectievelijk 1911 als verenigin-
gen heropgerichte Johanniter Orde en de Orde van Malta, beide voortkomend uit de 
aloude Orde van het Hospitaal van Sint Jan van Jeruzalem, die begin twaalfde eeuw in 
het Heilige Land werd gesticht. De heroprichting van de Johanniter en Maltezer Orde 
vond plaats in een periode waarin de adel zich in Nederland aan het ‘heruitvinden’ was 
als gevolg van het verlies van zijn dominante maatschappelijke positie gedurende de 
tweede helft van de negentiende eeuw.8 Volgens socioloog Kees Bruin was bevesti-
ging van eigenwaarde van de adel in 1909 dan ook een van de drijfveren voor prins 
Hendrik om samen met enkele andere edelen, allen lid van de Duitse Balije Branden-
burg van de Johanniter Orde, in Nederland een eigen Johanniter afdeling op te rich-
ten: ‘Naast charitas is er immers de exclusiviteit, het ritueel, het kruisvaardersverleden, 
de nauwe band met het hof.’9 Het initiatief van prins Hendrik werd in 1911 gevolgd 

4  ‘Hulpverlening en rituelen’, Haarlems Dagblad, 20 juni 2009.
5  P. Klein Beernink, ‘Adel houdt rituelen hoog’, De Telegraaf, 26 september 2011.
6  E. van Steenbergen, ‘Het Grote Verhaal. Na de kruistochten de goede doelen’, NRC Handels-
blad, 7/8 augustus 2013.
7  Vgl. J. Kennedy, De opkomst en ondergang van de achterban (Amsterdam, 2011).
8  Vgl. N. Bijleveld, ‘The revival of Dutch nobility around 1900’, in: Y. Kuiper, N. Bijleveld and J. 
Dronkers (eds.), Nobilities in Europe in the Twentieth Century (Leuven, 2015) 97-116.
9  K. Bruin, ‘Duitse connecties. De heroprichting van de Johanniter Orde in Nederland’, Virtus. 
Jaarboek voor adelsgeschiedenis, 13 (2006) 132-145.
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Afb. 1. Maltezer ridders op weg naar de Sint Jan te ‘s-Hertogenbosch, tijdens de viering van het 95-
jarig bestaan van de Orde van Malta in 2006.

door enkele katholieke edellieden, die een Nederlandse afdeling van de Orde van 
Malta oprichtten. ‘Voor de Nederlandse adel - zowel protestants als katholiek - zijn de 
twee ‘nieuwe’ orden aantrekkelijk, omdat ze zowel status en allure meebrengen,’ aldus 
Bruin. Het zijn alle drie exclusieve organisaties met als belangrijkste toelatingscrite-
rium - op een enkele uitzondering na - het lidmaatschap van de Nederlandse adel. Een 
verwijzing naar een hiërarchische maatschappelijke ordening, waarvan het lijkt alsof 
de modernisering daarop geen enkele invloed heeft gehad. ‘Ridder-genootschappen 
zijn wat moeilijk te passen in een tijd van computers en vèrgaande democratisering, 
maar in Nederland leiden enkele nog een bloeiend bestaan,’ meldde het Algemeen 
Dagblad in 1968.10 Wat maakt het dat deze elitaire organisaties nog steeds bestaan en 
welke betekenis hebben zij (nog) voor de huidige samenleving?

Maar misschien nog wel opmerkelijker dan de vraag naar de overlevingsstrategie 
van de adellijke orden is de opkomst van allerlei nieuwe ridderlijke orden vanaf het 
midden van de vorige eeuw, die door de adellijke orden niet worden erkend. Organi-
saties die in de voetsporen traden van de adellijke orden en hun tradities, symboliek 
en gebruiken overnamen, maar nu niet meer exclusief waren voorbehouden aan de 
adel. Organisaties met klinkende namen zoals Orde van de Roos en het Kruis van Jeru-
zalem en Ridderlijke Orde der Zwaardbroeders van Lijfland in de Lage Landen, waarvan 
de leden zich ridder gingen noemen en zich tooiden met prachtige onderscheidings-
tekens. Waarom ontstonden ze en wat waren hun drijfveren? En hoe reageerde de 
gevestigde adellijke orden op hun verschijning? Het zijn beelden die niet passen in 

10  L. Sinner, ‘Ridders zetten traditie voort’, Algemeen Dagblad, 29 juni 1968.
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de tijdgeest van de jaren zestig en zeventig, een periode van verdergaande egalise-
ring van de betrekkingen tussen mensen. Het was ook de periode waarvan gezegd 
wordt dat de adel in anonimiteit onderdook. De antropoloog Yme Kuiper spreekt zelfs 
over ‘het grote wegkruipen’ van de adel tijdens de ‘egalitarian, cultural revolutionary 
and liberating 1960s and 1970s’.11 Deze studie gaat dan ook niet alleen over adellijke 
orden maar gaat ook in op de beweegredenen van niet adellijke actoren, die zich tot 
het moderne ridderschap aangetrokken voel(d)en. En net als bij de adellijke orden 
over hun netwerken, hun symboliek en gebruiken, hun religie, hun maatschappelijke 
positie en hun verbondenheid met de orde waar zij lid van waren of zijn. 

Ik richt mij daarbij op de periode 1965-2015. Ten eerste omdat het een periode is 
van grote maatschappelijke en religieuze veranderingen. Het seculariseringsproces 
in Nederland manifesteerde zich opvallend snel en de ontzuiling van kerkelijke en 
levensbeschouwelijke organisaties is dan al goed op gang gekomen. Wat daarvan 
de precieze oorzaken waren, laat zich moeilijk benoemen, maar algemeen wordt 
aangenomen dat het verdergaande proces van industrialisering en individualisering 
daaraan ten grondslag lagen.12 Ten tweede is het de periode waarin (op twee na) alle 
nieuwe ridderlijke orden zijn opgericht. In totaal heb ik twintig na-oorlogse initia-
tieven kunnen achterhalen. Inclusief de drie adellijke orden telde Nederland in 2015 
nog twaalf organisaties die zich als ridderlijke orde manifesteerden, met in totaal 
zo’n 1400 leden: ridders en dames. 

In Nederland wordt onderscheid gemaakt tussen de begrippen ridderorde en 
ridderlijke orde. De toenmalig voorzitter van de Hoge Raad van Adel, jhr. mr. C.C. van 
Valkenburg, drukte het in een brief uit 1967 als volgt uit: 

Men kan in de huidige tijd onderscheid maken tussen ridderlijke orden en ridderor-
den. Een ridderorde is een door de regering of een soeverein ingesteld ereteken dat 
wordt verleend wegens bewezen diensten. Het ordeteken is primair, de band tussen 
de ridders - zo deze al bestaat - secundair. Een ridderlijke orde is in de eerste plaats 
een corporatie die een bepaald (meestal hulpverlenend) doel heeft. Opneming in de 
orde geschiedt niet wegens verdienste. Het recht om het onderscheidingsteken te 
dragen is secundair.13 

Wie onderzoek doet naar ridderlijke orden komt al snel op het terrein van de 
maatschappelijke ongelijkheid en voor de studie naar adel en andere elites bij het 
werk van sociologen als Max Weber en Pierre Bourdieu. De inzichten van deze laat-

11  Y. Kuiper, ‘Naar een antropologie van adellijke identiteitsvorming. Een beschouwing over 
Ursula den Tex’ Anna baronesse Bentinck 1902-1989. Een vrouw van stand’, Virtus. Jaarboek 
voor Adelsgeschiedenis, 10 (2003) 182. Door hem ook aangeduid als de ‘Big Silence’: Y. Kuiper, 
‘Memory, Residence and Profession’, in: Kuiper et al., Nobilities in Europe in the Twentieth Cen-
tury, 145. 
12  Vgl. C.J.M. Schuyt en E. Taverne, 1950. Welvaart in zwart-wit (Den Haag, 2000) 355-356; J.P. 
Kruijt en W. Goddijn, ‘Verzuiling en ontzuiling als sociologisch proces’, in: A.N.J. den Hollander, 
E.W. Hofstee, J.A.A. van Doorn en E.V.W. Vercruysse (red.), Drift en koers. Een halve eeuw sociale 
verandering in Nederland (Assen, 1961) 227-263.
13  Archief Hoge Raad van Adel (HRvA), inv.nr. 375, 66/64, brief d.d. 13 april 1967.



13

INLEIDING

ste, die voortborduurt op het werk van Weber, zijn in moderne elitestudies niet meer 
weg te denken en hebben diverse raakvlakken met het fenomeen ridderlijke orden. 
Maar alvorens mijn onderwerp in een sociologisch en antropologisch theoretisch 
kader te plaatsen, schets ik eerst de historiografische context van deze studie.

  Historiografische context1.1 
Onderzoek naar ridderlijke orden in Nederland is voornamelijk historisch georiën-
teerd. De historicus Hans Mol begint zijn in 2011 verschenen bundel opstellen over 
ridderlijke orden in de Noordelijke Nederlanden als volgt: 

Ridderordegeschiedenis lijkt een terrein dat veel historici trekt. De bekruiste monni-
ken en ridders die men erin tegenkomt spreken al sinds jaar en dag tot de verbeelding. 
Boeken over tempeliers halen hoge verkoopcijfers en collegezalen zijn moeiteloos vol 
te krijgen met voordrachten over het tragisch einde van Jacques de Molay, de Pruisen-
reizen en de Johannieter verdediging van Rhodos. Toch heeft die brede belangstelling 
zich in Nederland nauwelijks vertaald in diepgaand onderzoek.14 

In tegenstelling tot de ons omringende landen is historisch onderzoek naar ridderlijke 
orden in Nederland pas iets van de laatste dertig jaar. Voor die tijd - met uitzondering 
van studie naar de Duitse Orde - is er in ons land weinig academisch onderzoek verricht. 
In zijn historiografie van de ridderlijke orden in Nederland waarin hij een tweedeling 
maakt tussen onderzoek voor en na 1985, concludeert Mol dat tot 1985 het onderzoek 
voornamelijk orde-gestuurd was en werd overgelaten aan liefhebbers uit eigen kring, 
archivarissen en ‘geleerde dilettanten’. Vanaf de jaren tachtig neemt de academische 
belangstelling in ridderlijke orden toe wat zich laat zien in een toenemend aantal doc-
toraal/master scripties en dissertaties aan de Nederlandse universiteiten.15 

Enige bekendheid heeft de historisch-juridische dissertatie van Hoegen Dijkhof 
gekregen, over de legitimiteit van hedendaagse orden van Sint Jan. Daarin conclu-
deerde hij, dat geen enkele orde van Sint Jan authentiek is, ook niet de als bekend 
staande erkende orden zoals de Orde van Malta en de Johanniter Orde.16 Hierbij 
moet het begrip authentiek gezien worden als rechtstreeks voortkomend uit de 
Orde van het Hospitaal van Sint Jan van Jeruzalem, die in de twaalfde eeuw door 
de paus werd erkend. En dit brengt mij bij het (internationale) dispuut tussen er-

14  J.A. Mol, Vechten, bidden en verplegen. Opstellen over ridderorden in de Noordelijke Nederlan-
den (Hilversum, 2011) 7.
15  Ibidem, 13-19.
16  H.J. Hoegen Dijkhof, The Legitimacy of orders of St. John. A historical and legal analysis and 
case study of a para-religious phenomenon (Leiden, 2006). Deze conclusie is wat betreft de Orde 
van Malta door Boukema weerlegd: H.J.M. Boukema, ‘Continuering van reputatie: een legitiem 
vraagstuk. Boekbespreking Hans J. Hoegen Dijkhof, The Legitimacy of Orders of St. John. A his-Boekbespreking Hans J. Hoegen Dijkhof, The Legitimacy of Orders of St. John. A his-
torical and legal analysis and case study of a para-religious phenomenon, diss.’, Rechtsgeleerd 
Magazijn Themis, 4 (2007) 164-169; H.J.M. Boukema, ‘In good standing. To be entitled to a his-To be entitled to a his-
torical reputation’, Rivista internazionale di filosofia del diretto, 87 (2010) 27-42. Ook wat betreft 
de Johanniter Orde is de conclusie van Hoegen Dijkhof weerlegd: P. Keesom, ‘Balije Branden-
burg van de Ridderlijke Orde van St Jan van het Hospitaal te Jeruzalem’, Johanniternieuws, 250 
(2013) 40-44. 
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kende en niet-erkende orden: de erkende ridderlijke orden claimen rechtstreeks af 
te stammen van oude middeleeuwse orden terwijl de niet-erkende orden dat in een 
aantal gevallen ook doen, waardoor zij over en weer elkaars aanspraken betwisten. 
Met andere woorden, zowel de erkende als de niet-erkende orden zien zichzelf als 
legitieme voortzetting van oude middeleeuwse orden.

Niet verwonderlijk dat de toegenomen interesse in ridderlijke orden hand in hand 
gaat met de eveneens sedert de jaren tachtig toegenomen academische interesse in 
adel, het een is immers onlosmakelijk verbonden met het ander. Vergelijkbaar met 
wat Mol over ridderlijke orden zegt, stelt ook Kuiper dat adelsgeschiedenis aan de 
universiteit in Nederland geen lange historie kent.17 Volgens hem lag het initiatief bij 
zowel historici als sociologen en ontstond uit een interesse in elites aan het einde van 
de jaren 1970. Het betreft veelal (sociaal)historisch, biografisch en prosopografisch 
onderzoek. Onderzoek naar ridderlijke orden raakt nauw aan adels- en eliteonder-
zoek. Ik behandel daarom ook algemene studies over adel en elites; met name stu-
dies die het inzicht in het functioneren van hedendaagse ridderlijke orden kunnen 
verscherpen. Het gaat dan vooral om aspecten als strategievorming om hun bijzon-
dere positie in onze moderne samenleving te behouden en vergelijkend onderzoek, 
om op die wijze tot een nieuwe vraagstelling te komen.18

Adel en patriciaat als basis voor vergelijkend onderzoek
Naar de positie van de hedendaagse Nederlandse adel is weinig onderzoek verricht. 
De socioloog Jaap Dronkers presenteerde in 2000 bij zijn inaugurale rede te Am-
sterdam over de maatschappelijke relevantie van hedendaagse adel, de resultaten 
van empirisch onderzoek naar het antwoord op de vraag hoe het mogelijk is dat 
het lidmaatschap van de Nederlandse adel gedurende de twintigste eeuw een on-
veranderlijke voorsprong gaf bij het verwerven van eliteposities.19 Daarbij vond hij 
dat leden van (adellijke) ridderlijke orden een meer dan tweeëneenhalf keer grotere 
kans hebben op een elitepositie dan niet-leden. Deze studie was het ‘startschot’ voor 
een aantal vervolgstudies van met name Dronkers en Schijf gericht op het behoud 
van eliteposities.20 In hun studies vergeleken zij adel en patriciaat op aspecten zo-

17  Y. Kuiper, ‘Aristocratische distinctie en aan de top blijven. Dertig jaar onderzoek naar de Neder-
landse adel in de lange negentiende eeuw’, Virtus. Jaarboek voor adelsgeschiedenis,19 (2012) 63-82.
18  Zie voor een meer algemeen historiografisch overzicht het in voorgaande noot genoemde 
artikel van Kuiper en: J. Moes, Onder Aristocraten. Over hegemonie, welstand en aanzien van 
adel, patriciaat en andere notabelen in Nederland, 1848-1914 (Hilversum, 2012) 26-34.
19  J. Dronkers, De maatschappelijke relevantie van hedendaagse Nederlandse Adel (Amster-
dam, 2000); Vgl. ook: J. Dronkers, ‘Differences between and within urban and rural twentieth-
century Dutch nobility’, The Netherlands’ Journal of Social Sciences, 37 (2001) 155-168.
20  J. Dronkers, ‘Verschillen tussen 20ste-eeuwse Nederlandse adel uit Amsterdam, ’s-Gravenha-
ge, Rotterdam, Utrecht en Duitsland’, De Nederlandsche Leeuw, 5/6 (2001) 458-466; J. Dronkers 
en H. Schijf: ‘Huwelijken tussen adel en patriciaat: een middel om hun elitepositie in een mo-
derne samenleving in stand te houden?’, De Nederlandsche Leeuw, 122 (2005) 144-155; H. Schijf, 
J. Dronkers en J.R. van den Broeke-George, ‘De overdracht van eliteposities binnen adellijke en 
patricische families gedurende de twintigste eeuw’, in: M. Fennema en H. Schijf (red.), Neder-
landse elites in de twintigste eeuw, Continuïteit en verandering (Amsterdam, 2004) 57-84; H. Schijf, 
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als de invloed van een (adellijk) huwelijk op de verwerving van een elitepositie en 
de overdracht van eliteposities binnen bepaalde families. Een belangrijke conclusie 
was dat de adel gedurende de twintigste eeuw zijn voorsprong op het verwerven 
van eliteposities ten opzichte van het patriciaat in stand heeft weten te houden en 
dat deze voorsprong niet kleiner geworden is. 

Van een andere orde is de studie die De Smeth et al. in 2006 presenteerden over 
de resultaten van een in 2005 door de Nederlandse Adelsvereniging gehouden en-
quête onder de leden van de Nederlandse adel.21 Het doel van deze studie - die en-
kele methodologische onvolkomenheden kent, die echter voor het doel van de stu-
die van weinig invloed waren - was een antwoord te krijgen op het zelfbeeld van de 
adel.22 Van recenter datum is een onderzoek van Montijn uit 2012 over 250 jaar adel-
lijk leven in Nederland waarin zij over beeldvorming en de werkelijkheid daarach-
ter schreef. Haar zeer lezenswaardige studie is opgezet vanuit veel facetten zonder 
duidelijk thema en verhaalt op illustratieve wijze over de lotgevallen van individuen 
waardoor de resultaten niet zondermeer toepasbaar zijn op de adel als groep.23 

Een laatste studie is die van De van der Schueren uit 2016, die van 5704 personen 
uit 198 adellijke families de beroepen in kaart bracht om niet alleen naar hun elite-
posities te kijken zoals Dronkers deed, maar om een beeld te vormen van de totale 
verdeling van beroepen onder adellijke personen van 21 jaar en ouder.24 Deze studie 
geeft een aardig inzicht hoe het werkveld van de Nederlandse adel verdeeld is. Ver-
der noem ik hier niet de vele artikelen over adel die de laatste jaren in allerlei popu-
laire tijdschriften verschijnen over de meest uiteenlopende adellijke onderwerpen, 
die vanwege hun aard niet geschikt zijn voor onderzoek naar adel als groep. Ook be-
spreek ik hier geen monografieën over bepaalde families en biografieën over adel-
lijke personen. Een genre dat de laatste jaren sterk in populariteit is toegenomen, 
maar minder relevant is voor onderhavige studie, behalve dan dat sommige een 
goed beeld geven hoe bepaalde families zich aan veranderende omstandigheden 
hebben weten aan te passen.25

J. Dronkers en J. van den Broeke-George, ‘Recruitment of members of Dutch noble and high-
bourgeois families to elite positions in the 20th century’, Social Science Information/ Information 
sur les Sciences Sociales, 43-3 (2004) 435-475; J. Dronkers en H. Schijf, ‘Van de publieke naar de 
culturele of economische sector? Een vergelijking tussen de Nederlandse adel en het patriciaat 
in de twintigste eeuw’, Virtus. Jaarboek voor adelsgeschiedenis, 11 (2005) 104-117.
21  F.F. de Smeth van Alphen, A.P. Kruydenberg, E. Blankevoort en T. von Bönninghausen tot 
Herinkhave, ‘Adel in Nederland: “niet meer zichtbaar, wel merkbaar”’, Virtus. Jaarboek voor 
adelsgeschiedenis, 13 (2006) 7-43.
22  J. Dronkers, A. Huistra en Y. Kuiper, ‘Hoe “adellijk” is de adel in het huidige Nederland? An-
tropologische en sociologische kanttekeningen bij de in 2005 gehouden enquête onder de 
Nederlandse adel’, Virtus. Jaarboek voor adelsgeschiedenis, 13 (2006) 44-61. Vervolgstudies: S. 
Unger, en J. Dronkers, ‘Why and how does the Dutch nobility retain its social relevance?’, Virtus. 
Jaarboek voor adelsgeschiedenis, 19 (2012) 83-102; S. Unger en J. Dronkers, ‘Do you really need 
a castle?’, Virtus. Jaarboek voor adelsgeschiedenis, 21 (2014) 129-150.
23  I. Montijn, Hoog Geboren, 250 jaar adellijk leven in Nederland (Amsterdam/Antwerpen, 2012).
24  M. de van der Schueren, Hoe werkt de Nederlandse Adel? (z.pl., 2016).
25  Vgl. C. Schmidt, Om de eer van de familie. Het geslacht Teding van Berkhout 1500-1950; een so-
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Afb. 2. Prins Hendrik (1876-1934), oprichter en Commendator van de Johanniter Orde (portret  H. 
Deutmann, circa 1920, kanselarij Johanniter Orde Den Haag).
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Ook buitenlands onderzoek naar de positie van de adel in onze moderne samen-
leving is spaarzaam, dit in tegenstelling tot soortgelijke studies over adel en elites 
in de negentiende eeuw of nog eerder. Daarbij is een geleidelijke verschuiving van 
invalshoek bespeurbaar, van studies die een beeld schetsen van de ondergang van 
de aristocratie naar studies over de door de aristocratie gehanteerde strategieën om 
aan de top te blijven. Bekende studies zijn die van Cannadine: The Decline and Fall 
of the Britisch Aristocracy uit 1990, van Wehler: Europäischer Adel 1750-1950 even-
eens uit 1990 en de studie van Lieven: The Aristocracy in Europe 1815-1914 uit 1992.26 
Dronkers schreef in 2000 over de studie van Cannadine, die de periode 1880-1970 
beschrijft, dat hij zich beperkt tot het verdwijnen van het verouderde sociale en cul-
turele kapitaal en daardoor de betekenis mist van het gemoderniseerde kapitaal van 
de adel.27 De studie van Wehler, die zichzelf beperkte tot de inleiding, bevat bijdra-
gen van een twaalftal auteurs over adel in enkele Duitse staten, Rusland, Polen, Italië 
en Frankrijk en stopt - net als de studie van Lieven over de ontwikkeling van de aris-
tocratie in Engeland, Rusland en Duitsland - aldus Dronkers, ‘bij de catastrofe die de 
beide wereldoorlogen voor de Europese adel oude stijl betekenden’, waardoor het 
lijkt alsof de adel daarna geen rol meer speelde. 

De Franse sociologe Monique de Saint Martin publiceerde in 1993 daarentegen 
een studie, getiteld L’Espace de la noblesse, over de rol en betekenis die Franse adel-
lijke families nog hebben in het moderne Frankrijk van de twintigste eeuw.28 Dat De 
Saint Martin een aantal jaren heeft samengewerkt met Bourdieu is herkenbaar in 
haar studie waar zij ingaat op de modernisering van het adellijk economisch, cultu-
reel, sociaal en symbolisch kapitaal en de daarvoor gebruikte reproductie en recon-
versie strategieën, waardoor de adel zijn bijzondere identiteit en positie voor een 
groot gedeelte heeft weten te behouden. 

De studies van Wehler en Lieven zijn voorbeelden van in toenemende mate ver-
schijnende studies waarin vergelijkend onderzoek centraal staat, omdat alleen op 
basis van vergelijkend onderzoek iets gezegd kan worden over de bijzondere positie 
van de adel in de verschillende landen van Europa. Vergelijkend onderzoek was ook 
het uitgangspunt in de bundel Adel und Moderne, Deutschland im Europäischen Ver-
gleich im 19. und 20. Jahrhundert, in 2004 uitgegeven door Eckart Conze en Monika 
Wienfort, waarin de ontwikkelingen binnen de adel ten gevolge van de modernise-
ring in Duitsland vergeleken worden met de ontwikkelingen in Engeland, Frankrijk, 
Italië, Nederland en Polen.29 De bundel bevat over de Nederlandse adel een bijdrage 

ciologische benadering (Amsterdam, 1986); Y. Kuiper, ‘Van Heerlijkheid naar Familiestichting’, in: 
H.M. Brokken (red.), Heren van Stand. Van Wassenaer 1200-2000 (Zoetermeer, 2001) 201-243.
26  D. Cannadine, The Decline and Fall of the British Aristrocacy (Londen, 1990); H.U. Wehler (Hg.), 
Europäischer Adel 1750-1950 (Göttingen, 1990); D. Lieven, The Aristrocracy in Europe, 1815-1914 
(Basingstoke, 1992).
27  Dronkers, De maatschappelijke relevantie van hedendaagse Nederlandse adel, 10.
28  M. de Saint Martin, L’Espace de la noblesse (Paris, 1993). Duitse vertaling door J. Ohnacker, 
Der Adel. Soziologie eines Standes (Konstanz, 2003).
29  E. Conze und M. Wienfort (Hg.), Adel und Moderne, Deutschland im Europäischen Vergleich im 
19. und 20. Jahrhundert (Köln, 2004).
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van Dronkers en Schijf, die hiervoor al aan de orde kwam. Conze en Wienfort werpen 
de vraag op in hoeverre adelsonderzoek van de twintigste eeuw en in het bijzonder 
het tijdvak van na 1945 kan bijdragen aan begripsvorming over de moderne mas-
samaatschappij. ‘Sollte man die Berichterstattung über adeliches Leben und Leiden 
nicht besser der yellow press übertragen?’, vragen zij zich af. Echter, zo stellen zij, in 
het moderne adelsonderzoek draait het niet meer alleen om politieke machtheb-
bers, lange tijd - naast financieel-economische elites - het primaire aandachtsgebied 
van vele elite onderzoekers, maar spelen ook andere sociale aspecten zoals familie-
strategieën en lidmaatschappen van organisaties een belangrijke rol en deze kun-
nen bij uitstek bestudeerd worden binnen de groep van de adel zelf.30 

In 2007 verscheen de congresbundel Anciennes et nouvelles arristocraties onder 
redactie van Lancien en De Saint Martin, van een reeds in 1994 gehouden congres 
over oude en nieuwe aristocratieën in Europa.31 Bourdieu en De Saint Martin conclu-
deerden uit de gepresenteerde bijdragen, dat door de grote landelijke verschillen, 
er niet zoiets bestaat als ‘de Europese adel’. Desondanks, stelt Kuiper, kan alleen ver-
gelijkend onderzoek duidelijk maken in hoeverre de adel zich heeft aangepast aan 
veranderende omstandigheden. De daarvoor gebruikte reproductie en reconversie 
strategieën zijn ook het heuristisch uitgangspunt van de in 2015 onder redactie van 
Kuiper, Bijleveld en Dronkers verschenen studie Nobilities in Europe in the Twentieth 
Century. Reconversion Strategies, Memory Culture and Elite Formation.32 De auteurs 
van de veertien samengebrachte artikelen was van te voren gevraagd te reflecteren 
op het werk van Bourdieu en De Saint Martin, wat als een rode draad door de studie 
loopt. Typisch voor de adel is het bezit van zowel symbolisch, cultureel, sociaal en 
economisch kapitaal en het vermogen om de ene kapitaalsvorm om te zetten in de 
andere al naar gelang de sociale context daar op een bepaald moment naar vraagt 
om hun maatschappelijke positie te handhaven. Kuiper merkt op dat toekomstige 
onderzoekers ook ‘voorbij Bourdieu’ moeten gaan bij de beantwoording van vragen 
over de hedendaagse positie van de adel. Eerder al omschreef hij vijf grote vragen die 
het adelsonderzoek de afgelopen decennia richting hebben gegeven.33 De tweede 
door hem opgeworpen vraag is relevant voor onderhavige studie: welke inspannin-
gen leveren adellijke personen en instituten om hun maatschappelijke voorsprong 
te behouden, waarbij aspecten over eigen instituten, groepsmoraal en verbinding 
met de rijke en gestudeerde burgerij belangrijke vraagpunten zijn.

Ridderlijke orden
Onderzoek naar ridderlijke orden richt zich nog hoofdzakelijk op klassieke histori-
sche onderzoeksmethoden. De hiervoor genoemde publicatie van Mol is daar een 

30  Ibidem, 8.
31  D. Lancien et M. de Saint Martin, Anciennes et nouvelles aristocraties de 1880 à nos jours (Paris, 
2007).
32  Y. Kuiper, N. Bijleveld and J. Dronkers (eds.), Nobilities in Europe in the Twentieth Century. Re-
conversion Strategies, Memory Culture and Elite Formation (Leuven, 2015).
33  Kuiper, ‘Aristocratische distinctie en aan de top blijven’, 74.
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typisch voorbeeld van. Internationaal is er een mer à boire aan titels die orde gerela-
teerd zijn. De bibliotheek van de te Rome aan de Via Condotti gevestigde hoofdzetel 
van de Orde van Malta bevat 20.000 banden.34 Uit het laatste kwart van de twintigste 
eeuw zijn mij slechts een paar studies van de socioloog Bruin bekend, die over de 
grenzen gingen van het traditioneel historisch onderzoek. Zijn onderzoeken naar 
het Nederlandse decoratiestelsel en de oprichting van de Johanniter Orde in Neder-
land begin twintigste eeuw zijn voorbeelden van sociaal-cultureel(historisch) onder-
zoek.35 Moes bepleit met zijn in 2012 verschenen dissertatie Onder aristocraten over 
de aanpassing van politieke, economische en sociaal-culturele strategieën binnen 
de adel en het patriciaat tussen 1848 en 1914, een integratie van onderzoektradi-
ties om historisch bronnenmateriaal met kwantitatieve technieken te bestuderen.36 
Ook Dronkers en Schijf pasten dit toe in hun reeds eerder aangehaalde studies naar 
eliteposities binnen adel en patriciaat in de twintigste eeuw. Dat een meer interdis-
ciplinaire aanpak van het onderzoek naar ridderlijke orden op gang komt, blijkt niet 
uit het aanbod van dergelijke studies, het is nog een terra incognita. Dronkers en 
Schijf benoemen de ridderlijke orden zijdelings als ‘bijvangst’ in hun kwantitatieve 
analyses van adel en patriciaat. 

Een niet onbelangrijke plaats voor het Nederlandse adelsonderzoek wordt in-
genomen door het tijdschrift Virtus, uitgegeven door de Werkgroep Adelsgeschie-
denis, dat vanaf 1993 verschijnt en vanaf 2003 als jaarboek wordt uitgegeven. De 
daarin opgenomen artikelen betreffen voornamelijk adelsgeschiedenis, hoewel er af 
en toe ook een wetenschappelijk artikel over ridderlijke orden wordt geplaatst. In 
de 22 jaar dat Virtus in 2015 verscheen, waren dat er vijf ofwel vier procent van het 
totaal aantal geplaatste (hoofd)artikelen. Misschien dat de recent verschenen mo-
nografieën ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Johanniter Orde in 
Nederland en de Orde van Malta Associatie Nederland in 2009 respectievelijk 2011, 
nog wel de beste voorbeelden zijn van studies waarbij niet alleen naar de historie van 
beide orden gekeken is, maar ook hoe zij zich hebben weten aan te passen aan een in 
maatschappelijk opzicht veranderende omgeving. Het zijn echter geen wetenschap-
pelijke publicaties, maar geven als jubileumuitgaven interessante ‘doorkijkjes’ naar 
het hedendaags functioneren van hun organisaties en de leefwereld van hun leden.37 
Dat geldt ook voor enkele reeds eerder uitgegeven monografieën. Te noemen zijn de 
herdenkingsbundels bij het 50- en 75-jarig bestaan van de Johanniter Orde, en die bij 
het 35- en 50-jarig bestaan van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem.38 

34  www.orderofmalta.int/government/magistral-library. Geraadpleegd op 13 juli 2016.
35  K. Bruin, Kroon op het werk. Onderscheiden in het Koninkrijk der Nederlanden (Meppel, 1989); 
Bruin, ‘Duitse connecties’, 132-145.
36  Moes, Onder Aristocraten, 30-31.
37  M. Heshusius, Honderd jaar Johanniter Orde in Nederland 1909-2009 (Zwolle 2009); J.M.M.F.G. 
Bosch van Drakestein, E.G.H.M. van Hövell van Wezeveld en Westerflier, I.R.A.M.G.M. Kleyn-van 
Weede, C.F. de Quay en H.H.E.J.M de van der Schueren (red.), In het licht van onze opdracht. 100 
jaar Orde van Malta Associatie Nederland (Delfgauw, 2011).
38  D.P.M. Graswinckel, De Johanniter Orde in Nederland van 1934-1959 (Den Haag, 1959); P.H.G. 
Nahuys, De Johanniter Orde in Nederland 1959-1984, herdenking naar aanleiding van het vijfen-
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Internationaal zijn mij geen studies bekend over de maatschappelijke positie van 
ridderlijke orden of hun leden. Ook hier betreft het hoofdzakelijk historisch onder-
zoek en monografieën die soms verder gaan dan alleen een historisch overzicht. Een 
goed voorbeeld van deze laatste categorie is het in 2011 door Horsler en Andrews 
uitgegeven werk The Order of Malta: A Portrait, over de historie van de orde maar 
meer nog over haar spiritualiteit en wereldwijde charitatieve werken.39 Het is een 
mooi voorbeeld van het zelfbeeld van deze internationale orde. 

Een bijzondere categorie wordt ingenomen door studies naar self-styled of pseu-
do orden over het al dan niet hebben van erkenning een ‘echte’ ridderlijke orde te 
zijn. De oprichting van dergelijke niet-erkende orden is iets van alle tijden; binnen 
Europa zijn talloze voorbeelden te vinden. De Fransman Hippolyte Hélyot nam er in 
zijn acht delen tellende werk over ridderorden (1714-1719) al een hoofdstuk over 
op.40 Internationaal zijn er diverse monografieën over niet-erkende orden versche-
nen waarbij wetenschappers grote vraagtekens zetten zolang de in die publicaties 
behandelde claims niet wetenschappelijk bewezen zijn of op zijn minst aanneme-
lijk gemaakt zijn. Dergelijke publicaties ontstaan veelal uit eigen initiatief van be-
paalde orden om op die wijze een vorm van authenticiteit te kunnen claimen. Dit 
speelt voornamelijk bij afgeleide orden van de Orde van het Hospitaal van Sint Jan 
van Jeruzalem.41 

In The Knightly Twilight: A Glimpse at the Chivalric and Nobiliary Underworld uit 
1973 onderzocht Robert Gayre een aantal van dergelijke claims.42 Ondanks de be-Ondanks de be-
schuldiging dat Gayre zelf betrokken was bij meerdere pseudo orden, bevat het 
boek waardevolle informatie over dit thema. Chaffanjon en Galimard publiceerden 
in 1982 een uitvoerige studie getiteld Ordres et Contra-ordres de Chevalerie over ech-
te orden en ordres de fantaisie.43 Zij gaan uitgebreid in op de in Frankrijk en Europa 
erkende ridderlijke orden en de meest bekende pseudo orden. Deze studie werd 
in 1985 gevolgd door een studie van Patrick Chairoff: Faux Chevaliers Vrais Gogos.44 
Van Bosbeke heeft in de jaren tachtig van de vorige eeuw een inventarisatie ge-
maakt van alle erkende en pseudo orden in België, welke studie voor het onderzoek 

zeventigjarig bestaan van de orde (Den Haag, 1984); J.C.M. Hattinga Verschure, F.J. van Lier, W.A. 
Moonen, L.P.L. Pirenne en Alb.J.M. Smulders (red.), Nederlandse ridders van het Heilig Graf van 
Jeruzalem (Den Haag, 1990); R.P.J.M. van de Loo, F.W.J. Gribnau en J.Th. Krapels (red.), Geroepen 
tot spiritualiteit, broederlijkheid en caritas, de Ridderorde van het Heilig Graf in Nederland 1959-
2004 (Nijmegen, 2004).
39  V. Horsler and J. Andrews, The Order of Malta: A Portrait (London, 2011).
40  Vgl. H. Hélyot, Histoire des ordres monastiques, religieux et militaires, et des congrégations 
séculières de l’un et de l’autre sexe 8 (1719) 438-446. Héliot schreef zelf vijf delen, na zijn dood in 
1716 werd zijn werk afgemaakt door Maximilien Bullot.
41  Vgl. C.L.T. Pichel, History of the Sovereign Order of St. John of Jerusalem-Knights of Malta 
(Shickshinny, 1957); P. Granier de Cassagnac, Histoire de l’Ordre Souverain de St. Jean de Jerusa-
lem, Chevaliers Hospitaliers OSJ (Paris, 1963); R.W.Y. Formhals, White Cross: Story of the Knights 
of Saint John of Jerusalem (Camarillo, 1979). 
42  R. Gayre, The Knightly Twilight: A Glimpse at the Chivalric and Nobiliary Underworld (Valletta, 1973).
43  A. Chaffanjon et B. Galimard de Flavigny, Ordres et Contre-ordres de Chevalerie (Paris, 1982).
44  P. Chairoff, Faux Chevaliers Vrais Gogos (Paris, 1985).
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naar Europese netwerken ook voor Nederland relevant is.45 Een recente studie is de 
hiervoor reeds genoemde dissertatie van Hoegen Dijkhof waarin hij het legitimi-
teitsvraagstuk van (niet-)erkende orden van Sint Jan vanuit een historisch-juridisch 
perspectief behandelt. Een recente studie van algemene aard is die van Stair Sainty: 
World Orders of Knighthood and Merit waarin hij eveneens op basis van historisch-
juridische bewijsvoering aandacht besteedt aan hedendaagse self styled orders.46 
Met als titel Knights of Fantasy publiceerde Kurrild-Klitgaard in 2012 een overzicht 
van: ‘Self-styled ‘Orders’ called ‘of Saint John’ or ‘of Malta’ in the Nordic Countries.’47 In 
het voorwoord schrijft hij: ‘For some reason Denmark has become one of the havens 
of organizations pretending to be related to the historical Order of the Hospital of 
St. John, perhaps more so than any other country. The topic of the present book is 
those very fantastic organizations’. Het is jammer dat Kurrild-Klitgaard in zijn studie 
niet ingaat op de achterliggende reden waarom juist Denemarken de basis van vele 
pseudo orden van Sint Jan is. Voor zover mij bekend verscheen in de Nederlandstali-Voor zover mij bekend verscheen in de Nederlandstali-
ge (wetenschappelijke) tijdschriften tot nu toe slechts één maal een kort artikel over 
pseudo orden van Sint Jan waarin de schrijver zich beperkt heeft tot het benoemen 
van het fenomeen zonder verder diepgaand onderzoek uit te voeren.48 

 Theoretisch kader 1.2 
Op de keper beschouwd zijn hedendaagse ridderlijke orden symbolen van ongelijk-
heid uit feodale tijdperken in een moderne samenleving. Een contradictie die Bruin in 
zijn studie naar koninklijke onderscheidingen omschreef als ‘de boeiende relatie tussen 
behoefte aan onderscheidingen en het proces van geleidelijke democratisering, zoals 
zich dat over langere termijn in de meeste westerse landen voltrokken heeft’ omdat 
de algemene veronderstelling zegt dat democratisering leidt tot gelijkheid en niet tot 
ongelijkheid.49 Betekent dit, dat het lidmaatschap van een ridderlijke orde voor de adel 
een bewuste keuze is om vast te houden aan zijn adellijke cultuur, zijn symbolisch ge-
zag - met zijn collectieve identiteit -, om zo nog steeds als adellijke elite herkend te 
willen worden? En als dat zo is, welke strategieën worden daarvoor dan gebruikt? En 
wat zijn de drijfveren van de ‘nieuwkomers’, waarvan de leden geen lid kunnen worden 
van een adellijke orde en zich derhalve (?) aansluiten bij een niet-adellijke orde? Nemen 
zij de kentekenen van de adellijke orden over en is hier eveneens sprake van een col-
lectieve identiteit waardoor zij zich als een elite (willen) manifesteren? Om te kunnen 
begrijpen waarom de diverse actoren zo handelden en reageerden zoals ze deden en 
nog steeds doen, is een sociaal- en cultuurwetenschappelijk kader onontbeerlijk. 

45  A. van Bosbeke, Ridders van Nu. Over occulte genootschappen en ridderordes in de 20ste eeuw 
(Berchem, 1987). Van Bosbeke heeft voor zijn studie veel bijeenkomsten van allerlei organisa-
ties bijgewoond die in zijn studie beschreven worden.
46  G. Stair Sainty, ‘Self-styled orders’, in: G. Stair Sainty and R. Heydel-Mankoo (eds.), World Or-
ders of Knighthood and Merit (Wilmington, 2006) 1999-2045.
47  P. Kurrild-Klitgaard, Knights of Fantasy. Self-styled “orders’ called “of Saint John” or “of Malta” in 
the Nordic countries (Frederiksberg, 2012).
48  K.H.A. von Chrismar, ‘Valse orden van Sint Jan’, De Nederlandsche Leeuw, 9/10 (1998) 263-266.
49  Bruin, Kroon op het werk, 215.
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Elites
‘Tot 1965 zaten de verzuilde politieke en bestuurlijke elites nog vast in het zadel. 
Alleen op Buitenlandse Zaken speelden de adel en patriciaat nog een rol van bete-
kenis. Daarna was haar rol ook daar uitgespeeld.’ Zo begint politicoloog Meindert 
Fennema zijn verzameling essays over elite met als titel Help! de elite verdwijnt.50 Des-
ondanks rekende in 2014, in een door het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) uitge-
voerde enquête, een meerderheid van de bevolking de adel nog steeds tot de elite 
van Nederland.51 Die beeldvorming rond adel wordt grotendeels gevoed door het 
‘sprookjes imago’ van ridders, kastelen, de relatie met het koningshuis en adellijke 
feesten, om er een paar te noemen, onderwerpen die de laatste decennia ruime aan-
dacht van de media krijgen. In 2014 ‘kopte’ NRC Handelsblad: ‘De Nederlandse adel: 
al eeuwen een machtige elite’ en werd de adel aangeduid als de heersende klasse 
in Nederland.52 Maar het betreft slechts een minderheid van de Nederlandse adel 
waarop dat beeld nog van toepassing is. Van de adel woont nog maar drie procent in 
het oorspronkelijke familiehuis, waarvan 20% een kasteel is en oefent 37% een be-
roep op middelbaar of lager niveau uit.53 Hieruit blijkt het heterogene karakter van 
de hedendaagse adel in tegenstelling tot het homogene beeld dat buitenstaanders 
veelal van adel hebben. ‘Uiteindelijk is het enige verschil tussen iemand van adel en 
iemand die niet van adel is, een titel die je bij je geboorte krijgt,’ relativeerde jonk-
vrouw Geneviève van Panhuys, kapittellid van de Johanniter Orde, in 2012.54 

In de hiervoor aangehaalde SCP-enquêterapportage omschrijven De Hart en Van 
Houwelingen elites als groepen die op een bepaald gebied domineren of excelleren 
en daarmee over relatief veel invloed of macht beschikken. Het zijn groepen die zich 
op de een of andere wijze onderscheiden van andere groepen en door hun status 
boven andere uitsteken. Aldus opgevat kan er sprake zijn van diverse soorten elites, 
die voor een deel geboekstaafd zijn in allerlei ranglijsten. Zo zijn adel en patriciaat 
bijvoorbeeld te vinden in het ‘rode en blauwe boekje’.55 De Hart en Van Houwelingen 
onderscheiden voor huidige Nederlandse elites een aantal statusmarkeringen, die 
in de praktijk veelal in elkaar overlopen: Vermogen (bezit van ‘oud’ en ‘nieuw’ geld 
en goederen verschaft aanzien en vermogen), Lidmaatschap (lidmaatschap van be-
paalde groepen kan aanzien verschaffen, juist indien niet iedereen zomaar van een 
bepaalde groep lid kan worden), Netwerk (de mogelijkheid om rechtstreeks met ie-
mand in contact te komen: ‘je bent wie je kent’), Kennis (gespecialiseerde kennis, 

50  M. Fennema, Help! De elite verdwijnt (Amsterdam, 2012) 7.
51  J. de Hart en P. van Houwelingen, ‘De eenzame elite’, in: Verschil in Nederland. Sociaal en 
Cultureel Rapport 2014 (z.pl., 2014) 90: 54% van de Nederlandse bevolking rekent de adel tot 
de elite en slechts 16% niet.
52  D. Vlasblom, ‘De adel trekt nog steeds aan de touwtjes’, NRC Handelsblad, 11/12 oktober 
2014.
53  NAV enquête 2016. In 2005 woonde nog 4% in het oorspronkelijke familiehuis, waarvan 
14% in een kasteel; De van der Schueren. Hoe werkt de Nederlandse Adel?
54  B. Lampe, ‘De laatste der edelen’, Volkskrant Magazine, 20 oktober (2012) 41-45.
55  De Hart en Houwelingen, ‘De eenzame elite’, 80. Met het ‘rode boekje’ wordt Nederland’s 
Adelsboek bedoeld en met het ‘blauwe boekje’ Nederland’s Patriciaat.
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‘de elite van het intellect’), Familie (meest voor de hand liggend is het koningshuis, 
maar het geldt ook voor de adel en het patriciaat), Vaardigheid (ergens goed in zijn) 
en Charisma.56 In 2014 was de mening van de Nederlandse bevolking: ‘Nederlanders 
die tot de elite behoren zijn machtig, rijk, van adel, invloedrijk en succesvol.’57 

‘Elites zijn er vandaag de dag in allerlei soorten en maten, maar één duidelijke, al-
lesomvattende definitie ontbreekt’, stelt redacteur en politicoloog Paul van Velthoven 
in het themanummer ‘Noblesse Oblige’ van Christen Democratische Verkenningen uit 
2006.58 De politicoloog Bert Schijf, die jaren onderzoek naar elites en netwerken ge-
daan heeft, stelt dat het verre van eenvoudig is om een heldere definitie van elites te 
geven: ‘Who then are elites? The answer will turn out to be far from easy, as elites are of-The answer will turn out to be far from easy, as elites are of-
ten related to positions of power and prestige but also to social mobility and complex 
procedures of inclusion and exclusion.’59 Een meerderheid van de Nederlandse adel 
rekende zichzelf in 2005 nog tot de elite van het land.60 Uit de meest recente enquête 
van de Nederlandse Adelsvereniging uit 2016 blijkt dat zelfbeeld inmiddels neutraal te 
zijn, ongeveer net zoveel respondenten gaven aan dat de adel tot de elite van Neder-
land behoort als respondenten die het daar niet mee eens waren.61 Hieruit blijkt dat de 
adel zich niet meer als vanzelfsprekend tot de Nederlandse statuselite rekent.

Van veel van zijn individuele leden kan op basis van hun sociale positie niet 
meer gezegd worden dat zij tot de elite behoren. Van der Burg en Ten Houte de 
Lange definieerden het tot de elite behoren van de adel daarom als volgt: ‘Adel-
dom houdt in, dat door middel van een titel of predikaat wordt aangeduid, dat de 
betrokken persoon voorouders heeft die deel uitmaakten van de sociaalcultureel-
maatschappelijke bovenlaag van de bevolking oftewel de elites van het land, c.q. 
dat hij of zij daar thans zelf toe behoort.’62 En een zelfde definitie hanteerden zij 
voor patriciaat: ‘Het behoren tot het patriciaat houdt in, dat daarmee wordt aan-
geduid, dat de betrokken persoon voorouders heeft die deel uitmaakten van de 
sociaalcultureel-maatschappelijke bovenlaag van de bevolking oftewel de elites 
van het land, c.q. dat hij of zij daar thans zelf toe behoort.’ Voorts redeneerden zij: 
‘De elite bestaat uit families die gedurende drie opvolgende generaties op lokaal, 
regionaal of nationaal niveau behoorden tot de top van de politiek, het bestuur, 
de ondernemers, de kunst, de cultuur of de wetenschap, en personen die zelf tot 
deze top behoren. […] Dat iemand die behoort tot de adel niet automatisch tot 
de elites volgens het hiervoor geformuleerde begrip behoort, moge duidelijk zijn.’ 
Van der Burg en Ten Houte de Lange, beiden afkomstig uit het patriciaat, proberen 

56  Ibidem, 83.
57  Ibidem, 89.
58  P. van Velthoven, ‘De elites: van hiërarchie naar anarchie’, in: P. van Velthoven (red.), Thema-
nummer Noblesse Oblige. Christen Democratische Verkenningen, winter (2006) 20.
59  H. Schijf, ‘Researching Elites: Old and New Perspectives’, in: J. Abbink and T. Salverda, The 
Anthropology of Elites. Power, Culture, and the Complexities of Distinction (New York, 2013) 29.
60  De Smeth et al., ‘Adel in Nederland’, 7-43.
61  NAV enquête 2016.  
62  V.A.M. van der Burg en C.E.G. ten Houte de Lange, ‘Van oude en nieuwe elites. Wie boek-
staaft wie?’, De Nederlandsche Leeuw, 6 (2005) 363-368.



24

GELOVEN  VERPLICHT

met hun definities adel en patriciaat aan elkaar gelijk te stellen. Iets dat Dronkers 
en Schijf eerder al hadden weerlegd: adel in Nederland heeft nog altijd een voor-
sprong op patriciaat bij het verwerven van eliteposities.63 Toch zijn hun definities 
bruikbaar, omdat zij een verschil maken tussen adel en patriciaat als groep en de 
positie van een specifiek familielid. 

Kuiper stelde in een recente studie enkele vragen aan de orde die hij van be-
lang acht voor het hedendaagse adelsonderzoek. Twee daarvan zijn: ‘to what extent 
are men and women from the nobility part of contemporary elites?’ en: ‘Are people 
from the traditional nobility still distinguishable from other people in society?’64 Als 
gevolg van allerlei maatschappelijke veranderingen en het meegaan in dat veran-
deringsproces wijst hij - naar de schrijfster Nancy Mitford - op een maatschappelijke 
en culturele beweging onder de adel richting een ‘geheim genootschap’.65 De bood-
schap van Mitford aan haar eigen standsgenoten was er op gericht niet te ver te 
gaan in adaptatie van vreemde elementen binnen de eigen cultuur: ‘Be careful not 
to overdo the protective colouring. An aristocracy cannot exist as a secret society.’ 
Kuiper ziet in deze ontwikkeling een verklaring voor een in de loop van de twintigste 
eeuw ingezet verinnerlijkingsproces van het adellijk standsbesef. Ook filosoof Wiep 
van Bunge spreekt over een adellijk verinnerlijkingsproces en wijt daaraan de bloei 
van adellijke verenigingen zoals de Orde van Malta en de Johanniter Orde. Volgens 
hem zoekt de adel elkaar meer op omdat de buitenwereld geen boodschap meer 
heeft aan het voorbeeld dat de adel als oude elite zo graag zou blijven vormen en 
hecht zij nog slechts een anekdotisch belang aan adel.66 De vraag is of dit van in-
vloed is op het functioneren van ridderlijke orden. Is bij hen net als bij de adel sprake 
van geheime genootschappen of weten hun leden als groep, als een elite, zich van 
anderen te onderscheiden en niet alleen anekdotisch maar ook maatschappelijk re-
levant te zijn? Dit laatste zal in hoge mate hun overlevingskans als elite bepalen.

Distinctie
Eind negentiende eeuw beargumenteerde Tarde in The Laws of Imitation al: ‘society 
is imitation’. Zijn conclusie was dat mensen personen met een hogere status, die 
door hen geïdealiseerd worden, zullen gaan imiteren door hun waarden en houding 
over te nemen. Het na-apen van iemands superieuren zo concludeerde hij, vindt in 
iedere klassenmaatschappij plaats.67 Daardoor zullen hogere statusgroepen steeds 

63  Dronkers en Schijf, ‘Van de publieke naar de culturele of economische sector?’, 104-117. Zie 
ook: Dronkers, J. en Y.B. Kuiper, ‘Zeven foute opvattingen over de huidige Nederlandse adel’, 
in: P. van Velthoven (red.), Themanummer Noblesse Oblige. Christen Democratische Verkennin-Christen Democratische Verkennin-
gen, winter (2006) 45-46.
64  Kuiper, ‘Towards a comparative history of nobility in twentieth-century Europe’, 26.
65  Kuiper, ‘Naar een antropologie van adellijke identiteitsvorming’, 180-181. Vgl. N. Mitford 
(ed.), Noblesse oblige. An inquiry into the identifiable characteristics of the English aristocracy 
(London, 1956) 61.
66  W. van Bunge, ‘Smaak en distinctie: elites in de achttiende eeuw’, De Achttiende Eeuw, 42 
(2010) 8.
67  G. Tarde, The Laws of Imitation (New York, 1903); oorspronkelijk Les lois de l’imitation (1890), 
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opnieuw zoeken naar nieuwe vormen van onderscheiding van lagere groepen. 
Wouters benadrukt dat dit iets van alle tijden is: ‘Telkens opnieuw in de geschiedenis 
zien we, dat, wanneer de machtsverschillen tussen gevestigde groepen en buiten-
staanders geringer worden, gevestigde groepen ertoe gedreven worden en er op 
aandringen hun levensstijl, hun specifieke gedrag en affectregulering, uit alle macht 
als onderscheidingsteken in stand te houden en te cultiveren.’68 Dit fenomeen van 
sociale ongelijkheid is een onderwerp waar sociologen zich al sedert de negentien-
de eeuw mee bezighouden en dat geldt ook voor de wijze waarop elites zich onder-
scheiden van anderen. ‘There is an abundance of theories related to elite distinction’, 
zegt Jean-Pascal Daloz in zijn boek The Sociology of Elite Distinction uit 2012, waarin 
hij kritiek uit op een aantal sociologen en hun theorieën.69 Enerzijds hebben zij het 
werk van voorgangers genegeerd en anderzijds zijn hun sociologische modellen te 
generaliserend. Dit laatste geldt volgens hem tot op zekere hoogte ook voor het 
werk van Bourdieu, wiens werk als baanbrekend gezien wordt. 

In zijn door vele elite-onderzoekers aangehaalde boek La distinction uit 1979 
omschreef Bourdieu de samenleving - de ‘sociale ruimte’ - als een samenspel van 
elkaar deels overlappende velden.70 Op ieder van die velden, die niet gezien moeten 
worden als duidelijk begrensde ruimten, maar eerder als relationele ruimten van po-
sities en machtsverhoudingen tussen die posities, is een voortdurende machtsstrijd 
gaande tussen de medespelers op dat veld, waarbij de mate waarin iemand zich op 
dat veld kan handhaven samenhangt met de hoeveelheid kapitaal die hij of zij be-
zit.71 Bourdieu onderscheidde in eerste instantie drie soorten kapitaal: economisch 
kapitaal, zoals geld en materiele bezittingen, cultureel kapitaal, zoals opleiding en 
vaardigheden, en sociaal kapitaal, bestaande uit netwerken en relaties. Deze drie-
deling was gebaseerd op het heuristisch inzicht van Weber, dat ongelijkheid in de 
samenleving zich op drie terreinen uit: politiek, economie en het sociale leven. De 
hoeveelheid middelen waarover iemand op die terreinen beschikt, bepaalt zijn of 
haar positie en de sociale groep waartoe men behoort.72 

Bourdieu voegde later nog andere vormen van kapitaal aan zijn driedeling toe, 
zoals het symbolisch kapitaal (bijvoorbeeld titels en rituelen). De mate waarover ie-
mand over deze vormen van kapitaal beschikt of kan beschikken en de daarbij te 
hanteren strategieën om dat kapitaal op effectieve wijze in te zetten of om te zet-
ten in andere kapitaalsoorten (reconversie), zijn bepalend voor zijn of haar habitus, 
de tijdens iemands leven verworven cognitieve en gevoelsmatige vaardigheden die 
bepalend zijn voor de wijze waarop hij of zij zich op een veld kan handhaven. De kri-

vertaald door E.C. Parsons.
68  C. Wouters, ‘Is het civilisatieproces van richting veranderd?’, Amsterdams Sociologisch Tijd-
schrift, (1976) 341.
69  J.P. Daloz, The Sociology of Elite Distinction. From Theoretical to Comparative Perspectives (New 
York, 2010) 5 / 44-52.
70  P. Bourdieu, Distinction. A Social Critique of the Judgement of Taste (London, 1984 [1979]).
71  Vgl. T. Buffel, D. Verté, V. Vyncke en S. Willems, ‘Netwerken, vertrouwen en wederkerigheid: 
Over de complexiteit van het concept sociaal kapitaal’, Welzijnsgids, 75 (2009) 1-36.
72  Vgl. A. Benschop, Max Weber. Over klassen, standen en partijen (Kampen, 1987).



26

GELOVEN  VERPLICHT

tiek van Daloz op de theorie van Bourdieu gaat over het beperkte aantal referenties 
dat Bourdieu gebruikte, met name de Franse samenleving, waardoor het de vraag is 
of zijn distinctie-theorie op iedere samenleving van toepassing is.73 Desondanks kies 
ik ervoor om Bourdieu als sociologische gids te nemen tijdens mijn zoektocht naar 
het functioneren van ridderlijke orden in Nederland. De Nederlandse naoorlogse 
geschiedenis past keurig in het West-Europese patroon en ook is de Nederlandse 
adel goed vergelijkbaar met de Franse adel.74 Bourdieu’s theorie lijkt mij daarom toe-
pasbaar op Nederlandse ridderlijke orden en hun overlevingsstrategieën, waarbij ik 
rekening houd met de kritiek van Daloz om niet te snel te gaan generaliseren, maar 
een vergelijkend perspectief als uitgangspunt te kiezen. Dat doe ik door enkele or-
den op een aantal nader te bespreken aspecten met elkaar te vergelijken.

Cultureel kapitaal
Cultureel kapitaal wordt binnen de sociologie meestal gerelateerd aan iemands op-
leidingsniveau. Bourdieu spreekt hier over geïnstitutionaliseerd kapitaal. Daarnaast 
onderscheidt hij nog twee vormen van cultureel kapitaal: cultureel kapitaal in beli-
chaamde staat en cultureel kapitaal in geobjectiveerde staat. De eerste vorm heeft 
betrekking op door inspanning (investering) verworven persoonlijke vorming op 
het gebied van kunst en cultuur en de tweede op iemands inzicht in de symbolische 
waarde van culturele goederen in tegenstelling tot de economische waarde daar-
van.75 Bourdieu benadrukte het belang van cultureel kapitaal voor het verwerven 
van een goede maatschappelijke positie. Net als andere vormen van kapitaal is cul-
tureel kapitaal een schaars goed dat waarde heeft. 

Dronkers toonde aan dat de adel zijn hoge posities in de samenleving heeft 
weten te behouden dankzij het volgen van universitair onderwijs, wat gezien kan 
worden als een succesvolle reconversie van oud (sociaal en cultureel familie) kapi-
taal in nieuw kapitaal.76 Door de aanwending van het juiste kapitaal was de adel 
in staat zich op de van oudsher adellijke velden te handhaven (zoals het openbaar 
bestuur) maar ook nieuwe velden te betreden waarvoor het bezit van een acade-
misch diploma een vereiste werd (zoals de bancaire sector en het bedrijfsleven). In 
zijn ‘reproductietheorie’ stelde Bourdieu dat mensen met veel cultureel kapitaal dat 
door zullen geven aan hun kinderen waardoor ook zij weer uitzicht krijgen op goe-
de maatschappelijke posities. Ondanks onze moderne meritocratische samenleving 
zijn bepaalde sociale klassen op die wijze in staat zich te reproduceren waardoor 
zij zich blijvend van anderen zullen onderscheiden. Zo beschreef Agnies Pauw van 
Wieldrecht in haar boekje Het dialect van de adel uit 1985 het woordgebruik binnen 

73  Daloz, The Sociology of Elite Distinction, 51-52; Vgl. W.C. Ultee, W.A. Arts en H.D. Flap, Sociolo-
gie. Vragen, Uitspraken, Bevindingen (Groningen, 2009) 546-555.
74  Vgl. Dronkers en Kuiper, ‘Zeven foute opvattingen over de huidige Nederlandse adel’, 47.
75  P. Bourdieu, Opstellen over smaak, habitus en het veldbegrip (Amsterdam, 1989) 123-131. 
Samengesteld door Dick Pels. Vgl. K. van Eijck en G. Kraaykamp, ‘De intergenerationele repro-
ductie van cultureel kapitaal in belichaamde, geïnstitutionaliseerde en geobjectiveerde vorm’, 
Mens en Maatschappij 84-2 (2009) 177-206.
76  Dronkers, De maatschappelijke relevantie van hedendaagse Nederlandse adel.
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de oude maar ook hedendaagse Nederlandse adel, waardoor de adel zich als groep 
(nog steeds) onderscheidt.77 Deze vorm van cultureel kapitaal noemde Bourdieu ‘lin-
guïstisch kapitaal’. Maar ook andere vormen van cultureel kapitaal, zoals het bezit 
van landhuizen, familieportretten, zilver en indrukwekkende genealogiën, vormen 
voor de adel en in mindere mate voor het patriciaat, een manier om zich blijvend te 
manifesteren. 

Sociaal kapitaal
Bourdieu definieert sociaal kapitaal als ‘het geheel van bestaande of potentiële 
hulpbronnen dat voortvloeit uit het bezit van een meer of minder geïnstitutionali-
seerd duurzaam netwerk van relaties van onderlinge bekendheid en erkentelijkheid 
- ofwel uit het lidmaatschap van een groep - dat elk van zijn leden de ruggensteun 
geeft van het collectieve kapitaalbezit, een ‘geloofsbrief’ die hen in de ruimste zin 
des woords kredietwaardig maakt.’78 Het bestaan van dergelijke relatienetwerken is 
geen natuurlijk gegeven maar het product van ‘individuele of collectieve investe-
ringsstrategieën, die bewust of onbewust gericht zijn op het vestigen dan wel on-
derhouden van sociale relaties die op korte of lange termijn direct bruikbaar zijn. De 
reproductie van sociaal kapitaal vergt het onafgebroken onderhouden van sociale 
contacten, een continue reeks van transacties waarin doorlopend erkentelijkheid 
wordt (her)bevestigd.’ En net als cultureel kapitaal kan sociaal kapitaal worden ver-
zilverd in economisch kapitaal.79

Bourdieu’s conceptualisering van sociaal kapitaal staat niet op zichzelf. Ook ande-
ren hebben theorieën ontwikkeld, die in meer of mindere mate afwijken van de uit-
gangspunten van Bourdieu, zoals die van politicoloog Robert Putnam. Hij beschouwt 
sociaal kapitaal als een eigenschap van een collectiviteit in plaats van een instrumen-
tele hulpbron voor individuen zoals Bourdieu doet. Bij Putnam draait het om alge-
meen vertrouwen, reciprociteit en netwerken in een samenleving. Portes geeft in een 
artikel uit 1998 een overzicht van die diverse theorieën.80 Hij onderscheidt daarbij drie 
algemene functies van sociaal kapitaal: als bron van sociale controle, als bron van on-
dersteuning binnen de familie en als bron om voordelen te behalen uit extrafamiliale 
netwerken. Deze laatste functie komt het meest overeen met de zienswijze van Bour-
dieu, voor wie sociaal kapitaal refereert aan het verkrijgen van middelen door het lid-
maatschap van netwerken. Bourdieu’s definitie maakt duidelijk dat sociaal kapitaal uit 
twee elementen bestaat: de sociale relatie die toegang geeft tot bepaalde middelen 
en de middelen zelf. Het is ook deze visie die ik in deze studie aanhoud.81 

In enkele recente studies toonden Unger en Dronkers aan dat onder de Nederland-
se adel bezit van sociaal kapitaal in de vorm van veel onderlinge contacten, leidt tot 

77  A. Pauw van Wieldrecht, Het dialect van de adel (Utrecht, 1985).
78  Bourdieu, Opstellen, 132-136.
79  Ibidem, 133-135.
80  A. Portes, ‘Social Capital: Its Origins and Applications in Modern Sociology’, Annual Review 
of Sociology, 24 (1998) 1-24.
81  Buffel et al.,  ‘Netwerken, vertrouwen en wederkerigheid’, 1-36.
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(financieel) succes: ‘Ultimately, it is networking that enhances financial success’.82 Die 
contacten lopen veelal via adellijke gezelschappen zoals ridderlijke orden. Niet het sim-
pele feit dat iemand lid is van deze gezelschappen leidt tot succes, maar de frequente 
contacten tussen edelen binnen die organisaties. Dit stemt overeen met de bevindin-
gen van Portes, die juist deze dimensie aan het begrip sociaal kapitaal toevoegde. Hij 
omschrijft sociaal kapitaal niet als de mate van toegankelijkheid van sociale netwerken 
voor een individu, maar als het vermogen van individuen om daadwerkelijk gebruik te 
maken van die netwerken: ‘The social resources themselves are not social capital; the 
concept refers instead of the individual’s ability to mobilize them on demand.’83 

In hoeverre dit een drijfveer is voor leden van ridderlijke orden is nog maar de 
vraag. Zij leggen bij hun intrede in de orde veelal een gelofte af zich in te zullen zetten 
voor de medemens. Met andere woorden de verwachting is dat hun lidmaatschap 
veelal gebaseerd zal zijn op altruïstische overwegingen en niet op basis van het prin-
cipe toegang te krijgen tot bepaalde middelen. De ingecalculeerde mogelijkheid om 
gebruik te maken van het ter beschikking komende netwerk, lijkt daarmee van onder-
geschikt belang. Toch vragen Unger en Dronkers zich (terecht) af of leden van adellijke 
orden succesvol zijn dankzij hun lidmaatschap of dat zij lid zijn geworden omdat zij 
succesvol zijn. Dit is een van de vragen die in deze studie aan de orde komt.

Sociale cohesie
Sociaal kapitaal wordt gezien als een belangrijke determinant van sociale cohesie, 
het vraagstuk wat groepen binnen de samenleving bindt.84 Ook bij het onderzoek 
naar het functioneren van ridderlijke orden is dit een belangrijk vraagstuk. Welke 
mechanismen gaan er schuil achter het feit dat mensen zich bij een ridderlijke orde 
aansluiten en er vervolgens lid van blijven. Socioloog Joep de Hart omschrijft sociale 
cohesie als: ‘een meerduidig en meerdimensionaal begrip. Het verwijst naar de deel-
name aan maatschappelijke instituties, de sociale contacten die mensen onderling 
onderhouden, maar ook naar hun oriëntatie op collectieve normen en waarden.’85 
Volgens hem wordt de huidige wetenschappelijke discussie over sociale cohesie ge-
voed door twee totaal verschillende stromingen: de rationele keuzetheorie en het 
communitarisme. Volgens de rationele keuzetheorie stemmen mensen hun gedrag 
op elkaar af of besluiten ze tot deelname aan een groep om zo tegen de geringst 
mogelijke kosten hun eigen belang het best te kunnen dienen. We spreken hier - in 
moderne bewoordingen - ook wel van de ‘calculerende burger’. Het communitaris-
me daarentegen stelt dat mensen het gevoel hebben met anderen bepaalde mo-
rele waarden te delen en daarmee deel uit te maken van een collectieve identiteit. 
Ze worden niet gedreven door louter rationele kosten-batencalculaties, maar door 

82  Unger en Dronkers, ‘Why and how does the Dutch nobility retain its social relevance?’, 83-
102; Unger en Dronkers, ‘Do you really need a castle?’, 129-149.
83  A. Portes, The economic sociology of immigration (New York, 1995) 12.
84  Vgl. R. Forrest and A. Kearns, ‘Social cohesion, social capital and the neighbourhood’, Urban 
studies, 38 (2001) 2125-2143.
85  J. de Hart (red.), Zekere banden. Sociale cohesie, leefbaarheid en veiligheid (Den Haag, 2002) 8.



29

INLEIDING

emotionele beweegredenen en geïnternaliseerde waarden.86 Volgens Van Hoof gaat 
het bij het communitarisme niet alleen om de samenleving op macroniveau maar 
juist ook om de vraagstelling wat de samenleving op microniveau bij elkaar houdt 
zoals binnen organisaties en verenigingen.87 

Tajfel en Turner omschreven deze vorm van sociale cohesie eerder als de ge-
bondenheid van groepsleden door hun samenhang, zij voelen zich aangetrokken 
door elkaar, de groep als geheel en de groepsactiviteiten. Zij maken onderscheid 
tussen sociale cohesie en sociale identificatie. Hun ‘sociale identificatie model’ stelt 
dat groepslidmaatschap primair een perceptuele of cognitieve basis heeft en dat 
individuen de perceptie van zichzelf en anderen op basis van abstracte sociale ca-
tegorieën structureren en deze categorieën internaliseren als aspecten van hun 
zelfbeeld. Een goed voorbeeld hiervan is de identificatie van de adel met de eigen 
familie(geschiedenis). Het totaal door een individu gebruikte sociale identificaties, 
vormt de basis voor zijn of haar sociale identiteit, het bewustzijn om tot een be-
paalde groep te willen behoren. Tajfel en Turner stellen dat niet sociale cohesie maar 
sociale identificatie het belangrijkste aspect is van groepsformatie en -gedrag.88 

Psycholoog Barry Schlenker omschreef sociale identiteit als onze representatie 
zoals wij geloven door andere gezien en beoordeeld te worden en, zo stelde hij, 
dat deze zelfpresentatie door onszelf controleerbaar is.89 Reeds in 1959 introduceer-
de socioloog en schrijver Ervin Goffman het begrip impression management, door 
Schlenker omschreven als ‘the conscious or unconscious attemps to control images 
that are projected in real or imagined social interactions’, wat hij gelijkstelt met de 
begrippen image control en self presentation. Iemand kan in een staat van ‘objectief 
zelfbewustzijn’ verkeren en door zijn of haar gedrag in staat zijn om impression ma-
nagement als een tactisch hulpmiddel in te zetten en daarmee een gewenst sociaal 
effect op anderen te bewerkstelligen. Dit concept biedt in deze studie een goed 
kader om het optreden van sommige van de leiders van nieuwe ridderlijke orden te 
kunnen plaatsen. Evenzo geldt dat voor de door Goffman in samenhang met de con-
ceptualisering van impression management geïntroduceerde begrippen front stage 
en back stage. Twee begrippen die op meerdere manieren geïnterpreteerd kunnen 
worden, maar in deze studie gebruikt worden om aan te geven dat uiterlijk vertoon 
en beeldvorming (front stage) niet hoeven overeen te komen met het niet openbare 
gedrag van actoren (back stage).90

86  Ibidem, 7.
87  J. van Hoof, ‘Cohesie, sociale ongelijkheid en identiteit in de moderne samenleving’, in: J. 
van Hoof en J. van Ruysseveldt (red.), Sociologie en de moderne samenleving (Heerlen, 2004 
[1996]) 399.
88  J.C. Turner, ‘Towards a cognitive redefinition of the social group’, in: H. Tajfel (ed.), Social 
Identity and intergroup relations (Cambridge, 1982) 15-40.
89  B.R. Schlenker, Impression Management. The self-concept, social identity and interpersonal re-
lations (Monterey, 1980) 6 / 46-86.
90  E. Goffman, De dramaturgie van het dagelijkse leven (Utrecht, 1983) 100-131. Vertaling P. Nij-
hoff en G.J. Johannes. Oorspronkelijke titel: The presentation of self in everyday life (Edinburgh, 
1959).
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Socioloog Paul Schnabel definieerde sociale cohesie als ‘de mate waarin mensen 
in gedrag en beleving uitdrukking geven aan hun betrokkenheid bij maatschappe-
lijke verbanden in hun persoonlijk leven, als burger in de maatschappij en als lid van 
de samenleving.’91 Van deze macro omschrijving zou voor de ridderlijke orden een 
‘meso’ versie afgeleid kunnen worden: ‘de mate waarin de leden van een ridderlijke 
orde in gedrag en beleving uitdrukking geven aan hun betrokkenheid bij de uitoe-
fening van de doelstellingen van die orde.’ Een grote affiniteit met het werk van de 
orde en identificatie met de ordeleden zal bijdragen aan een sterke groepscohesie. 

Volgens de moderniseringstheorie is door rationalisering en individualisering 
van de samenleving sociale cohesie vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw in het 
algemeen afgenomen. Vóór die tijd vonden mensen houvast binnen ‘hun zuil’ en 
was de sociale samenhang binnen verenigingen groot. Leden waren trouw aan or-
ganisaties die aansloten bij hun levensbeschouwing. Daarentegen is de binding van 
leden in de huidige tijd veel minder groot en kenmerkt die zich door een voorwaar-
delijke loyaliteit.92 Of dit voor alle ridderlijke orden in gelijke mate geldt is nog maar 
de vraag. De adel kenmerkt zich nog steeds als een exclusieve groep met een sterke 
sociale samenhang.93 Het is dan ook waarschijnlijk dat sociale cohesie bij de adellijke 
orden sterker zal zijn dan bij de niet-adellijke orden. 

 Probleemschets en vraagstelling1.3 
De ridderlijke orden die in deze studie betrokken worden, hebben deels een lange 
christelijke historie en zijn overblijfselen uit de tijd van de kruistochten, nu zo’n acht tot 
negen eeuwen geleden. Gedreven door de gedachte dat het Gods wil was ten strijde 
te trekken tegen de ongelovigen in het Heilige Land vormden zich groepen, die in 
onze huidige moderne maatschappij nog steeds waarneembaar zijn als ridderlijke or-
den. Inmiddels trekken zij niet meer letterlijk ten strijde tegen de ongelovigen, maar 
zetten zich nog wel in voor het behoud van christelijke normen en waarden en caritas. 
Sociologisch onderzoek naar hun functioneren en de positie van hun leden binnen de 
samenleving heeft niet eerder plaatsgevonden. Tot nu toe heeft onderzoek naar rid-
derlijke orden zich beperkt tot historisch onderzoek en tot het ‘legitimiteitsvraagstuk’ 
waarbij de claim af te stammen van een oude (middeleeuwse) orde veelal centraal 
staat. Een studie naar het functioneren van hedendaagse ridderlijke orden vraagt om 
een aanpak die gebaseerd is op sociologisch en antropologisch onderzoek, uiteraard 
rekening houdend met de historische en juridische context. 

Met deze studie wil ik invulling geven aan de oproep die Dronkers in 2000 tijdens 
zijn inaugurale rede over de maatschappelijke relevantie van hedendaagse Neder-
landse adel deed om het functioneren van ridderlijke orden in onze moderne tijd 

91  P. Schnabel, ‘Vergroting van de maatschappelijke cohesie door versterking van de sociale 
infrastructuur. Probleemverkenning en aanzet tot beleid’, in: R.P. Hortulanus en J.E.M. Machiel-
se (red.), In de marge. Het sociaal debat 1 (Den Haag, 2000) 22.
92  Vgl. E. van den Berg, P. Dekker en J. de Hart, ‘Verenigingsleven en maatschappelijk mid-
denveld’, in: P. Schnabel, R. Bijl en J. de Hart (red.), Betrekkelijke betrokkenheid. Studies in sociale 
cohesie (Den Haag, 2008) 85.
93  Vgl. Unger en Dronkers, ‘Why and how does the Dutch nobility retain its social relevance?’, 83-102.
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te verklaren. Daarbij richt ik mij niet alleen op de door de Nederlandse overheid 
erkende adellijke orden, het primaire interessegebied van Dronkers, maar ook op 
het ontstaan van nieuwe ridderlijke orden vanaf de jaren vijftig/zestig van de vorige 
eeuw, die de symbolen, rituelen en gebruiken van de adellijke orden overnamen. 

Mijn onderzoek is vergelijkend van opzet, waarbij ik enkele ridderlijke orden 
met elkaar vergelijk, om onder andere op basis van een systematische analyse van 
hun ledenbestanden, overeenkomsten en verschillen tussen de diverse orden vast 
te kunnen stellen. De eerste vraag die dan ook beantwoord moet worden is: welke 
organisaties die zich als ridderlijke orde manifesteren of manifesteerden in het tijds-
interval 1965-2015 (mijn periode van onderzoek) zijn er in Nederland te onderschei-
den en wat zijn hun belangrijkste kenmerken? Vervolgens ga ik op zoek naar een 
antwoord op twee hoofdvragen:

Waarom zijn in het na-oorlogse Nederland en met name in de periode vanaf de 1. 
jaren zestig nieuwe ridderlijke orden opgekomen?
Welke positie hebben ridderlijke orden in onze moderne samenleving en welke 2. 
bewuste of onbewuste strategieën volgen zij om in te spelen op een voortschrij-
dend maatschappelijk veranderingsproces?

Tot slot wil ik aan het eind van mijn betoog - op basis van de verkregen onderzoeks-
resultaten - een uitspraak doen over de maatschappelijke betekenis van heden-
daagse ridderlijke orden in Nederland.

Wie in deze studie een antwoord hoopt te vinden op de vraag of al deze orden 
‘echt, legitiem of authentiek’ zijn - welke betekenis deze begrippen ook mogen heb-
ben - zal teleurgesteld zijn, dat antwoord wordt niet gegeven. Wel zal na het lezen 
van mijn bevindingen de lezer over die vraagstelling ongetwijfeld zijn of haar eigen 
gedachten kunnen vormen. 

 Geraadpleegde bronnen en methodologie1.4 
De moeilijkheid van een studie naar een fenomeen als ridderlijke orden is het gesloten 
karakter waarin zij veelal opereren en daardoor voor de buitenwereld niet goed zicht-
baar en toegankelijk zijn. In veel gevallen is dat een bewuste keuze: goede werken doe 
je in stilte, daar loop je niet mee te koop. Ook heb ik gemerkt dat er onder de leden van 
sommige orden een zekere gêne bestaat om in de openbaarheid te treden. Eén bena-
derde orde was in eerste instantie bang als ‘carnavalsvereniging’ te worden afgeschil-
derd en één orde zelfs bang om als elitair te worden gezien, terwijl het zich in dit geval 
om een van de meest elitaire rooms-katholieke (internationale) netwerken handelt. Dit 
resulteerde er in dat ik niet overal die medewerking kon krijgen zoals ik die gewild had. 
Met name geldt dat voor het beschikbaar stellen van gegevens over hun leden. 

Bij het verzamelen van die gegevens ben ik prosopografisch te werk gegaan.
veel gegevens kon ik herleiden uit (oude) ledenlijsten en ordeperiodieken. Het voor-
deel van een groot gedeelte van mijn onderzoekspopulatie is dat zij geboekstaafd 
is in Nederland’s Adelsboek en Nederland’s Patriciaat.94 Deze uitgaven, die als zeer 

94  Nederland’s Adelsboek was tot 2016 een uitgave van het Centraal Bureau voor Genealogie 
en bevat genealogieën van alle geslachten die tot de Nederlandse adel behoren of behoord 
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betrouwbaar bekend staan, waren voor het samenstellen van de gebruikte databe-
standen van leden van ridderlijke orden onmisbaar. De collecties van het Centraal 
Bureau voor Genealogie waren een goede aanvullende bron, met name de collec-
ties persoonskaarten en het register van overledenen. Tevens heb ik van relatief 
nieuwe internetbronnen zoals LinkedIn gebruikgemaakt. Door een combinatie te 
maken van diverse bronnen was het mogelijk om van enkele orden representatieve 
databestanden op te bouwen. In totaal heb ik informatie verzameld over 2289 leden 
van ridderlijke orden, die lid waren in de periode 1965-2015. Een beschrijving van 
de verzamelde gegevens is opgenomen in bijlage 1. Voor een groot deel betreft het 
nog levende personen, waarvoor richtlijnen gelden voor het aanleggen van data-
bestanden ten behoeve van statistisch onderzoek. Deze richtlijnen staan vervat in 
de rapportage Gedragscodes voor gebruik van persoonsgegevens in wetenschappe-
lijk onderzoek van de VSNU uit 2005, die voor onderhavige studie is aangehouden. 

Veel informatie heb ik kunnen halen uit het ‘geheime’ archief van het False Or-
ders Committee van de Johanniter Orde in Den Haag, waar gegevens te vinden zijn 
over diverse orden die in Nederland en elders in Europa actief zijn. Voor onderzoek 
naar rechtspersonen van vóór 1976 was het Verenigingenregister van het Nationaal 
Archief een goede bron en voor rechtspersonen van na die tijd de registers van de 
Kamer van Koophandel. Met name het Verenigingenregister bevat van sommige 
organisaties naast standaard stukken als koninklijke besluiten en statuten, ook al-
lerlei andere correspondentie en onderzoekverslagen indien daar aanleiding voor 
geweest is. Ook de orden zelf waren een goede bron voor het verzamelen van ge-
gevens, veelal in de vorm van door hen uitgegeven periodieken. Op beperkte schaal 
heb ik gebruik kunnen maken van overige gedrukte bronnen zoals kranten- en tijd-
schriftartikelen, brochures en andere geschriften.

Naast bronnenonderzoek is een gedeelte van mijn studie gebaseerd op veld-
werk. Hierdoor was het mogelijk om kwantitatief statistisch sociologische analyses 
te combineren met kwalitatief antropologisch onderzoek. Vanwege mijn eigen ach-
tergrond als onderzoeker en mijn netwerk was het relatief eenvoudig om in contact 
te komen met de diverse ridderlijke orden. Enkele waren zelfs vereerd onderwerp 
van studie te zijn; opname in een proefschrift is immers een erkenning van hun be-
staan. Door als buitenstaander - na het wegnemen van eventuele bezwaren - deel te 
nemen aan een aantal van hun bijeenkomsten, kon ik mij als ‘nieuwsgierige onder-
zoeker’ verdiepen in hun leefwereld en door waarneming en interviews aanvullende 
informatie verzamelen die niet uit de ‘harde data’ gehaald kon worden. De methoden 
van onderzoek die ik hierbij gehanteerd heb, waren open- en topic-interviews (zie bij-
lage 2), participerende observaties (zie bijlage 3), aangevuld met Internetsearch. 

Op beperkte schaal heb ik gebruik gemaakt van survey-onderzoek. Ik had de be-
schikking over het databestand van een in 2005 door de Nederlandse Adelsvereni-

hebben. Tot en met 2015 zijn er 98 deeltjes verschenen. Nederland’s Patriciaat was eveneens 
tot 2016 een uitgave van het Centraal Bureau voor Genealogie en bevat genealogieën van 
vooraanstaande - niet adellijke - Nederlandse families. Tot en met 2015 zijn er 94 deeltjes 
verschenen, waarin circa 1800 families worden behandeld.
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ging uitgevoerde enquête onder leden van de Nederlandse adel. Deze enquête is 
in 2016 herhaald waardoor het mogelijk was om enkele speciaal ten behoeve van 
mijn studie geformuleerde vragen ‘mee te laten lopen’. Door in mijn onderzoek 
gebruik te maken van verschillende soorten bronnen en methoden (triangulatie) 
heb ik de meer subjectieve resultaten kunnen valideren met objectieve gegevens. 
Een belangrijke reden om bij mijn onderzoek niet op voorhand te kiezen voor een 
hypothese-toetsende benadering maar voor een meer interpretatief beschrijvende 
benadering was dat er nauwelijks onderzoek gedaan is naar sociale aspecten van 
ridderlijke orden waardoor de kennis en theoriën over dit onderwerp te beperkt wa-
ren om vooraf hypothesen te ontwikkelen. 

Een vraag die mogelijk opkomt, is de vraag of mijn eigen achtergrond, als be-
horend tot de Nederlandse adel, en mijn lidmaatschap van de Johanniter Orde in 
Nederland, een voordeel dan wel een nadeel biedt voor een studie als deze. Het gaat 
hier om de benadering van het onderzoeksveld als insider of outsider en de vraag of 
je als insider wel voldoende objectiviteit kunt betrachten en een vergelijking kunt 
maken met anderen in de samenleving. Weber introduceerde het begrip Verstehen 
waarmee hij het inleven in mensen bedoelde om hun gedrag te begrijpen. Kuiper 
legt dit voor het onderzoek naar adel uit als het begrip voor betekenissen die schuil 

Afb. 3. Installatie van Tom J. Versélewel de Witt Hamer als ridder van de Johanniter Orde door prins 
Bernhard, landcommandeur van de orde, en kapittellid prof. mr. A.J. Otto baron van Wassenaer 
van Catwijck (Ridderzaal  Den Haag, 1984).
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gaan achter allerlei bezigheden, rituelen en conventies die typerend zijn voor de 
adellijke wereld.95 Ik ben van mening dat een insider deze signalen gemakkelijker zal 
herkennen dan een outsider, ik had immers ervaring met die adellijke wereld. Voor 
een deel was ik ook outsider. Met de niet-adellijke orden, behalve de Ridderorde van 
het Heilig Graf van Jeruzalem, had ik van te voren geen contacten. Maar ook hier 
heeft mijn relatie met de adellijke orden bijgedragen aan het Verstehen. Waar het 
uiteindelijk om gaat, insider of outsider, is om de - zoals Kuiper het naar de antropo-
loog Geertz noemt - belangrijkste experience-near begrippen van ridderlijke orden 
op te sporen en die op een verhelderende manier te verbinden met inzichten waarin 
het draait om experience-distant begrippen. Onder de eerste worden begrippen als 
‘familie’ en ‘dienstbaar’ verstaan en onder de tweede begrippen als ‘kapitaal’ en ‘co-
hesie’. Oftewel de verbinding tussen praktijk en theorie. Ik ben mij daarbij bewust 
geweest van het feit dat ik als onderzoeker soms zelf het meetinstrument was.96 Voor 
de interpretatie van mijn bevindingen heb ik zoveel als mogelijk gebruik gemaakt 
van het gekozen theoretisch kader. En een andere maatregel om voldoende ‘afstand’ 
tot de onderzoeksgroep te bewaren, zijn de uitgevoerde kwantitatieve analyses, 
waarbij ik graag naar een uitspraak van Jaap Dronkers verwijs: ‘Ik vind niets, ik reken 
alleen maar uit.’97 

1.5 Opzet van de studie
Het verhaal van de hedendaagse ridderlijke orden begint - met uitzondering van de 
Duitse Orde - in het begin van de twintigste eeuw. Om een goed beeld te krijgen 
van het fenomeen ridderlijke orden en om hun achtergrond te kunnen begrijpen, 
wordt in hoofdstuk twee met zevenmijlspassen de genese van ridderlijke orden be-
handeld. Hun historie vangt aan in het jaar 1095 als paus Urbanus II een oproep doet 
ten strijde te trekken tegen de moslims in het Heilige Land om de heilige plaatsen te 
bevrijden. In de twee eeuwen daarna zullen er een aantal kruistochten plaatsvinden. 
Ter verzorging en beveiliging van de pelgrims die naar het Heilige Land trokken, 
ontstonden broederschappen die naast verzorgende taken ook militaire taken op 
zich namen; hieruit ontstonden vanaf begin twaalfde eeuw de geestelijk-militaire 
ridderlijke orden. In de eeuwen na de kruistochten veranderden de ridderlijke or-
den van karakter. Zij verloren hun geestelijk-militaire doelstelling en werden orden 
verbonden aan een vorst ter versteviging van loyaliteit aan die vorst. In de late mid-
deleeuwen ontstonden er in heel Europa vele tientallen van dergelijke corporaties. 
Nog later, na het ancien régime, verloren ook deze orden hun oorspronkelijke bete-
kenis en verdwenen of werden omgevormd tot verdienste orden ter beloning van 
verdienstelijke onderdanen, de lintjes zoals wij ze heden ten dage kennen. In Neder-

95  Kuiper, ‘Naar een antropologie van adellijke identiteitsvorming’, 167-168.
96  Vgl. A.J.F. Köbben, Wie niet waagt die niet wint. Over validiteit en representativiteit bij antropo-
logisch en sociologisch onderzoek (Amsterdam, 1991); B. Boudewijnse, ‘Fieldwork at home’, Et-
nofoor, 7 (1994) 73-95; P. Kloos, ‘Een schijn van onpartijdigheid. Kwalitatieve en kwantitatieve 
methoden in de sociale wetenschappen’, in: F. Bovenkerk, F. Buijs en H. Tromp (red.), Weten-
schap en Partijdigheid. Opstellen voor André J.F. Köbben (Assen/Maastricht, 1960) 267-273.
97  H. Obbink, ‘Jaap Dronkers (1945-2016) was een dwarse denker’, Trouw, 1 april 2016.
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land, maar ook daarbuiten, zijn van die oorspronkelijk geestelijk-militaire orden - al 
dan niet in heropgerichte vorm - nog enkele restanten terug te vinden. 

Hoofdstuk drie behandelt een inventarisatie van ridderlijke orden in Nederland 
met hun kenmerken, die in de periode 1965-2015 actief waren of nog steeds zijn. 
Alleen die orden worden behandeld waarover nooit eerder of slechts fragmenta-
risch is gepubliceerd. Dat betekent dat de drie adellijke orden, die vanouds een basis 
in Nederland hebben, en de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem in dat 
hoofdstuk niet uitvoerig besproken worden. De literatuurverwijzingen naar deze 
orden geven voldoende aanknopingspunten voor informatie over hun historie en 
ontwikkeling. Bij de bespreking van de overige orden wordt onderscheid gemaakt 
tussen diverse deels parallel lopende initiatieven, waarbij in een aantal gevallen 
sprake is van netwerken tussen orden en enkele ogenschijnlijk op zichzelf staande 
initiatieven. Op één uitzondering na maakten alle in 2015 nog actieve orden deel uit 
van grotere Europese netwerken of zelfs daarbuiten. 

In hoofdstuk vier wordt ingegaan op de onderlinge verhouding tussen oude en 
nieuwe orden en de thematiek van erkende en niet-erkende orden. In Nederland en 
ook daarbuiten worden bepaalde orden door de overheid erkend en andere niet. Dit 
bepaalt ook in belangrijke mate hoe ridderlijke orden tegenover elkaar staan; erken-
nen zij elkaar als ridderlijke orden of niet. Om te begrijpen waarom de ene orde wel 
erkend wordt en de andere niet, wordt het begrip erkenning in een breder Europees 
perspectief geplaatst. Vervolgens wordt ingegaan op de Nederlandse situatie en de 
vraag waarom de ene orde wel door de Nederlandse overheid erkend wordt en de 
andere orde niet. 

Hoofdstuk vijf behandelt de godsdienstige ontwikkelingen in Nederland vanaf de 
ontzuiling en de invloed die deze periode gehad heeft op de ridderlijke orden en in 
het bijzonder op de ontwikkeling van hun ledenbestanden. Hierbij wordt onderscheid 
gemaakt tussen rooms-katholieke orden, protestantse orden, oecumenische orden en 
orden waarbij religie geen rol speelt. Als rode draad in dit hoofdstuk en de aanslui-
tende hoofdstukken zes en zeven, wordt een vergelijking gemaakt tussen een vijftal 
orden: de Duitse Orde, de Johanniter Orde, de Orde van Malta, de Ridderorde van het 
Heilig Graf van Jeruzalem en de Orde van Sint Lazarus Groot Prioraat der Nederlanden. 
Tevens komt in dit hoofdstuk het begrip invention of tradition aan de orde en wordt 
gekeken naar mogelijke paraculturele invloeden, in het bijzonder de vrijmetselarij.

Hoofdstuk zes gaat in op de werken van ridderlijke orden en hoofdstuk zeven geeft 
een analyse van hun ledenbestanden om antwoorden te vinden op vragen betreffen-
de het verloop van het lidmaatschap, hun netwerken, betrokkenheid bij het werk van 
de orden, sociale cohesie of meer in het algemeen ‘mechanismen van maatschappe-
lijke betrokkenheid’. Tevens worden enkele demografische kenmerken behandeld om 
inzicht te krijgen wie de leden van ridderlijke orden zijn, zoals uitgeoefende beroepen, 
tot welke sociale bevolkingslaag zij behoren en geografische kenmerken.

Ten slotte kom ik in hoofdstuk acht met mijn slotbeschouwing. Daarin breng ik 
de resultaten van het onderzoek samen. 
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Afb. 4. Ridders op weg naar het Heilige Land (The British Library, fragment begin 14e eeuw).
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2. Een lange voorgeschiedenis

    Hoezeer tegen de verwachting van iedereen in,
    ridderorden bestaan nog steeds, 
    niet alleen in Nederland maar over de gehele wereld.

    Kees Bruin (1989) 98

2.1 Inleiding
Deze studie behandelt een hedendaags fenomeen met wortels ouder dan 900 jaar. 
Op enkele uitzonderingen na beroepen ridderlijke orden zich op een lange afstam-
ming van oude middeleeuwse orden in wier traditie en voetsporen zij treden. Om 
te begrijpen waarom zij dat doen, beschrijft dit hoofdstuk in vogelvlucht die lange 
voorgeschiedenis die begint in het jaar 1095. In dat jaar deed paus Urbanus II tijdens 
het concilie van Clermont een oproep op te trekken naar het Heilige Land om de 
heilige plaatsen te bevrijden van het juk van de Seldsjoeken, waarna de eerste kruis-
tocht een jaar later vertrok. Nadat de kruisvaarders onder leiding van Godfried van 
Bouillon in 1099, na een bloedige strijd Jeruzalem op de moslims veroverden, trof-
fen zij daar een door een broederschap gedreven hospitaal aan ter verpleging van 
zieke en gewonde pelgrims. Deze hospitaalbroederschap van Sint Jan zou in 1113 
bij bul van paus Paschalis II onder diens directe bescherming komen te staan en het 
recht krijgen een eigen grootmeester te benoemen.99 Dit wordt wel als het moment 
gezien waarop de Orde van het Hospitaal van Sint Jan van Jeruzalem, kortweg Orde 
van Sint Jan of Johannieter Orde genaamd, formeel is ontstaan. 

Ongeveer tezelfdertijd, in 1119 of 1120, legde de Bourgondische kruisridder 
Hugo van Payns samen met enkele metgezellen in Jeruzalem de drie kloosterge-
loften af (armoede, gehoorzaamheid en kuisheid) waarbij zij de taak op zich namen 
pelgrims op weg naar Jeruzalem te zullen beschermen. Zij kregen onderdak in een 
gedeelte van het koninklijk paleis bij de Tempel van Salomo en gingen zich daarom 
fratres militiae Templi of Tempeliers noemen. In 1128 werd met medewerking van de 
cisterciënzer Bernard van Clairvaux de kloosterregel voor de Tempeliers opgesteld 
waarna zij formeel als orde door de paus bevestigd werd.

Het begrip orde komt voort uit het ontstaan van benedictijner gemeenschappen 
in Frankrijk en Duitsland in de tiende en elfde eeuw, die leefregels adopteerden om 
Christus op een specifieke manier te dienen. Volgens de historicus Boulton was het 
Bernard van Clairvaux die op het idee kwam om gespecialiseerde orden te stichten 
waarin ridders werden opgenomen, die leefden volgens de regel van Benedictus 
en die zich volledig wijdden aan een leven van gebed en strijd om het geloof.100 Tot 

98  Bruin, Kroon op het werk, 210.
99  Ter gelegenheid van de herdenking van 900 jaar erkenning door de paus heeft de Orde van 
Malta in 2013 een boekje uitgegeven in vijf talen over de bul ‘Pie Postulatio Voluntatis’ van 15 
februari 1113: 1113-2013 Novecento anni dal riconoscimento di papa Pasquale II (Rome, 2013).
100  D’A.J.D. Boulton, The Knights of the Crown. The Monarchial Orders of Knighthood in Later Me-
dievel Europe 1325-1520 (Woodbridge, 1987) 8 / 16-18.
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die tijd werden ridders door de kerk voornamelijk afgeschilderd als rovers, moorde-
naars en verkrachters in dienst van hun heer. In zijn, uit die tijd stammende, De laude 
novae militiae, beargumenteerde Bernard van Clairvaux, dat de enige echte ridders 
diegenen waren die zich bekeerden tot milites Christi (soldaten van Christus) en zich 
volledig toelegden op de kruistochten tegen de vijanden van Christus. 

Rond 1130 sloten zich naar voorbeeld van de Tempeliers ook ridders aan bij de 
Orde van het Hospitaal van Sint Jan van Jeruzalem. Er vond een omvorming plaats 
van een ziekenhuis-broederschap naar een geestelijk-militaire ridderlijke orde. Wa-
ren het de Johannieters die in eerste instantie de zorg voor gewonden en zieken op 
zich namen en later pas militaire taken gingen uitvoeren, bij de Tempeliers zien we 
het omgekeerde, zij hadden van meet af aan een militaire taak en zijn zich pas later 
gaan toeleggen op de verzorging van zieke en gewonde pelgrims. 

Die eerste kruisvaarders kwamen uit het Romaanse taalgebeid, vooral uit Frank-
rijk en Italië. Interesse van de kant van Duitsers, Nederlanders en Vlamingen ont-
stond pas ten tijde van de tweede kruistocht (1147-1149).101 De derde kruistocht 
(1189-1192) kenmerkt zich door de deelname van grote groepen Duitsers. Koop-
lieden uit Bremen en Lübeck bouwden in die tijd bij de havenstad Akko een veld-
hospitaal voor de verzorging van Duitstalige zieke en gewonde pelgrims. Voor het 
uitvoeren van die taak en de strijd om de stad Jeruzalem en het Heilige Land, waren 
zowel priesters als ridders nodig, die zich eind twaalfde eeuw verenigden in de der-
de grote geestelijk-militaire orde uit die tijd, de Orde van het Hospitaal van Sint Marie 
der Duitsers, kortweg Duitse Orde genaamd. 

Van de drie geestelijk-militaire ridderlijke orden, Johannieters, Tempeliers en 
Duitse Orde, is de Orde van het Hospitaal van Sint Jan van Jeruzalem de jure de 
oudste, wat in de meeste studies aan de Tempeliers wordt toegeschreven, die de 
facto eerder militaire taken uitoefenden dan de Johannieters, maar pas later als 
orde werden erkend.102 Volgens Boulton zou ook de Orde van Sint Lazarus, ontstaan 
vanuit een lepra-hospitaal in de nabijheid van Jeruzalem, rond 1130/1140 ridders 
hebben aangetrokken. Over het ontstaan van deze orde bestaat echter nog veel 
onduidelijkheid. Ordespecialist Stair Sainty zegt hierover dat men nu aanneemt dat 
de orde is ontstaan vanuit een lepra-hospitaal in Jeruzalem dat nauw verbonden 
was met het Hospitaal van Sint Jan.103 Geen van de geschiedschrijvers uit die tijd zo-
als Willem van Tyrus en Jacques de Vitry maakt melding van een eigen organisatie. 
Uit een bewaard gebleven charter uit 1154 blijkt dat de broeders van het hospitaal 
van Sint Lazarus toen nog geen militaire taken uitoefenden. Aangenomen wordt 

101  J.M. van Winter, ‘De johannieters in Nederland voor de Franse Revolutie’, De Nederland-
sche Leeuw, 9/10 (1998) 238.
102  Zie voor recente studies over de Johannieters, Tempeliers en Duitse Orde respectievelijk: 
H. Nicholson, The Knights Hospitaller (Martlesham, 2001); H. Nicholson, The Knights Templar 
(Stroud, 2004); R. de Bruin, Bedreigd door Napoleon. De Ridderlijke Duitsche Orde, Balije van 
Utrecht 1753-1838 (Hilversum, 2012); R. de Bruin, ‘De Ridderlijke Duitse Orde Balije van Utrecht’, 
Virtus. Jaarboek voor adelsgeschiedenis, 16 (2009) 34-53.
103  G. Stair Sainty, ‘The Order of Saints Maurice and Lazarus’, in: Stair Sainty and Heydel-
Mankoo, World Orders of Knighthood and Merit, 177-186.
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dat daar rond 1200 verandering in kwam ter verdediging van hun hospitaal. De 
eerste pauselijke erkenning staat in een bul van april 1254, waarin de paus de orde 
bevestigt als militaire hospitaal orde.

De laatste, zevende, kruistocht was van 1271 tot 1272.104 De Johannieters en 
Tempeliers hadden zich vanwege het vele oorlogsgeweld inmiddels teruggetrok-
ken in Akko, wat als laatste kruisvaardersbolwerk in 1291 door de Mammelukken 
werd veroverd. Hiermee eindigde de periode van de geestelijk-militaire orden in het 
Heilige Land, die in hoge mate heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van het laat 
middeleeuwse ridderideaal. ‘Zonder kruistochten geen ridderschap’, aldus mediëvist 
Van Winter, ‘want dan zou het krijgsberoep een gewone laag bij de grondse bezig-
heid zijn gebleven die niet klassevormend had gewerkt, omdat er dan geen erecode 
gevormd en geen ideaal nagestreefd zou zijn’.105 

Alle in die tijd opgerichte geestelijk-militaire orden waren in grote lijnen aan 
elkaar gelijk en verschilden slechts op onderdelen. Het waren allemaal naar cister-
ciënzer model gevormde kloosterorden en hun regels waren gebaseerd op de regel 
van Benedictus of Augustinus. Naast de hoofdklasse van ridder-broeders (milites), 
kenden de orden nog een klasse van geestelijken (capellani) en dienende broeders 
(servientes). Om als ridder in een orde te worden opgenomen, moest men schild-
boortig zijn, men moest geboren zijn in een familie van ridders en knapen.106 Was 
het krijgsbedrijf, de milites, in eerste aanleg een bezigheid voor de weerbare diena-
ren van een heer, nadat de kerk als gevolg van de kruistochten zich intensief met 
dat krijgsbedrijf was gaan bezighouden, sloot ook de adel tot de koning zelf aan 
toe, zich bij die milites aan. Van Winter zegt hierover: ‘Zij allen lieten zich ter gele-
genheid van hun omgording met het zwaard ten teken van volwassenheid de titel 
van miles welgevallen, die eerst vooral voor hun ondergeschikten was bestemd, en 
die inmiddels aanmerkelijk in gevoelswaarde aan het stijgen was en ‘ridder’ ging 
betekenen’.107 Het is dan ook niet verwonderlijk dat het aanvankelijk simpele ritueel 
van de omgording met het zwaard, dat later het karakter van een ridderslag kreeg, 
gedurende de twaalfde en dertiende eeuw aanzienlijk uitgebreid werd met veel 
kerkelijke symboliek en ceremonieel. Het begon elementen te vertonen van de kro-
ningsplechtigheid van koningen. 

Als tegen het einde van de dertiende eeuw een einde komt aan de kruistochten 
betekent dit het verval van de geestelijk-militaire orden. Gedurende twee eeuwen 
hadden de orden hun diensten bewezen als gedisciplineerde lichamen van goed 

104  Historici zijn het niet eens over het aantal kruistochten. Dat aantal loopt uiteen van zeven 
tot negen. Vgl. S. Haasnoot, ‘De kruistochten. De politieke realiteit was vaak belangrijker dan 
de religieuze inspiratie’, Historisch Nieuwsblad, 8 (2005) 16-23. Zie voor algemene informatie 
en visie over de kruistochten: J. Le Goff, R. Fagel en P. Leupen, De cultuur van middeleeuws 
Europa (Amsterdam, 1987); A. Jelsma en G. van Klinken, Kruis en Zwaard. Terugblik op de kruis-
tochten 1096-1996 (Zoetermeer, 1996).
105  J.M. van Winter, Ridderschap ideaal en werkelijkheid (Bussum, 1965) 39-40 / 47-48 / 59.
106  Van Winter, ‘De johannieters in Nederland voor de Franse Revolutie’, 234-246.
107  J.M. van Winter, ‘Adel, ministerialiteit en ridderschap 11de-14de eeuw’, in: D.P. Blok, Alge-
mene geschiedenis der Nederlanden II (Haarlem, 1977-1983) 132.
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getrainde ridders die op ieder moment klaar stonden in actie te komen onder aan-
voering van een grootmeester. Deze legers stonden in schril contrast met de legers 
in dienst van een vorst, die veelal bestonden uit recalcitrante en moeilijk aan te 
sturen vazallen. Dit leidde in de veertiende eeuw tot het ontstaan van een nieuw 
‘soort’ ridderlijke orden, specifiek gebonden aan een vorst. Het dilemma daarbij 
was dat daarvoor niet meer de regels van de geestelijke orden gehanteerd kon-
den worden. Daarvoor zou immers een kloosterlijke omgeving noodzakelijk zijn 
waarbij de grootmeester gekozen werd uit de geprofeste broeders. Die nieuwe aan 
een vorst gebonden orden betroffen dan ook zuivere lekenorden met een regel 
die slechts bestond uit de daarvoor van toepassing zijnde bepalingen van de oude 
geestelijke orden. Hiermee brak een nieuwe periode aan in de geschiedenis van 
de ridderlijke orden. Overal in West-Europa ontstonden in de late middeleeuwen 
nieuwe orden waarvan er enkele - net als van de geestelijk-militaire orden - de tijd 
overleefd hebben.108

De vraag die zich opdringt is of al die ridders van adel waren. Weliswaar was de 
situatie in West-Europa niet overal gelijk - zo waren er grote verschillen tussen het 
Duitse Rijk en Frankrijk en landen als Engeland, Italië en Spanje -, in het algemeen 
kan deze vraag ontkennend worden beantwoord. Van Winter heeft uitgebreid on-
derzoek gedaan naar de ridderschap in het Duitse Rijk (waartoe het grootste deel 
van het huidige Nederland en België behoorde) en meer specifiek het hertogdom 
Gelre, waar men het ‘heerschildsysteem’ kende, een opsplitsing van de ridderlijk 

108  Vgl. Boulton, The Knights of the Crown, 21.

Afb. 5. Kruisridder achtervolgt vijand (Fresco Tempelierskerk Cressac, eind 12e eeuw).
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levende maatschappelijke bovenlaag in een aantal sociale lagen van verschillend 
maatschappelijk aanzien.109 De ‘ministerialen’, de onvrije mannen in dienst van een 
heer (koning, graaf e.d.), namen de laagste positie in. Vanwege trouw aan hun heer, 
bekleedden zij verantwoordelijke posities waardoor zij zich in de twaalfde eeuw wis-
ten op te werken tot het sociale niveau van de adel en daardoor toegang kregen tot 
de ridderschap, zonder in juridische zin tot de adel te behoren. Hun financiële posi-
tie maakte het mogelijk een paard en een wapenuitrusting aan te schaffen waardoor 
zij als ridder konden meevechten in het leger van hun heer, veelal onder aanvoering 
van adellijke commandanten, die de titel ridder (toen nog) te minderwaardig von-
den. Dit in tegenstellig tot Frankrijk waar de ‘assimilatie’ van adellijke en laag-geboren 
ridders al in de elfde eeuw plaatsvond vanwege het prestige dat de titel ridder in die 
contreien bezat. Het zou tot circa 1225 duren totdat ook in onze gebieden de adel de 
titel van ridder ging voeren. Het onderscheid tussen ridders van adellijke afkomst en 
van ministeriale afkomst bleef bij ons evenwel voorlopig nog bestaan. Er liep door 
de Nederlanden een grens tussen de Franse en de Duitse invloedsfeer, waarbij het 
tempo van ontwikkeling van de ridderschap in het Franse (zuidelijke) deel ongeveer 
anderhalve eeuw voorliep op de ontwikkeling in het Duitse (oostelijke) deel. Het zou 
nog tot het einde van de middeleeuwen duren alvorens de ministerialen, door het in 
toenemende mate innemen van belangrijke bestuurlijke posities door leden van de 
ridderschap en het toetreden van de adel tot die ridderschap, als gelijkwaardig met 
de adel werden beschouwd en er zich op die wijze - althans volgens Van Winter - een 
‘nieuwe’ adel ontwikkeld had.110

2.2  Een classificatie van ridder(lijke) orden
In 2006 publiceerden Guy Stair Sainty en Rafal Heydel-Mankoo hun magnum opus 
World Orders of Knighthood and Merit, een meer dan 2000 pagina’s tellend standaard-meer dan 2000 pagina’s tellend standaard-
werk, dat een overzicht biedt van alle ridder(lijke) orden in Europa en van landen 
ver daarbuiten.111 Voor de indeling van deze orden in categoriën en tijdsperioden 
hanteerden zij zeven klassen die 900 jaar ordehistorie weerspiegelen. In 1987 had 
Boulton alleen al voor de periode 1325 (de ‘na geestelijk-militaire orde periode’) 
tot 1520 (begin van de Reformatie) een indeling opgesteld in zes klassen.112 Barber 
deelde deze periode eerder in drie klassen in, zoals Boulton het omschreef: ‘loosely-

109  Van Winter, Ridderschap, 5-11.
110  Van Winter, ‘Adel, ministerialiteit en ridderschap 11de-14de eeuw’, II, 123-147. Vgl. P. Jans-
sens, De evolutie van de Belgische adel sinds de late middeleeuwen (z.pl., 1998) 103-107; J.M. van 
Winter, Sources Concerning the Hospitallers of St John in the Netherlands, 14th-18th Centuries 
(Leiden, 1998) 8-10; A. Janse, Ridderschap in Holland. Portret van een adellijke elite in de late 
middeleeuwen (Hilversum, 2001) 43-53; A. van Steensel, ‘Op naar revisie en synthese. Recente 
trends in het onderzoek naar de adel in de middeleeuwse Nederlanden’, Virtus. Jaarboek voor 
adelsgeschiedenis, 19 (2012) 9-38.
111  G. Stair Sainty and R. Heydel-Mankoo (eds.), World Orders of Knighthood and Merit (Wilming-
ton, 2006).
112  Boulton, The Knights of the Crown, xvii-xxi.
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defined’.113 Kruse zegt in zijn inventarisatie van ridderlijke orden en adelsgezelschap-
pen in de late Duitse middeleeuwen, de indeling van Boulton waardevol te vinden, 
maar er toch niet mee uit de voeten te kunnen, omdat veel orden zich niet duidelijk 
laten indelen.114 Omdat iedere indeling het gevaar inhoudt de gedefinieerde klassen 
niet scherp af te kunnen bakenen, wordt in dit hoofdstuk een geheel eigen periode 
indeling gebruikt, rekening houdend met het feit dat er bij ons tijdens de Republiek 
der Zeven Verenigde Nederlanden een andere ontwikkeling heeft plaatsgevonden 
dan in de rest van West-Europa. Daarbij wordt tevens rekening gehouden met de 
eerder besproken definiëring van Van Valkenburg en wordt onder ridderlijke orden 
een corporatie van ridders verstaan en onder ridderorde een onderscheiding we-
gens bewezen verdiensten. In buitenlandse en veelal ook Nederlandse studies tref-
fen we dit onderscheid niet aan. De gekozen indeling is derhalve:

Geestelijk-militaire ridderlijke orden, 1100-13001. 
Seculiere ridderlijke orden, 1300-15882. 
Ridderlijke orden tijdens de Republiek, 1588-17953. 
Verdienste orden, 1795-heden4. 

Geestelijk-militaire ridderlijke orden 1100-1300
Niet alleen in het Heilige Land maar ook op het Iberisch schiereiland en langs de 
Oostzeekust ontstonden vanaf de twaalfde eeuw, gesteund door de Heilige Stoel, 
geestelijk-militaire orden die de grenzen van christelijk Europa verdedigden. Al deze 
geestelijk-militaire orden wisten grote rijkdommen te vergaren. Voor de bekostiging 
van de strijd in het Heilige Land en elders ontvingen zij veel schenkingen, vaak in de 
vorm van land. Die goederen lagen verspreid over grote delen van Europa waarvoor 
beheersorganisaties moesten worden opgezet. Zo vinden we op tal van plaatsen in 
West-Europa nog restanten terug van ordehuizen (commanderijen). Op het grond-
gebied van het huidige Nederland hadden de Johannieters een twintigtal comman-
derijen, de Tempeliers er twee en de Duitse Orde er zeventien.115 Na het verlies van 
hun oorspronkelijke doelstelling, zijn de meeste geestelijk-militaire orden opgehe-
ven. In Nederland bestaan vandaag de dag - al dan niet in heropgerichte vorm - nog 
twee takken van de Hospitaal Orde van Sint Jan, de Duitse Orde, twee takken van de 
Orde van Sint Lazarus en de Tempeliers.

Seculiere ridderlijke orden 1300-1588
De omwenteling die tot de creatie van seculiere orden leidde, was het product van 
een aantal ontwikkelingen in de veertiende en vijftiende eeuw. Boulton vat ze als 
volgt samen: - het zwakker worden van het feodale stelsel waardoor de autoriteit 
van koningen en hogere vorsten zich kon herstellen; - een expansie van adellijke 

113  R. Barber, The Knight and Chivalry (Woodbridge, 1970) (20) / 303-310.
114  H. Kruse, W. Paravicini und A. Ranft (Hg.), Ritterorden und Adelsgesellschaften im spätmittel-
alterlichen Deutschland (Frankfurt am Main, 1991) 22-23.
115  Vgl. T.J. Versélewel de Witt Hamer, ‘De Johanni(e)ter Commanderijen in Nederland’, Johan-
niternieuws, (2008-2014) afl. 234-256; Mol: Vechten, bidden en verplegen.
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cultuur aan de vorstelijke hoven; - het grotere aanzien van de ridderschap als adellijk 
gezelschap en het prestige van ridderlijkheid; - de sterk geromantiseerde verhalen 
over Koning Arthur en de Ronde Tafel als model voor het wereldbeeld van leiders en 
de adel; en - de triomf van de ‘riddercultuur’ zoals verbeeld in toernooien, steekspel, 
pelgrimage en het beroep van de herauten.116 Loyaliteit aan de vorst als basis voor 
stabiliteit en behoud van gezag was essentieel. De ridderschap moest wegens het 
wegvallen van de kruistochten en daarmee een groot deel van het krijgsbedrijf, op 
een andere, nieuwe manier, aan de vorst gebonden worden. En die manier werd 
gevonden in het creëren van ridderlijke orden, die tevens aanzien en prestige gaven 
aan zowel de vorst als de ridders. 

Overal ontstonden er nieuwe wereldlijke orden zoals de Engelse Orde van de Kou-
senband (The Most Noble Order of the Garter, in 1348 gesticht door Koning Edward 
III), de Italiaanse Orde van de Aankondiging (Ordine Supremo della Santissima An-
nunziata, rond 1360 gesticht door Graaf Amadeus VI van Savoye), de Bourgondisch / 
Nederlandse Orde van het Gulden Vlies (in 1430 gesticht door Hertog Philips de Goe-
de) en de Franse Orde van Sint Michiel (Ordre de Saint-Michel, in 1469 gesticht door 
Koning Lodewijk XI). Al deze orden waren adellijke hoforden en kenden naast een 
numerus clausus geen rangverschillen. Voor de vorst was het belangrijk dat de eed 
die een edelman bij zijn admissie in de orde aflegde, een serieuze aangelegenheid 
was die niet lichtzinnig verbroken kon worden. 

Aldus ontwikkelde zich een regaal recht om nieuwe ridderlijke orden te creëren, 
wat niet alleen door ‘hoge’ vorsten werd uitgeoefend. Ook lagere landheren creëer-
den - weliswaar minder hoogstaande - orden, die net als de hogere orden uiteen 
konden lopen van zeer rigide organisaties met uitgebreide statuten tot informele 
broederschappen. Soms werd de structuur van de ‘oude’ geestelijk-militaire orden 
gekopieerd met aan het hoofd een grootmeester en leden die ridder genoemd wer-
den om zo nog iets van de oude luister op de nieuwe orden te laten schijnen. Veel 
van deze orden bestonden slechts uit een gering aantal ridders, hadden onduidelij-
ke intenties en waren een kort leven beschoren. De meeste van deze orden zijn in de 
loop der tijd dan ook weer verdwenen, omdat ze specifiek waren ingesteld rondom 
een bepaalde persoon of groep van personen, of omdat door verovering het territo-
rium van de oprichter verloren ging. Maar het kon ook zijn dat opvolgende vorsten 
een bepaalde orde simpelweg hebben afgeschaft, omdat zij een andere kijk op rid-
derlijke orden hadden. 

Vergeleken met enkele van de ons omringende landen hebben de Nederlanden 
in het creëren van nieuwe orden geen voorname rol gespeeld. Naast de Orde van 
het Gulden Vlies is er sprake van nog drie orden waarover echter nog veel onduide-
lijkheid bestaat. Het zijn de Orde van Sint Jacob, de Orde van Sint Anthonis en de Orde 
van de Hollandsche Tuin. Van Zelm van Eldik gaat in zijn magnum opus uit 2003 Moed 
en Deugd. Ridderorden in Nederland: de ontwikkeling van een eigen wereld binnen de 
Nederlandse samenleving uitgebreid in op het historisch onderzoek naar deze or-

116  D’A.J.D. Boulton, ‘The Curial Orders of Knighthood of the Confraternal Type’, in: Stair Sainty 
and Heydel-Mankoo, World Orders of Knighthood and Merit I, 205-239.
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den.117 Het debat of er ooit een Orde van Sint Jacob geweest is, die in 1290 door Flo-
ris V zou zijn gesticht, heeft zich met name gedurende de eerste helft van de negen-
tiende eeuw afgespeeld en is onbeslist gebleven. In tegenstelling tot de Orde van 
Sint Jacob waarvan geen tastbare bewijzen zijn overgeleverd, staat het bestaan van 
de (Henegouwse) Orde van Sint Anthonis onomstotelijk vast. De vraag is hier door 
wie en wanneer de orde gesticht zou zijn.118 Het Rijksmuseum in Amsterdam bezit 
enkele fraaie portretten van Jacoba van Beieren en haar vierde echtgenoot Frank 

117  J.A. van Zelm van Eldik, Moed en deugd. Ridderorden in Nederland: de ontwikkeling van een 
eigen wereld binnen de Nederlandse samenleving (Zutphen, 2003) 35-60.
118  Aangenomen wordt dat de Orde van Sint Anthonis in 1382 door Albrecht van Beieren zou 
zijn gesticht uit dank voor het voorbijgaan van een epidemie van het Sint-Antoniusvuur (er-
gotisme). De laatste inschrijving in het bewaard gebleven ledenregister van de orde dateert 
van 1438. D. van Tol, ‘De Orde van de Hollandsche Tuin. De Oudste ridderorde van Holland 
(1387-1418)’, De Nederlandsche Leeuw, 1/3 (1997) 6-33. Van Bosbeke maakt melding dat eind 
jaren zeventig van de vorige eeuw in Frankrijk een zekere mgr. Marcus zich grootmeester 
noemde van de Ordre de Saint-Antoine du Désert, een heroprichting van de Orde van Sint An-
thonis. Mgr. Marcus, zich noemende Prins van Theopolis en prins van het Heilige Roomse Keizer-
rijk van het Oosten, bij de gratie Gods Patriarch van de Primitieve Katholieke Apostolische Kerk van 
Antiochië, Orthodox en van Syro-Byzanthijnse Traditie, 147e opvolger van de Apostel Petrus op de 
troon van Anthiochië, was de in 1923 te Amsterdam geboren Nederlander Jan Frederik Nico 
van Assendelft, de latere bisschop van de koptische kerk van Frankrijk. Van Bosbeke, Ridders 
van nu, 230-233. De Orde van Sint Anthonis zou al een voorganger gehad hebben, de eind 
elfde eeuw gestichte lekenbroeder Orde der Antonianen. www.antoniterforum.de. Geraad-
pleegd op 9 augustus 2014.

Afb. 6. Jacoba van Beieren (1401-1436) en Frank van Borsele (1395-1470) met het onderscheidings-
teken van de Orde van Sint Anthonis (circa 1435, Rijksmuseum Amsterdam).
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van Borsele waarop zij staan afgebeeld met het ordeteken van de Orde van Sint An-
thonis. Dat Van Zelm van Eldik vraagtekens plaatste bij het bestaan van de Orde van 
de Hollandsche Tuin (‘De Orde van de Tuin is omstreden’) laat zien dat hij kennelijk 
niet op de hoogte was van het artikel van Van Tol uit 1997 in De Nederlandsche Leeuw 
waarin Van Tol aantoont dat de omstreeks 1387 gestichte Orde van de Hollandsche 
Tuin, de oudste ridderlijke orde van Holland was, ervan uitgaande dat de oprichting 
van de Orde van Sint Jacob in 1290 op een fabel berust.119 Van de vier ‘Nederlandse’ 
orden heeft slechts de Orde van het Gulden Vlies de tijd doorstaan, alleen niet meer 
als Nederlandse orde maar als Spaanse- en als Oostenrijkse orde.120 

Ridderlijke orden tijdens de Republiek 1588-1795
Tijdens de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden zijn er geen ridderlijke orden 
ingesteld, dit in tegenstelling tot andere delen van Europa waar vorsten gedurende 
die periode tal van nieuwe orden creëerden. Deze orden kregen steeds meer het ka-
rakter van verdiensten orden, bedoeld ter beloning van alreeds verrichte prestaties. 
Anders dan tegenwoordig waren dergelijke orden in de zeventiende en achttiende 
eeuw gesloten corporaties van ridders die of al van adel waren of door hun opname 
in de orde adeldom verwierven.121 

Na het afzweren van Philips II als landheer in 1581 ontstond binnen de staten-
bond die de Republiek zou gaan vormen, de discussie bij wie de soevereiniteit be-
rustte.122 Sommigen waren van mening dat de soevereiniteit nog steeds aan Philips 
II toebehoorde, omdat hij weliswaar als persoon was afgezworen maar zijn titels - 
zoals hertog van Gelre en graaf van Holland - niet waren afgeschaft. Anderen waren 
van mening dat de soevereiniteit bij de Staten berustte en weer anderen zeiden dat 
de soevereiniteit bij het volk lag. Een decreet van de Staten van Holland waarin be-
paald werd dat de soevereiniteit de Staten van de afzonderlijke gewesten toekwam, 
maakte een einde aan de discussie. De gewestelijke Staten verkeerden daardoor, als 
houder van de hoogste bestuursmacht, in de positie om nieuwe orden te creëren, 
van welk recht zij echter nooit gebruik gemaakt hebben.123 Volgens Bruin ‘hing dit 
waarschijnlijk samen met het feit dat de Noordelijke Nederlanden in de middeleeu-
wen slechts een geringe mate van feodalisering gekend hebben en een krijgsadel 
hier als maatschappelijke bovenlaag minder tot ontplooiing gekomen is dan elders 

119  Van Tol, ‘De Orde van de Hollandsche Tuin’, 6-33.
120  Volgens Van Zelm van Eldik zou er bij het tot stand komen van het Koninkrijk der Neder-
landen in 1813 tussen de politicus G.K. van Hogendorp en Willem I gesproken zijn over de 
heroprichting van een Orde van het Gulden Vlies, waarvan Willem I echter afzag. J.A. van Zelm 
van Eldik, Ons grondwetsartikel regelende de instelling van ridderorden en de ontwikkelingsgang 
van de Nederlandse orden in de negentiende en twintigste eeuw (Den Haag, 1985) 12-14.
121   Bruin, Kroon op het werk, 18.
122  J.H.A. Lokin en W.J. Zwalve, Inleiding in de rechtsgeschiedenis (Groningen, 1985) 346.
123  Als soeverein hadden de Staten de jure ook adeldom kunnen verlenen, wat nooit is voor-
gekomen. De veel gehoorde bewering, dat er tijdens de Republiek geen adel mogelijk was, 
is dan ook onjuist. Dit staat los van het feit of adelsgunsten de facto aan de orde zouden zijn 
geweest.
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in Europa.’124 Een afvaardiging van de ridderschap maakte reeds deel uit van de Sta-
ten van de afzonderlijke gewesten en ook was er geen noodzaak tot het creëren van 
ridderlijke orden om op die wijze de krijgsadel te verenigen. 

Ook Willem van Oranje en enkele van zijn verwanten konden in hun hoedanig-
heid als prinsen van het vorstendom Oranje adeldom verlenen en orden instellen. 
Dit zal zeker gegolden hebben vanaf 1747 toen er nog maar één stadhouder was 
voor de Verenigde Nederlanden, welke functie bovendien erfelijk werd. De bevoegd-
heden die zij zich wisten te verwerven betekende dat zij weliswaar niet de jure maar 
wel de facto de positie van soeverein staatshoofd innamen. Bruin: ‘De stadhouders 
beschikten niet over een eigen ridderorde, zoals de meeste vorsten in Europa. In 
de republiek waren de Oranjes gedwongen behoedzaam te opereren, zeker wan-
neer soevereiniteitsaanspraken in het geding waren.’125 Mogelijk dat dit hen ervan 
weerhield een eigen orde in te stellen, iets wat Koning Willem II in 1841 wel zou 
doen met de stichting van de Orde van de Eikenkroon. Hij deed dit niet als koning 
van Nederland maar als groothertog van Luxemburg. De Orde van de Eikenkroon 
was dan ook geen Nederlandse maar een Luxemburgse orde, die de koning evenwel 
de mogelijkheid gaf om naar hartenlust wie dan ook in zijn orde op te nemen. Vele 
Nederlanders is die eer te beurt gevallen.126 De hoogste eer voor bewezen diensten 
in eigen land tijdens de Republiek bestond meestal uit een concreet geschenk zoals 
gouden vaatwerk of een ketting met daaraan soms een sporadisch ingestelde ver-
dienstepenning.127 

De enige ridderlijke orden van (of op) eigen bodem in de jaren van de Republiek 
waren de Orde van Sint Jan en de Duitse Orde. De Orde van Sint Jan, die midden zes-
tiende eeuw nog 18 commanderijen bezat binnen het grondgebied dat de Republiek 
zou gaan vormen, raakte ten gevolge van de Reformatie vanaf het eind van die eeuw 
in verval doordat het merendeel van haar bezittingen geseculariseerd werden. Al-
leen in Gelre behield de orde een deel van haar bezittingen, omdat de Gelderse com-
manderij te Arnhem en haar onderhorig huis in Nijmegen, commanderijen waren die 
onder het beheer van een ridder van de orde vielen en daardoor als wereldlijk wer-
den beschouwd. Dit in tegenstelling tot de overige commanderijen die door pries-
ters van de orde werden beheerd en als geestelijke goederen ten prooi vielen aan 
de gewestelijke Staten. De Duitse Orde, althans de binnen de landsgrenzen vallende 
Balije Utrecht, hervormde zich begin zeventiende eeuw van een katholieke orde in 
een seculiere adelsorganisatie, en kon daardoor als adellijke ridderlijke orde blijven 
voortbestaan. Als protestantse balije paste zij echter niet meer binnen de katholiek 
gebleven moederorde, de Orde van het Hospitaal van Sint Marie der Duitsers, en zou 
als Ridderlijke Duitsche Orde Balije van Utrecht een zelfstandig bestaan gaan leiden.

124  Bruin, Kroon op het werk, 19-20.
125  Ibidem, 24.
126  Van Zelm van Eldik, Ons grondwetsartikel, 29-31.
127  Vgl. H.G. Meijer, C.P. Mulder en B.W. Wagenaar, Orders and Decorations of the Netherlands 
(Venlo, 1984 [1982]) 15-19 / 44; Bruin, Kroon op het werk, 20-24; G. Sanders, Het present van Staat. 
De gouden ketens, kettingen en medailles verleend door de Staten-Generaal, 1588-1795 (Hilversum, 
2013).
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Verdienste orden 1795-heden
Als begin 1795 erfstadhouder Willem V naar Engeland vlucht en de Bataafse Repu-
bliek wordt uitgeroepen heeft het ‘decoratiestelsel’ in de Nederlanden een achter-
stand in vergelijking met andere Europese landen. Toch zou het nog tot eind 1806 
duren alvorens de kersverse koning Lodewijk Napoleon van het dat jaar opgerichte 
Koninkrijk Holland, twee nieuwe ridderorden instelde: de Orde van de Unie en de Ko-
ninklijke Orde van Verdienste, die begin 1807 werden verenigd tot één nieuwe orde, 
de Koninklijke orde van Holland. Deze nieuwe orde was slechts een kort leven bescho-
ren, omdat aan het eind van dat jaar de orde werd omgedoopt tot Koninklijke Orde 
van de Unie, die tot de inlijving van het Koninkrijk Holland in het Franse keizerrijk in 
1810 zou worden verleend. In 1811 stichtte Napoleon Bonaparte bij zijn bezoek aan 
de Nederlandse departementen de Orde van de Reünie. Deze orde werd na de val 
van Napoleon in 1815 door Lodewijk XVIII opgeheven. In Nederland is geen besluit 
bekend waaruit blijkt dat Koning Willem I deze bepaling heeft overgenomen.128 

Na de Franse bezetting en de terugkeer van prins Willem Frederik van Oranje-
Nassau als nieuwe vorst van de verenigde Nederlanden in 1813, was een van de 
eerste taken die hij op zich nam het instellen van een militaire onderscheiding. Die 
dapperheidsonderscheiding kwam er in 1815 en kreeg als naam Militaire Willems-
Orde. Het was een moderne verdienste orde zonder numerus clausus en zonder 
aanspraken op adeldom.129 Omdat er tevens behoefte was aan een onderscheiding 
voor gewone burgers werd datzelfde jaar nog de Orde van de Nederlandse Leeuw in-
gesteld. Ook voor deze orde, die als devies Virtus nobilitat (Deugd adelt) meekreeg, 
gold dat er geen numerus clausus was en geen opname in de adelstand. 

Na de afschaffing van de standenmaatschappij in 1848 werd het voor de vorst 
moeilijker om buiten de ministeriële verantwoordelijkheid om eigenmachtig onder-
scheidingen toe te kennen. Dat gold ook voor de Orde van de Eikenkroon. Toch ge-
doogde de Nederlandse overheid de toekenning van die onderscheiding door de 
vorst en maakte zij er zelf ook gebruik van. Daarmee werd de orde een onofficiële 
Nederlandse onderscheiding voor verdienstelijke burgers die niet in aanmerking 
kwamen voor de Militaire Willems-Orde of de Orde van de Nederlandse Leeuw. Het 
overlijden van Willem III in 1890 verbrak de band tussen Nederland en Luxemburg en 
daarmee de mogelijkheid tot toekenning van de Orde van de Eikenkroon. Om in deze 
leemte te voorzien werd in 1892 de Orde van Oranje-Nassau ingesteld.130 Deze orde 
maakte naast de exclusieve Orde van de Nederlandse Leeuw een ruimhartiger deco-
ratiebeleid mogelijk. Naast de officiële staatsonderscheidingen kent Nederland ook 
enkele huisorden van het koningshuis. In 1858 stelde Willem III de Huisorde van de 
Gouden Leeuw in en in 1905 stichtte koningin Wilhelmina de Huisorde van Oranje.131 

128  O. Schutte, De Orde van de Unie (Zutphen, 1985) 9-12.
129  Vgl. Bruin, Kroon op het werk, 33-38; K. Bruin, Een hele eer. 200 jaar koninklijke onderschei-
dingen in Nederland (Zwolle, 2015) 15-31.
130  Vgl. Bruin, Kroon op het werk, 70-93; Bruin, Een hele eer, 57-69.
131  De Huisorde van Oranje werd in 1969 door koningin Juliana hervormd tot de Huisorde 
van Oranje, de Orde van Trouw en Verdienste, de Kroonorde en de Eremedaille voor Voortva-
rendheid en vernuft.
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Van de geestelijk-militaire orden uit de tijd van de kruistochten bestond in Neder-
land op het moment van het ontstaan van het Koninkrijk der Nederlanden alleen de 
Ridderlijke Duitsche Orde Balije van Utrecht nog (Duitse Orde). Formeel was deze orde in 
1811 bij decreet door Napoleon Bonaparte afgeschaft, maar zij was nog niet ontbonden. 
De orde werd in Nederland bij wet van 8 augustus 1815 door koning Willem I hersteld.132 
Sedertdien is de orde een rechtspersoon sui generis (enige in zijn soort). Het staatshoofd 
is soeverein van de orde en benoemingen van nieuwe leden vinden plaats bij koninklijk 
besluit. 

Hetgeen er eind achttiende eeuw nog over was van de Orde van Sint Jan was tij-
dens de Napoleontische tijd, door confiscatie van de nog resterende ordegoederen, 
inmiddels in zijn geheel verdwenen. Het was prins Hendrik die in 1909 de Johan-
niter Orde (her)oprichtte, als afdeling van de Duitse Balije Brandenburg, een in de 
eerste helft van de zestiende eeuw afgesplitste protestantse tak van de Orde van 
het Hospitaal van Sint Jan van Jeruzalem. Dit initiatief werd in 1911 gevolgd door 
de oprichting van een Nederlandse afdeling van de inmiddels in Rome gevestigde 
Orde van Malta, de van oorsprong katholieke tak van de Orde van het Hospitaal van 
Sint Jan van Jeruzalem.

132  Wet van 8 augustus 1815, nr. 55, Staatsblad 43. De heroprichting was geen vanzelfspre-
kendheid maar was te danken aan een soevereine beslissing van de koning. Zie: De Bruin, 
Bedreigd door Napoleon, 599.

Afb. 7. Fra Matthew Festing (l), vorst-grootmeester van de Orde van Malta en paus Franciscus 
(Rome, 2016)
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2.3  Conclusie
Het achterliggende hoofdstuk beschrijft de ontwikkeling van ridderlijke orden, vanaf 
hun ontstaan in de twaalfde eeuw tot begin twintigste eeuw. Die orden vormen de 
basis van het hedendaagse door de Nederlandse overheid en vorstenhuis gebruikte 
decoratiestelsel ter beloning van verdienstelijke onderdanen. Het is ook de basis 
van hedendaagse ridderlijke orden, corporaties van mannen en vrouwen, die in de 
geest van de oorspronkelijke, middeleeuwse orden, een hoger doel nastreven. Van 
die oude middeleeuwse orden bestaat in Nederland alleen de Duitse Orde nog. De 
geschiedenis van alle andere orden begint begin twintigste eeuw met de oprichting 
van de Johanniter Orde en de Orde van Malta. Daar begint feitelijk ook deze studie. 
De nadruk ligt evenwel op de afgelopen vijftig jaar.

Voor een studie naar het hedendaags functioneren van ridderlijke orden is het 
van belang te begrijpen op welke wijze zij zich identificeren met middeleeuwse or-
den en dit weten te verbinden met hun eigen historie en de algemene ordehistorie 
zoals hiervoor geschetst. In het volgende hoofdstuk behandel ik de opkomst van 
nieuwe orden vanaf het midden van de vorige eeuw. Daarbij ga ik in op hun belang-
rijkste kenmerken en de actoren die bij hun oprichting betrokken waren. Ridderor-
den en ridderlijke orden, het zijn voor velen nog steeds eervolle instituten, niet in de 
laatste plaats voor de betrokkenen zelf.
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Afb. 8. Prins Bernhard (1911-2004), Landcommandeur van de Johanniter Orde (portret Gerda van 
Gijzel, 1991, Kanselarij Johanniter Orde Den Haag)
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3. De revitalisatie van het ridderideaal

    Er moeten in onze maatschappij mensen opstaan,  
    die zich weer tot de ridderlijke deugden wenden en
    die bereid zijn, er openlijk voor uit te komen.

    Otto von Habsburg (1982) 133

3.1 Inleiding
In tegenstelling tot het buitenland waren ridderlijke orden in Nederland tot de jaren 
vijftig van de vorige eeuw exclusief voorbehouden aan de adel. We hebben het dan 
over de Ridderlijke Duitsche Orde Balije van Utrecht (Duitse Orde), de Souvereine 
Militaire Hospitaal Orde van Sint Jan van Jeruzalem, van Rhodos en van Malta, As-
sociatie Nederland (Orde van Malta) en de Johanniter Orde in Nederland (Johanniter 
Orde).134 Drie adellijke ridderlijke orden, die met in totaal meer dan achthonderd 
leden in 2015, nog steeds actief zijn in Nederland. In die adellijke hegemonie kwam 
begin jaren vijftig verandering. 

Op een moment dat de ontzuiling in Nederland nog op gang moest komen, 
vierde katholiek Nederland in 1953 het eeuwfeest van het herstel van de katho-
lieke hiërarchie. Een jaar later zouden de Nederlandse bisschoppen zich in het 
mandement De katholiek in het openbare leven van deze tijd uitspreken over de 
actieve inzet van katholieken in de maatschappij. Het is dan ook niet vreemd dat 
in de aanloop daar naar toe de katholieke elite, vanaf begin jaren vijftig gesteund 
door de pauselijk nuntius in Nederland, mgr. Paolo Giobbe, stappen ondernam 
om tot de oprichting te komen van een eigen Nederlandse commanderij van 
de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem, die zich actief met apostolische 

133  Van Bosbeke, Ridders van nu, 144.
134  Zie voor de Duitse Orde: F.J.W. Fabius, De Ridderlijke Duitsche Orde van verleden tot heden 
(1961); J.A. Mol, De Friese Huizen van de Duitse orde (Leeuwarden, 1991); J.M. van Winter, ‘Gees-
telijke ridderorden, organisatorisch met elkaar vergeleken’, Virtus, Bulletin van de Werkgroep 
Adelsgeschiedenis, 2 (1998) 48-58; M. de Bruijn, G. Pauw en L. van der Tuuk, De vestiging van 
het Duitse Huis in de stad Utrecht (Utrecht, 2000); De Bruin, ‘De Ridderlijke Duitse Orde Balije 
van Utrecht’; J.A. Mol, ‘Vechten of Verplegen? Ontstaan en begintijd van het huis en de balije 
Utrecht van de Duitse Orde’, in: Mol, Vechten, bidden en verplegen, 24-46; Ibidem, ‘Nederlandse 
ridderbroeders van de Duitse Orde in Lijfland’, 165-167; De Bruin, Bedreigd door Napoleon; F.P. 
de Boer, Uniformen en eretekenen van de Ridderlijke Duitsche Orde Balije van Utrecht 1606 - he-
den (Utrecht, 2014).
Zie voor de Orde van Malta: Horsler and Andrews, The Order of Malta, a portrait; Bosch van 
Drakestein et al., In het licht van onze opdracht.
Zie voor de Johanniter Orde: E.A. van Beresteyn, Geschiedenis der Johanniter-Orde in Nederland 
tot 1795, vervolgd door een overzicht der werkzaamheden dier orde sedert de wederoprichting der 
Commenderij Nederland in 1909 (Den Haag, 1934); Graswinckel, De Johanniter Orde in Neder-
land 1934-1959; Nahuys, De Johanniter Orde in Nederland 1959-1984; R. van Lit, Een tweesnij-
dend zwaard. Vijfentwintig jaar Stichting Werken (Den Haag, 1999); Bruin, ‘Duitse connecties’; K. 
Kersting, “Van de opgang der zon”. 50 jaar Johanniter vakantieweken (Den Haag, 2007); Heshu-
sius, Honderd jaar Johanniter Orde.
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werkzaamheden zou moeten gaan bezighouden, specifiek gericht op het Heilige 
Land.

De (niet-adellijke) orde - waarvan de oorsprong teruggaat tot de late middeleeu-
wen - is sedert 1868 een officieel door de Heilige Stoel erkende orde met als doel-
stelling de ondersteuning van christenen onder het Latijnse Patriarchaat. Vanaf 1888 
ontstonden er diverse landenorganisaties. In België gebeurde dat in 1926, waarin 
ook de (enkele) Nederlandse leden van de orde werden opgenomen.135 De Neder-
landse afdeling kwam er in 1954 en voer mee op de golf van het katholieke herstel 
in de tweede helft van de jaren vijftig. Het zou nog tot 1957 duren voordat de orde 
als rechtspersoon geregistreerd werd door de oprichting van de Stichting Landscom-
manderije Nederland van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem.136 

Als eerste landscommandeur van de nieuwe commanderij werd oud-minister 
en lid van de Raad van State, dr. L.N. Deckers benoemd en als grootprior de vica-
ris-generaal van het aartsbisdom, mgr. D. Huurdeman.137 De orde, die nog steeds 
bestaat uit de katholieke elite, bloeit in Nederland en heeft meer dan driehonderd 
leden. Bekende leden zijn: oud-minister president mr. A.A.M. van Agt, gouverneur 
van Limburg drs. Th.J.F.M. Bovens, oud-minister van Verkeer en Waterstaat ir. C.M.P.S. 
Eurlings, oud-staatssecretaris van Financiën dr. S.R.A. van Eijck, oud-minister voor 
Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk en minister van Volksgezondheid en Mi-
lieuhygiëne M.H.M.F. Gardeniers-Berendsen en oud-minister van Justitie en minister 
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties prof. dr. E.M.H. Hirsch Ballin.

De oprichting van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem vond plaats in 
de aanloop naar ‘de jaren zestig’, de periode die bekend staat als de ‘culturele revo-
lutie’. De historicus De Rooy zegt over die jaren in zijn Republiek van rivaliteiten: ‘De 
kern lijkt daarvan het verwerpen van traditie en conventie en het zoeken naar een 
nieuwe, eigen en persoonlijke authenticiteit.’138 Het was een periode van grote ver-
anderingen op kerkelijk, politiek en sociaal gebied. De houvast van de zuil waartoe 
men behoorde begon te wankelen en mensen waren steeds meer van oordeel dat 
religie slechts een betekenis had voor hun persoonlijke leven. Volgens De Rooy ging 
het in de jaren zestig om de tweedeling tussen progressief en conservatief. Het was 
de tijd van ‘Provo’ tegenover ‘God, Nederland en Oranje’, de gehechtheid aan traditie 

135  Hattinga Verschure et al., Nederlandse ridders van het Heilig Graf van Jeruzalem, 63-71 / 
87. http://ordevanhetheiliggraf.be/La-Lieutenance-de-Belgique-113. Geraadpleegd op 14 
september 2017. Hattinga Verschure vermeldt als oprichtingsjaar 1903. 
136  Kamer van Koophandel (KvK) 41151399: Akte van oprichting d.d. 14 mei 1957. Laatste wij-
ziging 30 december 2008, verleden voor notaris H.R.F.M. van Thiel te Laarbeek. Deze stichting 
veranderde in 1988 haar naam in Stichting H. Graf van Jeruzalem (naamswijziging 25 novem-
ber 1988). In 2015 fuseerde de Stichting H. Graf van Jeruzalem met de in 1986 opgerichte 
Stichting Steun Heilig Land (KvK 41193470).
137  Hattinga Verschure et al., Nederlandse ridders van het Heilig Graf van Jeruzalem; Vgl. Van de 
Loo et al., Geroepen tot spiritualiteit, Broederlijkheid en Caritas; G. Stair Sainty, ‘The Equestrian 
Order of the Holy Sepulchre of Jerusalem’, in: Stair Sainty and Heydel-Mankoo, World Orders 
of Knighthood and Merit, 187-201; R. van de Loo, ‘Ridderorde van het Heilig Graf’, Johanniter-
nieuws, 246 (2011) 40-43.
138  P. de Rooy, Republiek van rivaliteiten. Nederland sinds 1813 (Amsterdam, 2002) 238.
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en fatsoen. ‘Geen wonder dat in deze jaren de uitgave van etiquette boeken een tijd-
je stokte’, schrijft hij.139 Er ontstond een toegenomen gevoeligheid voor ongelijkheid 
op velerlei gebied en vertoon van superioriteit werd minder acceptabel. ‘Vanaf de 
tweede helft van de jaren zestig en in de jaren zeventig vond een doorbraak plaats 
in de verhoudingen en in de gedragscodes’, schrijft socioloog Cas Wouters. ‘De golf 
van emancipatie en verzet die Nederland en andere Westerse landen overspoelde, 
vormde een krachtige aanslag op het ‘stand ophouden’ en op de daarbij horende 
formele omgangsvormen. Het verval van de gevestigde omgangsvormen en de vele 
taboedoorbraken werd destijds door velen opgevat als een aantasting van het laag-
je vernis dat ‘beschaving’ heet. Zij constateerden zedenverval en ze vreesden voor 
een verdere vergroving van de verhoudingen omdat ze in de opmars van degenen 
die het decorum lieten varen een voorteken zagen van een welhaast onstuitbaar 
afglijden naar verder verval en maatschappelijke ontregeling.’140 

Toch leidde die culturele revolutie, die gevolgd werd door het in de jaren zeventig 
door de politiek tot norm verheven ‘gelijkheidsbeginsel’ tot weinig tegenreactie. De 
Rooy vond ‘in dit verband het ontbreken van een radicale neoconservatieve stro-
ming, die zich hier diametraal tegen keerde, opmerkelijk.’141 Nederlandse bestuur-
lijke en culturele elites toonden vanaf de jaren zestig een grote meegaandheid om 
de openlijke confrontatie tegen alle vernieuwingen tegen te gaan, schrijft de histo-
ricus Kennedy: ‘Verzet tegen het nieuwe liep onder Nederlandse elites zelden uit op 
reactionaire oppositie tegen verandering.’ Door gebrek aan behoudend en herstel-
lend conservatisme zagen de meeste elites zich gedwongen gedurende de jaren 
zeventig en tachtig mee te bewegen met de in de jaren zestig ingezette tolerante en 
progressieve houding.142 

Dat gold evenwel niet voor de politicus mr. A.A.M. (Dries) van Agt, die de tolk werd 
van de groep ‘verontruste en verbitterde mensen, die de culturele revolutie van de 
jaren zestig slechts zagen als één grote teloorgang van alles wat waarde had in de 
samenleving.’143 Dit leidde in de jaren zeventig tot Van Agt’s ethisch reveil, een pleidooi 
voor herwaardering van oude normen en waarden en het teruggrijpen op een lange 
confessionele traditie, waarbij geloof, fatsoen en naastenliefde belangrijke ingrediën-
ten waren. Bij mensen die zich wèl keerden tegen alle ontwikkelingen van die tijd vond 
dit houvast: voor behoud van waarden en normen, tegen het gelijkheidsbeginsel, te-
gen het migratiebeleid. Binnen confessionele kringen in met name Zuid-Nederland 
vonden enkele van hen steun bij oude ridderlijke idealen. Zij sloten zich aan bij vanuit 
België en Duitsland overgewaaide initiatieven van heropgerichte ridderlijke orden 
waarbij geloof, traditie en caritas hoog in het statutaire vaandel stonden. Het waren 
nieuwe ridderlijke orden met namen als Ridderlijke Orde van Sint Birgitta van Zweden, 

139  Ibidem, 239.
140  C. Wouters, ‘Informalisering van omgangsvormen en van arbeidsverhoudingen’, in: C. Brink-
greve en R. van Daalen (red.), Over ongelijkheid en verschil (Apeldoorn/Antwerpen, 2006) 38-51.
141  De Rooy, Republiek van rivaliteiten, 284.
142  J.C. Kennedy, Nieuw Babylon in aanbouw: Nederland in de jaren zestig (Amsterdam, 1995) 
9-22 / 207-217.
143  De Rooy, Republiek van rivaliteiten, 257-258.
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Orde van de Roos en het Kruis van Jeruzalem en Ridderlijke Orde der Zwaardbroeders van 
Lijfland in de Lage Landen. Een van hun oud-leden drukte het als volgt uit: 

Die orden zijn ontstaan als een conservatieve reactie tegen alle maatschappelijke ver-
anderingen vanaf de jaren zestig.144 

Voor oud-minister president Van Agt zal zijn benoeming tot erelid van de orde Cor-
don Bleu du Saint Esprit 1579 in 1982 dan ook de erkenning geweest zijn van het 
geloof in zijn ethisch reveil, de instandhouding van culturele en historische waarden 
en ondersteuning van goede doelen.145

Er ontstonden in Nederland ook afdelingen van in het buitenland heropgerich-
te geestelijk-militaire orden uit de twaalfde eeuw, zoals de Orde van Sint Lazarus 
en de Orde van de Tempel (Tempeliers). De Orde van de Tempel is voortgekomen 
uit de hiervoor genoemde Orde van de Roos en het Kruis van Jeruzalem. De Orde 
van Sint Lazarus is begin jaren zestig ontstaan als afdeling van een te Parijs geves-
tigde orde, die vóór de Tweede Wereldoorlog nog tot eis had dat leden van adel 
moesten zijn of een adellijke moeder dan wel echtgenote hadden. In hoeverre 
maatschappelijke ontwikkelingen in Nederland een rol gespeeld hebben een ei-
gen Nederlandse afdeling op te richten is onduidelijk, net zoals de vraag waarom 
enkele leden van de Nederlandse adel zich hard gemaakt hebben voor die eigen 
Nederlandse afdeling.

In de navolgende paragrafen ga ik in op het ontstaan en de ontwikkeling van 
nieuwe ridderlijke orden tijdens de onderzochte periode 1965-2015. Het bleek niet 
eenvoudig om aan te geven hoeveel orden er gedurende die periode zijn opgericht. 
Bij het merendeel van de nieuwe oprichtingen is sprake van een vereniging of stich-
ting met duidelijke statuten en doelstellingen. In een aantal gevallen is dat niet zo 
en is het de vraag of een opgerichte ‘orde’ ooit activiteiten heeft ontplooid en welke 
activiteiten dat dan geweest zijn. Het zou ook kunnen dat in enkele gevallen het 
slechts bij een intentie tot oprichting gebleven is. Ook zijn er voorbeelden waarbij 
de ene orde is overgegaan in een andere, is er dan sprake van één orde of van twee? 
Indien ik onderstaande criteria hanteer, kom ik op negentien nieuwe orden.

De organisatie is/was een (al dan niet geregistreerde) vereniging of stich-- 
ting in Nederland met duidelijke doelstellingen.
De organisatie heeft duidelijke kenmerken van ‘aanwezigheid’ binnen de - 
maatschappij.
Er is in meer of mindere mate sprake van een ‘verenigingsleven’ met aan-- 
dacht voor traditie en symboliek.
De organisatie heeft in haar statuten of anderszins duidelijk aangegeven te - 
werken vanuit een ‘ridderlijke traditie’.

Samen met de drie adellijke orden en de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeru-
zalem zijn dat drieëntwintig orden waarvan er in 2015 nog twaalf actief waren. De 

144  Interview H.J.M. Flapper, oud-lid Orde van de Roos en het Kruis van Jeruzalem, 27 maart 2014.
145  www.cordon-bleu-du-saint-esprit.nl/4/. Geraadpleegd op 6 augustus 2016.
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hiervoor vermelde literatuurverwijzingen over de adellijke orden en de Ridderorde 
van het Heilig Graf van Jeruzalem geven voor de geïnteresseerde lezer uitgebreide 
informatie over hun ontstaan en ontwikkeling; zij worden daarom hier niet verder 
besproken. Ik beperk mij in dit hoofdstuk derhalve tot die orden waarover niet eerder 
of nauwelijks gepubliceerd is. In bijlage 4 is een overzicht opgenomen van alle orden 
die in de periode 1965-2015 actief geweest zijn en bijlage 5 geeft over deze periode 
een overzicht van voorzitters van de belangrijkste in 2015 nog actieve orden.

3.2 Orden van Sint Jan
Begin jaren vijftig van de twintigste eeuw ontstond er in de Verenigde Staten een 
groepering, die claimde af te stammen van het eind achttiende eeuw gestichte 
grootprioraat Rusland van de Orde van Malta, de oorspronkelijke rooms katholieke 
tak van de in de twaalfde eeuw gestichte Orde van het Hospitaal van Sint Jan van 
Jeruzalem. Deze groepering zou grote invloed op de orde ontwikkeling in Europa 
krijgen. Nadat Napoleon in 1798 Malta op de orde veroverde en de aanwezige ridders 
moesten vluchten, wees een deel van hen de Russische tsaar Paul I - die op dat mo-
ment ‘protector’ van de orde was - aan als nieuwe grootmeester. Algemeen wordt de 
orthodoxe tsaar gezien als de de facto grootmeester die de orde tot zijn dood in 1801 
geleid heeft. Enkele weken na zijn benoeming als grootmeester stichtte Paul I naast 
het bestaande Russische rooms-katholieke prioraat een ‘niet-katholiek’ prioraat en 
bevestigde hij het bestaan van erfelijke commandeurs. Het zouden afstammelingen 
van erfelijke commandeurs geweest zijn die de Amerikaanse groepering vormden.146 
Van deze groepering ontstonden vanaf de jaren vijftig tientallen afgesplitste orden 
van Sint Jan, die aangeduid worden als de Shickshinny Orden, zo genoemd naar de 
woonplaats van een van hun leiders, een zekere Charles Pichel in Pennsylvania. 

Ook in Europa en in Nederland treffen we vanaf de jaren zestig, tot op heden, 
afsplitsingen van Shickshinny orden aan. Nederland volgde daarmee andere Euro-
pese landen, waar het ordewezen al jaren eerder op gang kwam. De Shickshinny 
orden worden door de in 1964 opgerichte Internationale Alliantie (van Nieder-Weisel), 
van de Duitse Balley Brandenburg des Ritterlichen Ordens St. Johannis vom Spital zu 
Jeruzalem, de Engelse Most Venerable Order of the Hospital of St John of Jerusalem, de 
Zweedse Johanniterorden i Sverige en de Nederlandse Johanniter Orde in Nederland, 
niet erkend als afstammelingen van de  Orde van het Hospitaal van Sint Jan van 
Jeruzalem, waarvan de alliantie orden zich samen met de Orde van Malta als enige 
rechtmatige opvolgers zien:147

146  Volgens historici is het grootprioraat Rusland in 1817 opgeheven; een mening die niet door 
iedereen gedeeld wordt. Vgl. H. Luke, An examination of certain claims to be an order of St. John 
(Bedford, 1965); Hoegen Dijkhof, The Legitimacy of orders of St. John; O. de Sherbowitz-Wetzor 
and C. Toumanoff, The Order of Malta and the Russian Empire (Rome, 1969) 28-29 / 125. In 2014 
heeft Maria Wladimirovna van Rusland, hoofd van het Huis Romanov, een verklaring gepubli-
ceerd waarin zij betoogt, dat de oorspronkelijke Russische grootpriorij in 1817 werd opgehe-
ven en dat alle claims van orden die beweren af te stammen van de Russische priorij onwaar 
zijn. www.imperialhouse.ru/eng/interest/interest.html. Geraadpleegd op 29 mei 2015. 
147  Alliance Internationale, L’Ordre de Saint-Jean de Jérusalem (Genève, 1964); Vgl. Hoegen 
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Certain bodies originating in recent years in the U.S.A. and spreading into Europe have 
been causing embarrassment to the accepted Orders of St. John by creating misun-
derstanding in the mind of the general public through their pretentions to represent 
the genuine Orders.148

Uit een in 2014 uitgevoerde inventarisatie door het Committee on the Orders of St 
John, een samenwerkingsverband tussen de Alliantie en de Orde van Malta, bleek dat 
er wereldwijd nog 34 andere orden van Sint Jan actief waren. Van deze 34 orden be-
hoorden er 25 tot de Shickshinny orden en hield een tiental zich met illegale activiteiten 
bezig zoals het verkopen van (valse) adellijke titels en diplomatieke paspoorten, en het 
onder valse voorwendsels inzamelen van geld voor goede doelen waarmee vele mil-
joenen gemoeid waren.149 Het Committee on the Orders of St John stelt zich ten doel 
de activiteiten van deze orden te volgen en daar waar mogelijk in samenwerking met 
justitiële instanties tot vervolging van de bij die activiteiten betrokken personen over te 
gaan. Dit heeft de afgelopen jaren een aantal keren tot succesvolle interventies geleid. 

Grafiek 1 geeft per periode van tien jaar het aantal in 2014 nog actieve nieuw 
opgerichte orden van Sint Jan weer. Opvallend is de sterke groei in de jaren zeven-
tig van de vorige eeuw waarin tien nieuwe orden zijn ontstaan, met name in de 
Verenigde Staten en West-Europa. In Nederland ontstond er vanaf eind jaren zestig 
belangstelling voor enkele van deze buitenlandse initiatieven, die alle tot de Shick-
shinny orden behoorden. Door de vele afsplitsingen, naamswijzigingen en het weer 
opheffen van orden, is de historie van de Shickshinny orden te vergelijken met een 
‘spaghettiberg’. Schema 1 geeft de relaties weer van Shickshinny orden die in Ne-
derland actief geweest zijn. De nummers achter de diverse orden verwijzen naar de 
namen zoals verderop in de tekst gebruikt.

    Grafiek 1: Aantal in 2014 nog actieve nieuw opgerichte orden van Sint Jan
         in de Verenigde Staten en Europa.

Dijkhof, The Legitimacy of orders of St. John.
148  Luke, An examination of certain claims, Foreword.
149  Archief Johanniter Orde (AJO), False Orders Committee (FOC), Unrecognized orders of St. 
John of Jerusalem, 2014. 
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Schema 1: In Nederland actieve Shickshinny orden van Sint Jan.

   Pichel --> Grand Priory Europe (Zweden)

  Sovereign Order of Saint John of Jerusalem - Knights of Malta - Knights of Rhodes -
   Hospitallers of Jerusalem; Prioraat Nederland (1975 - ?). [F.L.L.M. Merckelbach]

  Sovereign Order of Saint John of Jerusalem - Knights of Malta - Knights of Rhodes -
   Hospitallers of Jerusalem; Stichting Saint John of Jeruzalem  (1981 - 1993) 

   Cassagnac --> Ordre Souverain de St. Jean de Jerusalem, Chevaliers de Malte, appelés aussi Chevaliers Hospitaliers (1962 - heden)

   Ridders van de Soevereine Orde van de Heilige Johannes van Jeruzalem, Ridders
   van Malta OSJ  (1968 -1975). [O. Schobert / F.L.L.M. Merckelbach]

  Brancovan --> U.S. Priory of the Order of St. John, Knights of Malta, Ltd  (1972 - ?)

  Stichting van de in de staat New York gevestigde corporation genaamd: ‘U.S. Priory of the Order of
  St. John, Knights of Malta’ en van de in de staat Nevada gevestigde corporation genaamd: ‘The 
  Sovereign Military and Hospitaler Order of St. John of Jerusalem, Knights of Malta (1973 - ?)

  Koning Peter II --> Sovereign Order of Saint John of Jerusalem, Knights Hospitaller, Under the
                                                     Protection of the Royal House of Yugoslavia (1965 - heden)

   Foundation of St. John (1972 -2000)

  Tonna-Barthet --> Sovereign Order of Saint John of Jerusalem, Knights Hospitaller, Under the Protection 
                                                   of the Royal House of Yugoslavia - Russian Grand Priory (1965/70 - heden)

   Vella Haber --> Sovereign Order of St John of Jerusalem, Knights of Malta. The International Order / 
                                             The Heriditary Order OSJ  (1971 - heden)

   Sovereign Order of St John of Jerusalem, Knights of Malta. The International Order /  
   The Heriditary Order OSJ - Grand Priory Benelux (1984 -2004). [E. Stracke]

   Sovereign Order of St John of Jerusalem. Knights of Malta. The ecomenical order (ca. 1968 - heden)

   Sovereign Order of St John of Jerusalem. Knights of Malta  -  The ecomenical order
   Grand Priory Benelux (2004 - heden). [E. Stracke / J. Buijs]

   Stichting World Care Benelux (2006 - heden)
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Orden van Sint Jan 1
In 1968 richtte Otto Schobert, alias ‘Professor Dr. Otto Adrian Baron de Choibert’, sa-
men met orthopedisch arts dr. Franz L.L.M. Merckelbach, architect L.J.A den Hollan-
der, de directeur van het Haagse Emmaziekenhuis dr. G.J. Lubbers en de directeur van 
Erres/Stokvis J.C.N. Welschen, voor een termijn van 29 jaar de Nederlandse Vereniging 
van de Ridders van de Soevereine Orde van de Heilige Johannes van Jeruzalem, Ridders 
van Malta OSJ, ook genaamd Hospitaalridders (1) op.150 Deze orde voerde als zinspreuk 
Pro fide- pro utilitate hominum (Voor het geloof en het welzijn der mensen). Lid kon 
‘ieder Nederlands staatsburger worden, die lid was van de reeds 900 jaar bestaande 
orde welke de naam droeg van Ordre Souverain de St. Jean de Jerusalem Chevaliers de 
Malte, appelés aussi Chevaliers Hospitaliers’ (2). Deze orde werd in 1962 in Frankrijk op-
gericht door kolonel Paul de Granier de Cassagnac en benoemde in 1969 prins Carol 
van Roemenië (buitenechtelijke zoon van de in 1940 in ballingschap gegane koning 
Carol II van Roemenië) tot grootmeester. De Cassagnac behoorde eerder tot de oor-
spronkelijke Shickshinny orde van Charles Pichel, maar verliet deze wegens onenig-
heid waarna hij zijn eigen orde oprichtte, die ook in de Verenigde Staten aanhang 
kreeg onder de naam Sovereign Order of Saint John, Knights of Malta.151 

Het Koninklijk Besluit ter goedkeuring van de in 1968 door Schobert opgerichte 
vereniging werd in de Staatscourant van 12 juni 1969 gepubliceerd. Naar aanleiding 
van die publicatie tekende de Nederlandse afdeling van de Orde van Malta bezwaar 
aan op grond van de ‘Wet beroep administratieve beslissingen’, omdat zij vond 
‘rechtstreeks in haar belangen te zijn getroffen’. De naam van de nieuwe orde zou te 
veel gelijkenis vertonen met de naam van de Orde van Malta, wat bij ‘het publiek’ tot 
verwarring zou leiden. De wet bepaalt, dat een bezwaar binnen dertig dagen na pu-
blicatie moet worden ingediend. Daar de orde ‘wegens vakanties’ pas op 28 oktober 
1969, viereneenhalve maand na publicatie, een bezwaarschrift indiende, werd het 
bezwaar door de Raad van State niet-ontvankelijk verklaard.152 

De orde kwam al snel in opspraak toen aan het licht kwam dat de intenties van 
Schobert niet bepaald ridderlijk waren en de Rijksrecherche in 1969 een onderzoek 
startte naar Schobert wegens valsheid in geschrifte en het onbevoegd voeren van 
de baronnen titel. Het ordebestuur besloot ter voorkoming van problemen met de 
Nederlandse overheid de contacten met Schobert te verbreken en alle orde activi-
teiten in Nederland voorlopig op een laag pitje te zetten.153 Twee jaar later besloot 
dr. Merckelbach samen met de overgebleven zestien ridders de draad weer op te 
pakken en ‘een nieuw leven te beginnen, dat geheel gericht was op het doen van 
goede werken.’154 Merckelbach was ervan overtuigd dat zijn orde de enige echte 

150  Onderhandse oprichtingsakte d.d. 31 december 1968, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit 
van 22 april 1969, nr. 93.
151  AJO, FOC, Vgl. H. de Graffenried, The unrecognized Orders of Saint John of Jerusalem (Bern, 
1971), 19-28. Zeer plaatselijk, oplage 15 exemplaren.
152  Nationaal Archief (NA), toegang 2.09.12.01 / J25711 / VER67384. Koninklijke beschikking 
30 juli 1970, nr. 3.
153  NA, toegang 2.09.12.01 / J25711 / VER67384. Rapport Rijksrecherche, 24-26.
154  H. de Mari, ‘De valse ridders van Sint Johannes’, De Telegraaf, 6 november 1971. De over-
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Orde van Malta was. In een interview vertelde hij, dat uit onderzoek was komen vast 
te staan, dat zijn orde de ware afstammeling was van de oorspronkelijke kruisridders 
en dat niet de Orde van Malta en de Johanniter Orde de echte orden van Sint Jan 
waren. ‘Als onze orde niet de enige, echte, ware was gebleken, was ik liever pinda’s 
gaan verkopen’, besloot hij het interview.155 

In hoeverre Merckelbachs plannen voor een doorstart van de orde zijn gereali-
seerd, is onduidelijk. De naam van Merckelbach duikt pas in 1975 weer op tijdens 
een dat jaar in Zweden gehouden najaar-conventie van de Grand Priory of Europe 
van de Sovereign Order of Saint John of Jerusalem OSJ (5), waar hij genoemd werd als 
vertegenwoordiger van de Nederlandse Orde van Sint Jan. In het conventieverslag 

gebleven zeventien leden waren: mr. J. Meynen, minister van oorlog en voorzitter van de 
Bilderbergconferentie; dr. F.L.L.M. Merckelbach, orthopedisch arts; H.M. van Spanje, pastoor 
te Wassenaar; prof. dr. J.G. Defares, arts, fysioloog; dr. H.B.G. Irmer, directeur Overbeek; dr. J. 
Kannegieter, tandarts; L.J.A. den Hollander, architect; dr. G.J. Lubbers, directeur Emmazieken-
huis Den Haag; J.C.N. Welschen, directeur Erres/Stokvis; J.A. Freyters, fabrikant; J.J. Logeman, 
farmaceut; bisschop Dyonisius, bisschop van de Russisch-Orthodoxe kerk te Rotterdam; H. 
Sijthof, uitgever Het Financieele Dagblad; C.A. Brugma, generaal-majoor; B. van Ommeren, re-
der; C.J.M. van Loenen, fabrikant; mgr. M.A. Jansen, bisschop van Rotterdam; mgr. dr. A. Rinkel, 
oudkatholiek aartsbisschop van Utrecht.
155  H. de Mari, ‘Ridder Merckelbach genas de rijkste vrouw van Frankrijk’, De Telegraaf, 9 no-
vember 1971.

Afb. 9. vlnr. Otto Schobert, mevr. Sijthof en oprichter / eigenaar van het Financieele Dagblad Henk 
Sijthof (1915-2000), na zijn benoeming tot lid van de Soevereine Orde van de Heilige Johannes van 
Jeruzalem, Ridders van Malta OSJ in 1968.



60

GELOVEN  VERPLICHT

Afb. 10. Diploma voor dr. F.L.L.M. Merckelbach ter gelegenheid van zijn benoeming als lid van de So-So-
vereign Order of Saint John of Jerusalem OSJ, de oorspronkelijke orde van Charles Pichel (ca. 1975)
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staat dat hij overwoog de Nederlandse orde toe te laten treden tot de wereldwijde 
‘OSJ’ organisatie, de oorspronkelijke orde van Pichel.156 Kennelijk is dat ook gebeurd 
omdat Merckelbach een jaar later voorkomt op een overzicht van aanwezigen bij de 
eerste conferentie van Europese priors, als prior van de Sovereign Order of Saint John 
of Jerusalem, Knights of Malta, Prioraat Nederland (6).157 

Hoe het de orde in Nederland verder verging, zou altijd onduidelijk gebleven zijn 
indien de zoon van dr. Merckelbach in 2007 geen contact gezocht had met het kapit-
tel van de Orde van Malta om een bestemming te zoeken voor het orde-archief van 
zijn inmiddels overleden vader, wat uiteindelijk bij de Johanniter Orde terecht zou 
komen.158 In het archief bevindt zich allerlei correspondentie over de meest uiteen-
lopende zaken. Uit een overzicht van priorijen en commanderijen van de orde van 
eind 1980 blijkt dat er op dat moment twee ‘OSJ groepen’ in Nederland actief waren 
waarover Merckelbach zich in een brief aan de secretaris-generaal van de Europese 
grootpriorij met verbazing uitsprak. Uit de reactie die hij kreeg, blijkt dat het Zweedse 
hoofdkwartier van de orde ervan uitging dat er in Nederland nog maar twee leden 
van de orde waren.159 Ondanks herhaaldelijk aandringen, had Merckelbach nooit ge-
reageerd op de verzoeken om een ledenlijst te overleggen. Het hoofdkwartier had 
daarom - en ook omdat Merckelbach ten gevolge van een auto ongeluk zijn positie 
als prior van Nederland had neergelegd - de in Amsterdam wonende Canadees Errol 
Feldman benoemd tot commandeur van Amsterdam. 

Feldman wist binnen de kortste keren voldoende nieuwe leden te werven voor 
de oprichting van een priorij, de Stichting Saint John of Jerusalem (7), waarna hij tot 
nieuwe prior van Nederland werd benoemd.160 Deze stichting had als doelstelling: 
‘de zorg voor armen, zieken en eenzamen in de ruimste zin genomen, zulks ter be-
vordering van de doelstellingen van de internationale orde ‘Sovereign Order of Saint 
John of Jerusalem’, gevestigd te Stockholm, Zweden.’ Merckelbach werd vanwege zijn 
staat van dienst benoemd tot commandeur van de onafhankelijke Commanderij Rot-
terdam, die niet onder de priorij van Feldman viel. In het eind 1981 verschenen me-
dedelingenblad van de Zweedse orde, OSJ News, staat de Nederlandse wisseling ver-
meld en ook dat een zekere Frits Oostendorp vice-prior van de nieuwe priorij was.161 
Uit interne correspondentie van de Johanniter Orde blijkt dat de priorij van Feldman 
begin jaren tachtig een tiental leden had, die niet nader genoemd werden. De orde 
zocht op dat moment aansluiting bij de Johanniter Orde, wat het kapittel van die 
orde evenwel afwimpelde.162 

In 1989 stuurde Merckelbach een brief naar de grootprior van Europa met de 
mededeling dat hij al een aantal jaren niets meer van de orde vernomen had en 

156  AJO, FOC, OSJ News, Newsletter to members of OSJ in Europe published by the Swedish Priory 
of the Sovereign Order of Saint John of Jerusalem, december (1975) 14.
157  AJO, FOC, OSJ News, augustus (1977) 25.
158  AJO, Archief OSJ dr. Merckelbach (niet geïnventariseerd). 
159  Idem, brief 5 november 1981.
160  KvK 41179930: Oprichtingsakte d.d. 30 juni 1981, verleden voor notaris A.L.M. Soons te Utrecht.
161  AJO, FOC, OSJ News (1981) 8.
162  AJO, FOC, Ongedateerde kapittelrapportage, vermoedelijk begin jaren 1980.
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graag geïnformeerd wilde worden of de 
orde nog activiteiten ontplooide in Ne-
derland. Hij had zijn medische praktijk 
overgedaan aan een jongere collega en 
kreeg weer tijd iets voor de orde te doen. 
Of hij een antwoord gekregen heeft, is 
niet bekend, het archief geeft daar geen 
uitsluitsel over. Een eerstvolgende ver-
melding is uit 1991 als hij een brief krijgt 
van de hiervoor genoemde Frits Oosten-
dorp, waarin werd aangekondigd dat OSJ 
Nederland zal worden opgeheven. Als 
reactie hierop stuurde Merckelbach een 
brief naar het ministerie van Justitie met 

de mededeling dat hem ter ore was gekomen dat een organisatie met een soortge-
lijke naam als de Sovereign Order of Saint John, Knights of Malta, pogingen ondernam 
om ‘zijn’ orde zonder zijn toestemming op te heffen.163 Met zijn orde bedoelde hij de 
orde die hij 1968 samen met Schobert oprichtte en die sedert midden jaren zeventig 
een lege vereniging was. Het is waarschijnlijk dat Oostendorp de brief schreef na-
mens de priorij Nederland omdat deze eind 1993 werd opgeheven.164 Merckelbach 
overleed in 1997 op 77-jarige leeftijd, dan is hij wat de orde betreft al vele jaren van 
het toneel verdwenen. Waarschijnlijk heeft hij zijn orde ‘mee in het graf genomen’ 
omdat de in 1968 door hem en Schobert opgerichte vereniging voor 29 jaar werd 
opgericht en die periode toevallig ook in 1997 afliep.

Orden van Sint Jan 2
In 1972 richtte de Rotterdamse ondernemer Henri van den Akker de Foundation of 
St. John (9) op, met als doel: ‘het wekken van belangstelling voor de Souvereine Orde 
van de Heilige Johannes van Jeruzalem, Ridders van Malta OSJ, ook genaamd Rid-
ders van het Hospitaal, het steunen van activiteiten van algemeen nut en charita-

163  NA, toegang 2.09.12.01 / J25711 / VER67384.
164  KvK 41179930: Ontbonden d.d. 31 december 1993. 

Afb. 11. Dr. Franz L.L.M. Merckelbach 
(1919-1997), mede oprichter van de 
Nederlandse Vereniging van de Ridders 
van de Soevereine Orde van de Heilige 
Johannes van Jeruzalem, Ridders van 
Malta OSJ (Olieverfportret, Clemens 
Merckelbach, 1968).
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tieve aard en voorts het verrichten van hetgeen daarmee in verband staat of daartoe 
bevorderlijk is, alles in de ruimste zin.’165 Tot lid van het bestuur van die stichting kon-
den slechts leden van de Souvereine Orde van de Heilige Johannes van Jeruzalem, 
Ridders van Malta OSJ worden benoemd. Daarmee werd de in 1965 van de orde van 
De Cassagnac afgesplitste Sovereign Order of Saint John of Jerusalem, Knights Hospi-
taller, Under the Protection of the Royal House of Yugoslavia (8) bedoeld. Deze orde 
stond ook bekend als de Koning Peter II orde, zo genoemd naar de in 1941 voor de 
Duitsers gevluchte koning van Joegoslavië en beschermheer van de orde.

Een onderdeel van deze orde, de Russian Grand Priory (10), waar de orde activitei-
ten in West-Europa onder vielen, was op Malta gevestigd en stond onder leiding van 
een zekere Gaston Tonna-Barthet. Uit het nieuwsbulletin van de Russian Grand Prio-
ry blijkt dat Van den Akker in 1973 ridder van deze organisatie was en in 1977 baljuw 
en ambassadeur [van Nederland].166 Het is niet bekend of er naast de steunstichting, 
die in 2000 als ‘lege stichting’ door de Kamer van Koophandel ontbonden werd, ooit 
een afdeling van de Russian Grand Priory in Nederland geweest is.167 Tonna-Barthet 
heeft daartoe wel pogingen ondernomen aangezien hij in 1984 de Nederlandse an-
tropoloog dr. Adriaan Koster aanstelde als tijdelijk gemachtigde om in Amsterdam 
een Nederlandse afdeling van de Russian Grand Priory op te zetten.168 

In datzelfde jaar stuurde Tonna-Barthet aan een niet nader genoemd persoon een 
brief over een zekere ‘Mr. Stracke’, die zijn lidmaatschap van de bogus order (nep orde) 
van Vella Haber moest opzeggen alvorens lid te kunnen worden van Tonna-Barthets 
orde.169 Met deze Mr. Stracke werd de Hoornse horecaexploitant Ernest Stracke be-
doeld, die op dat moment lid was van de Belgische afdeling van de eveneens op Malta 
gevestigde Sovereign Order of St John of Jerusalem, Knights of Malta. The International 
Order / The Heriditary Order OSJ (11).170 Deze orde splitste zich in 1971 af van de oor-
spronkelijke orde van Pichel en richtte in 1978 een priorij in België op. De Nederlandse 
afdeling van deze orde werd in 1983 door Stracke als vereniging opgericht met als 
naam Nederlandse Afdeling van de Soevereine Orde van Sint Jan van Jerusalem, Groot 
Prioraat voor de Benelux (12).171 De orde haalde in 1988 een plaatselijk nieuwsblad toen 

165  KvK 41126987: Stichtingsakte d.d. 30 augustus 1972, verleden voor notaris L.M. Welle Don-
ker te Rotterdam. Akte van statutenwijziging d.d. 21 november 1979, verleden voor notaris 
L.M. Welle Donker te Rotterdam.
166  AJO, FOC, Bulletin van de Grand Priory of Malta van de Sovereign Order of Saint John of 
Jerusalem, Knights Hospitaller, 51 (1977) 4.
167  KvK 41126987: Ontbonden d.d. 9 maart 2000.
168  AJO, FOC, Algemene notificatie van Gaston Tonna-Barthet ‘To whom it may concern’, 9 mei 1984.
169  AJO, FOC, Brief van Gaston Tonna-Barthet, 28 april 1984. De orde van Vella Haber behoorde 
eveneens tot de Shickshinny orden. Zie voor deze orde: Van Bosbeke, Ridders van nu, 301-312.
170  Stracke’s naam komt voor op een lijst van deelnemers aan het in 1982 georganiseerde 
‘S.O.J.S. World Festconvent op Malta’. AJO, FOC, S.O.S.J. Observer, no. 20-21, okt. 1982 - jan. 
1983, 2.
171  KvK 40625684: Ontleend aan een akte van wijziging d.d. 2 december 2011, verleden voor 
notaris R.P.G.J. van Gerven te Nijmegen. De oorspronkelijke oprichtingsakte van 1 juni 1983 
is niet aanwezig in het archief van de Kamer van Koophandel. Zie ook: ‘Demasqué van een 
Maltezer ridder’, De Zaanlander, 3 juni 1983.
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tijdens een investituur van nieuwe leden een kleinzoon van Albert Schweitzer door 
Stracke tot ridder werd geslagen.172 Begin jaren negentig kwam de orde in opspraak 
door een vervalste verklaring van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Daarin be-
weerde de Nederlandse afdeling als vereniging geregistreerd te zijn en koninklijk te 
worden erkend. Dit lokte bij de Johanniter Orde een protestreactie uit, waarna door 
overheidsingrijpen een eind gemaakt werd aan het goede sier maken met een ver-
valst document.173 Ondertussen maakte Stracke binnen de internationale orde car-
rière, in 1998 werd hij vermeld als ‘Grand Marshal International’.174 

In 2004 stapte Stracke - met medeneming van zijn in 1983 opgerichte vereniging - 
over naar de Sovereign Order of St John of Jerusalem, Knights of Malta (13). Ook dat was 
een afgesplitste tak van de oorspronkelijke Pichel orde, die eind jaren zeventig was 
opgericht en het koninklijk beschermheerschap claimde van de in 1947 verbannen 
koning Michaël van Roemenië. Stracke werd bij die gelegenheid benoemd tot groot-
prior van de Benelux.175 Die orde voerde net als enkele andere orden van Sint Jan de 
zinspreuk: Pro fide, pro utilitate hominum (Voor het geloof en het welzijn der mensen). 
In 2006 deed de orde van zich spreken toen de Volkskrant aandacht schonk aan de zor-
gen die de Johanniter en Maltezer Orde in Nederland uitten over het bestaan van wat 
zij noemden ‘valse vastgoedridders’. Uit datzelfde artikel blijkt dat de positie van groot-
prior Benelux inmiddels was overgenomen door vastgoedondernemer Joris Buijs.176 
De orde richtte in 2007 de goede doelen stichting Stichting World Care Benelux (14) op 
177, die tussen 2007 en 2011 gala avonden organiseerde ten bate van de Stichting Kin-
deren Kankervrij (KIKA) en de Stichting Hoogvliegers.178 In 2011 wijzigde de orde haar 
naam in The Knights Hospitallers of the sovereign order of St. John of Jerusalem, Knights 
of Malta, the ecumenical Order, ook genoemd Knights of Malta, the ecumenical order of 
ook wel S.O.S.J.179 Deze orde is momenteel de enige in Nederland actieve niet-alliantie 
orde van Sint Jan. Het is niet bekend hoeveel leden de orde in 2015 telde.

Orden van Sint Jan 3
Een derde categorie orden van Sint Jan wordt ingenomen door enkele op zichzelf 
staande initiatieven, waarvan de intenties niet altijd duidelijk waren. In 1984 richtte 

172  ‘Maltezer Ridders huldigen kleinzoon dr. Schweitzer’, Enkhuizer Courant, september 1988; 
AJO, FOC, S.O.S.J. Observer 44 (oktober 1988) 1.
173  AJO, FOC, brieven 8 november 1989 en 23 januari 2001.
174  AJO, FOC, Unrecognized orders of St. John of Jerusalem, 1998.
175  AJO, FOC, Unrecognized orders of St. John of Jerusalem, 2004. Ernest Stracke wordt in 2004 
zowel vermeld onder de Sovereign Order of St John of Jerusalem, Knights of Malta. The Interna-
tional Order als onder de Sovereign Order of St John of Jerusalem. Knights of Malta.
176  F. Haan en M. Rengers, ‘Riddertje spelen’, de Volkskrant, 3 november 2006 / Volkskrant Ma-
gazine, 4 november 2006.
177  KvK 27306477: Oprichtingsakte d.d. 11 oktober 2007, verleden voor notaris R.P.K.J. van 
Gerven te Nijmegen.
178  ‘Ridders voor Kika’, De Telegraaf, 13 november 2007; ‘Lustrum met nieuwe burgemeester’, 
De Telegraaf, 27 september 2011.
179  KvK 40625684: Akte van wijziging d.d. 2 december 2011, verleden voor notaris R.P.K.J. van 
Gerven te Nijmegen.
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W.J. Alferink de Stichting Hospitaalridders van de Orde van Sint Jan van Jeruzalem Ne-
derland op.180 De doelstelling van deze stichting was steunverlening aan de ‘Sou-
vereine Militaire orde van Sint Jan te Malta (Russische Priorij)’. Alferink, die enige 
landelijke bekendheid genoot als ‘ziener’, werd begin jaren tachtig opgenomen als 
ridder in deze op Malta gevestigde orde.181 Uit de toevoeging ‘Russische Priorij’ blijkt 
dat daarmee de Order of Saint John of Jerusalem Knights Hospitaller, Russian Grand 
Priory of Malta and Europe (10) van Tonna-Barthet bedoeld werd. Vanwege de ‘warme 
gevoelens’ die hij voor de orde koesterde, richtte de kinderloze Alferink de stich-
ting op waarin hij zijn vermogen onderbracht om op die wijze zo voordelig mogelijk 
goede doelen te kunnen ondersteunen. De stichting die verder geen activiteiten 
ontplooide, werd na de dood van Alferink in 2007 en de afhandeling van zijn nala-
tenschap, in 2011 opgeheven.182

In NRC-Handelsblad van 17 augustus 1989 stond een advertentie waarin melding 
werd gemaakt dat het Consulaat-Generaal van The Royal Sovereign Russian and Po-
lish Orthodox Military & Hospitaler Order of St. John, Knights of Rhodes and Malta vanaf 
1 september 1989 op het adres Korte Kleverlaan 14 te Bloemendaal gevestigd zou 
worden.183 Twee dagen daarna volgde een tweede advertentie in NRC-Handelsblad, 
dat ‘The Commercial Department of the Royal Sovereign Order of St. John Knights of 
Rhodes and Malta’ op zoek was naar ‘investment projects’.184 Verdere gegevens over 
deze ‘orde’, die nimmer ingeschreven is geweest bij de Kamer van Koophandel, zijn 
niet bekend. Naar de bedoelingen laat zich alleen maar raden.

Antonio Adolfo Boade uit Londen, diplomaat, ‘Marquis of Alessio’ stichtte in 1990 
de Stichting Holy See of the Ecumenical Jacobite Ortodox Patriarchate of Antioch.185 De 
stichting was gevestigd te Rotterdam en had tot doel het ‘instandhouden van de 
zelfstandige Orthodoxe Jacobijnen Kerk op oecumenische grondslag’. In een circu-
laire van de Holy See of Antioch uit 1992 staat dat er sedert 1990 verdragen waren 
gesloten met de grootprioraten in Groot Brittannië en Nederland van de Russische 
tak van de Souvereine Orde van de Ridders van Malta en met de soevereine huizen 
van Portugal en Anjou.186 De bedoelde orde was The Sovereign Military and Hospital-
ler Order of St. John of Jerusalem, Ecumenical Knights of Malta met als hoofdkwartier 
het adres Postbus 55360 te Rotterdam. Deze orde werd tweede helft van de jaren 

180  KvK 41204045: Oprichtingsakte d.d. 31 oktober 1984, verleden voor notaris A. Capelle te 
Amsterdam.
181  R. Boost, ‘De Ziener van Amsterdam’, Panorama, 24, 10-16 juni (1972), 24-29.
182  Mondelinge mededeling E.L. Daae, 20 september 2014.
183  NRC-Handelsblad, 17 augustus 1989.
184  NRC-Handelsblad, 19 augustus 1989.
185  KvK 40478426: Stichtingsakte d.d. 12 april 1990, verleden voor notaris M.G. van Ravesteyn 
te Rotterdam. Antonio Boade stichtte in 1990 ook nog de Stichting Institut Imperial de la Cheva-
lerie, Grand Priory of the Knights of Malta in the Netherlands and the United Kingdom and the Spa-
nish Imperial Order of Charles V, Sociedad Heraldica Espagnola Heraldo de Ultramar (22 februari 
1990, ontbonden 27 januari 1999; KvK 41131984). Van enige activiteit van deze stichting is 
niets bekend.
186  AJO, FOC, Correspondentie 1992.
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tachtig opgericht door de Belg Alex Brimeyer alias ‘Prince Alexis d’Anjou de Bour-
bon-Condé Romanov-Dolgoruki’. De orde adverteerde met ordelidmaatschappen 
en ‘diplomatieke paspoorten’. Het Rotterdamse adres was tevens het vestigingsadres 
van de Order of St. John of Jerusalem, Knights of Malta, Priory of Famagusta, waarvan 
verder geen activiteiten bekend zijn alsook van het Dutch College of Arms, dat in 
1992 adverteerde met adellijke titels en lidmaatschappen van ridderlijke orden.187 
De Stichting Holy See of the Ecumenical Jacobite Ortodox Patriarchate of Antioch 
werd in 1999 door de Kamer van Koophandel ontbonden.188

3.3 Het Van Uden ordenetwerk
Naar voorbeeld van het in 1929 door de Belgische koning Albert I ingestelde Belgisch 
Laureaat van de Arbeid richtte ‘Zijne Excellentie Cornelis Lambertus Anthonius van Uden, 
Kanselier-Ridder Grootkruis en gevolmachtigd vertegenwoordiger voor het Neder-
landse taalgebied van de Militaire Orde van Sint Salvator en Sint Birgitta van Zweden; 
Doctor of Medicine van het Chicago Medical College, Commandant honorary and me-
dical officer retired of the Allied Resistance Force, Officer Société Royale Belge Union et 
Mantien, enzovoort enzovoort’ in 1963 een stichting op genaamd Stichting Nederlands 
Laureaat van de Arbeid, met als zinspreuk Labor improbus omnia vincit! (Onvermoeide 
arbeid komt alles te boven!).189 Volgens een herdenkingsbundel van het Nederlands 
Laureaat van de Arbeid uit 1970, vond oprichting reeds in 1960 plaats maar kenne-
lijk toen nog niet als rechtspersoon. De doelstelling van de stichting was om net zoals 
in België de uitzonderlijk presterende werkende mens te belonen, ongeacht rang of 
stand.190 De bespreking van het Nederlands Laureaat van de Arbeid hoort in dit hoofd-
stuk eigenlijk niet thuis, omdat het een verdienste orde was en geen ridderlijke orde. 
Deze privé creatie past echter geheel in het rijtje nauw met elkaar verweven orden die 
door de familie Van Uden in de jaren daarna nog zouden worden opgericht.

C.L.A. van Uden (1911-1981), van beroep kapper, die zichzelf een autodidact 
noemde, zei over het Nederlands Laureaat van de Arbeid: 

Het Laureaat van de Arbeid is ’n instelling die wij te danken hebben aan Zijne Ma-
jesteit Albert I koning der Belgen, de grootvader van koning Boudewijn. Het motief 
was de arbeid en de goede arbeider als zodanig te eren. Voorheen kreeg je alleen on-
derscheidingen voor adel, industriële adel en hogere ambtenaren. Het gewone volk 
kreeg een zilveren of bronzen medaille, verbonden aan een of andere orde. Maar een 
orde waarbij de arbeider van hoofd en hand als zodanig een onderscheiding krijgt, 
was er in België vóór 1929 (het stichtingsjaar van het Laureaat) niet. Sinds een jaar of 
acht bestaat ook hier het Laureaat, waarvan ik de president ben.191

187  Mededelingenblad Orde van Malta 28-4 (1993) 91.
188  KvK 40478426: Ontbonden d.d. 3 februari 1999.
189  KvK 41082054: Akte van oprichting d.d. 11 april 1963, verleden voor notaris D.J. Wierenga 
te Apeldoorn. Zie voor het Belgisch Laureaat van de Arbeid: www.iret-kiea.be. Geraadpleegd 
op 30 juli 2014.
190  B.J. M. van Dijk (red.), Eerste decennium van het Nederlands Laureaat van de Arbeid 1960-1970 
(Amsterdam, 1970).
191  T. Vos, ‘In “De Vorstenburg” kunnen vermoeide vrouwen en overspannen mannen weer op 
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Nederland werd in districten verdeeld, die 
onder leiding van een Deken stonden, waardoor 
een landelijk dekkend netwerk ontstond. De de-
kens, die lid moesten zijn van een door Van Uden 
erkende ridderlijke orde, konden arbeidzame 
personen voordragen die voor een onderschei-
ding in aanmerking kwamen. Op die wijze had 
Van Uden een organisatie opgezet waarbij hij de 
dekens als ambassadeurs liet werken om kandi-
daten te zoeken. Dit zal hem geen windeieren 
gelegd hebben, omdat ‘de uitzonderlijk preste-
rende werkende mens’ tegen betaling het Lau-
reaat werd toegekend waarvoor de ‘gelukkigen’ 
vervolgens jaarlijks nog een ‘vrijwillige bijdrage’ moesten betalen. Dit speelde juist 
in een periode dat er landelijk grote onvrede heerste over het vigerende Nederland-
se decoratiebeleid met zijn ongelijke verdeling van onderscheidingen over sectoren 
en groepen in de samenleving. Er werd zelfs gesproken over een ‘klasse-angel’ in 
het toekenningsbeleid, waarbij ‘de pijn’ met name in de toekenning van de aan de 
Orde van Oranje-Nassau verbonden en door velen als minderwaardig geziene ere-
medailles zat.192 Het Laureaat speelde daar handig op in door zonder onderscheid 
des persoons, de in aanmerking komende gelukkige, geen eremedaille maar een 
heuse onderscheiding toe te kennen. Van Uden bestierde het Laureaat vanuit ‘De 
Vorstenburg’, een hoeve in Koekangerveld (De Wijk) in Drenthe waar de zetel was 
van ‘organisaties die belang hadden bij het gebouw, zoals het Laureaat van de Ar-
beid, de ridderlijke Orde van de Tempel, de souvereine orde van de ridders van Co-
lumbus, het genootschap voor cosmetologie, het genootschap voor huid- en haar 
hygiëne, de ridderlijke orde van Sint-Birgitta van Zweden en de familievereniging 
Van Uden-Cuyck’.193

In 1971 wijdde Vrij Nederland een uitgebreid artikel aan het tienjarig bestaan 
van het Nederlands Laureaat van de Arbeid en aan ‘Dr. Antoine van Uden, prins de 
Secchia’, die ‘thuis’ gewoon Toon van Uden heette.194 Van Uden, stamde volgens 

verhaal komen’, Het Binnenhof, 15 februari 1969.
192  Vgl. Bruin, Kroon op het werk, 151-164.
193   Vos, ‘In De Vorstenburg’.
194  J. Phaff, ‘Zijne Excellentie Dr. C.L.A. van Uden, Prins de Secchia, met huid en haar’, Vrij 
Nederland, 24 april 1971. 

Afb. 12. Versiersel van het Nederlands Laureaat 
van de Arbeid.
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eigen zeggen zowel van vaders- als van moederszijde uit oude adellijke geslach-
ten. Volgens het artikel was hij geen doctor en zou hij ‘voor een paar centen een 
Amerikaanse bul versierd hebben’. Zijn prinsentitel dankte hij aan een vorst die in 
Brazilië in ballingschap leefde.195 Door een onenigheid in 1970 met de deken van 
het Laureaat van de Arbeid in Noord-Brabant, kwam aan het licht dat Van Uden na 
de oorlog tot vijf jaar gevangenisstraf was veroordeeld wegens lidmaatschap van 
onder andere de NSB en de Germaanse SS. Het Nederlands Laureaat van de Arbeid 
liep daardoor ernstige imago schade op, waardoor veel van de meer prominente 
dragers en ‘ambassadeurs’ van het Laureaat hun onderscheiding terugstuurden. 
Alle hierop betrekking hebbende stukken en de processtukken van het kort ge-
ding dat Van Uden aanspande tegen de deken wegens laster, zijn door de Stich-
ting Argus op het Internet geplaatst.196 ‘Wat is het nu eigenlijk, is het Spielerei of is 
het serieus, dat gedoe met laureaten en ridderschappen’, vroeg de president van 
de Zwolse rechtbank tijdens het kortgeding.197 Uit een van de processtukken, een 
justitieel rapport uit 1964, blijkt dat Van Uden geen onbekende van justitie was en 
eerder veroordeeld werd wegens schuldheling, onbevoegd uitoefenen van de ge-
neeskunde, persoonlijke mededinging, verduistering van staat en het onbevoegd 
voeren van de doctorstitel.198 In hetzelfde rapport lezen we ook: ‘Van Uden is een 
zeer bespraakt man. Hij doet erg gewichtig en schermt voortdurend met de vele 
en goede relaties, die hij volgens zijn zeggen heeft’. Door anderen werd hij een 
fantast genoemd, wiens uitlatingen men met een korreltje zout moest nemen. Een 
vorm van impression management die indruk gemaakt zal hebben op zijn omge-
ving. Maar het was ook een vorm van pseudologia phantastica, een ziekelijke ma-
nier van liegen waardoor de leugen voor de persoon in kwestie waarheid wordt. 
Een journalist van het Eindhovens Dagblad drukte het als volgt uit: 

Dus rest mij de vraag of ik sprak met een uiterst geslepen figuur of met een aarts-
domme ijdeltuit. Of, gewoon, met een man die gelooft in zijn zaken en er dus voor 
durft te staan. Ik weet ’t niet.199

195  Volgens een certificaat in het archief van de Hoge Raad van Adel zou hij zijn prinsentitel te 
danken hebben aan: ‘Zijne Koninklijke Hoogheid Joseph Emanuel I, bij de Gratie Gods, Hertog 
van Este-Beieren, Hertog van Reggio, Modena, Guastalla en van Nogales, enz. enz., Groot-
meester van de Militaire Soevereine Orde van Columbus’ (HRvA, inv. nr. 401, ingekomen en 
minuten van uitgaande brieven, 1978, nr. 60).
196  Stichting Argus te Utrecht is een onafhankelijk onderzoeks- en persbureau dat onderzoek 
verricht naar politieke, economische, religieuze en maatschappelijke (machts-)structuren (zo-
genaamde para-politiek). Een gedeelte van de door hen verzamelde primaire bronnen is door 
publicatie op het internet voor een breder publiek toegankelijk gemaakt (www.stichtingar-
gus.nl). NA, Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging (CABR) inv.nr. 45140 (Tribunaal Den 
Bosch 4815). Idem noot 197.
197  ‘Ridderspel voor Zwolse rechtbank’, Limburgs Dagblad, 20 oktober 1971.
198  Historisch Centrum Overijssel, Gemeentepolitie Zwolle, toegang 0725, inv. nr. 699.
199  T. Oostveen, ‘De merkwaardigheden van het Laureaat van de Arbeid. Hoe bedenkelijk zijn 
de vele decoraties van dr. C. van Uden?’, Eindhovens Dagblad, 31 juli 1971
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Na het overlijden van Toon van Uden in 1981 nam zijn neef, de makelaar Harry M. 
van Uden (1915-2003) uit Vught, het presidentschap van het Nederlands Laureaat 
van de Arbeid over. Als het Laureaat in 1985 25 jaar bestaat, verschijnt er wederom 
een herdenkingsbundel, wat een heruitgave was van de bundel uit 1970 met enkele 
marginale aanpassingen.200 Hieruit blijkt dat ook Harry van Uden, naast een verza-
meling van ‘prestigieuze’ ordelidmaatschappen, inmiddels de doctorstitel voerde en 
zijn naam had uitgebreid tot ‘Van Uden van Ophoven’.201 Uit een opgenomen over-
zicht van gedecoreerden gedurende de periode 1980-1985 blijkt dat de onderschei-
ding nog frequent werd uitgereikt. Het is niet geheel duidelijk hoe het daarna met 
het Laureaat verliep, vermoedelijk is het Laureaat van de Arbeid in de tweede helft 
van de jaren tachtig een zieltogend bestaan gaan lijden. In 1997 werd de Stichting 
Nederlands Laureaat van de Arbeid door de Kamer van Koophandel ontbonden we-
gens het al jarenlang niet meer nakomen van haar financiële verplichtingen.202

Schema 2 geeft de relaties weer tussen de diverse door Toon van Uden en later 
door Harry van Uden in het leven geroepen orden. Binnen dit netwerk nam de Van 
Uden Stichting, opgericht in 1964, een bijzondere plaats in.203 Deze familiestichting 

200  Nederlands Laureaat van de Arbeid 1960-1985 (1985). Eigen uitgave.
201  Van Uden noemde zich Dr. Soc. W.U.
202  KvK 41082054: Ontbonden d.d. 2 juni 1997. 
203  KvK 41081114: Akte van oprichting d.d. 24 augustus 1964, verleden voor kandidaat-nota-
ris J. van der Veen (notaris D.J. Wieringa) te Apeldoorn. Opgeheven d.d. 16 mei 1986.

Afb. 13. Toon van Uden (links) en Harry van Uden (midden) tijdens de uitreiking van het Laureaat 
van de Arbeid aan J.B.A. van Pergen (1969).
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had tot ‘beschermheilige’ Sint Birgitta van Zweden en claimde de Nederlandse ver-
tegenwoordiging van de Italiaanse Ordine Militare del Santissimo Salvatore e di Santa 
Brigida di Svezia. Volgens Van Dijk, Van Uden’s secretaresse, werd Toon van Uden in 
1961 benoemd tot Ridder-Grootkruis in deze Italiaanse Orde en later tot Kanselier 
voor Nederland, waar de orde de naam Ridderlijke Orde van Sint Birgitta van Zweden 
kreeg.204 Zij schrijft, dat tijdens de Reformatie het Birgitinessenklooster van Coude-
water verplaatst werd naar het toen veilige Uden en dat de Birgitinessen op de fun-
damenten van het voormalig slot van de Van Udens, het Domo Udensis, de huidige 
abdij Maria Refugie bouwden. ‘Men kan zich afvragen of hier nog wel van toeval kan 
worden gesproken: de heer Van Uden werd benoemd tot Ridder-Grootkruis in de 
hem tot op dat ogenblik totaal onbekende Ridderlijke Orde van St. Salvator en St. 
Birgitta van Zweden, ging zich derhalve hierover oriënteren, zocht naar sporen van 
de werkzaamheden van deze Heilige in Nederland en vond deze tot zijn grote ver-
bazing … in zijn stamdorp Uden. …. De zusters van de Birgitta-orde hadden bij wijze 
van spreken overal in de zuidelijke Nederlanden kunnen wonen, maar neen, zij had-
den hun domicilie ‘uitgerekend’ op de fundamenten van het vroegere stamslot der 
Van Uden’s!’ 205 

In 1964 werd de Nederlandse orde ‘autonoom’ waarbij de mogelijkheid openge-
houden werd tot samenwerking in federatief verband met de Italiaanse (moeder)
orde. Gesproken werd van een ‘nieuwe restauratie’. Doelstelling van de orde was: 
‘Het bevorderen van de ridderlijke geest onder de mensen en het doen van welda-
digheid alsmede het behartigen van de ideële en sociale belangen der deelnemers.’ 

204  B.J. M. van Dijk, De Ridderlijke Orden van St. Birgitta van Zweden en van de Roos en het Kruis 
van Jeruzalem (Tempelorde) (Amsterdam, 1968) 23.
205  Ibidem, 24-25.

Van Uden Stichting
1964 - 1986

Nederlands Laureaat 
van de Arbeid

1960 - 1997

Ridderlijke Orde van de Roos 
en het Kruis van Jeruzalem

1964 - 1992

Ridderlijke Orde van 
Sint Birgitta van Zweden

1964 - 1996

Internationale en Souvereine 
Ridder Orde van de Tempel

1985 - 1992

Supreme Militaire Orde van 
de Tempel van Jeruzalem  

1991 - heden

Schema 2: Van Uden Ordenetwerk, 1960-1997.
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De orde was na de (vermeende) afsplitsing van de Italiaanse orde een privé initiatief 
van de familie Van Uden geworden, wat niet wegnam dat velen het een eer vonden 
om tot ridder geslagen te worden. Van Dijk geeft in haar boekje over de orde een 
indrukwekkend overzicht van leden. Een van de meest prominente leden van de 
orde zal ongetwijfeld de schrijver Godfried Bomans geweest zijn, die in 1968 ver-
meld werd als ridder.206

In 1982 bracht Harry van Uden de Ridderlijke Orde van Sint Birgitta van Zweden 
in een aparte stichting onder: de Stichting Souvereine en Ridderlijke Orde van Sint Bir-
gitta van Zweden in de Nederlanden.207 Oprichters van deze nieuwe stichting waren 
Harry van Uden en mr. Albrecht Willem (Pim) Lier, de latere voorzitter van de Cen-
trumpartij. Naast beide oprichters werd nog een derde kapittellid benoemd: ‘Dr. M.P. 
Henriques de Pimentel, Duc de Benavente y Malorca’, die volgens een artikel in de 
Volkskrant naar aanleiding van zijn overlijden in 2008 ‘met de overrompelende char-
me van een dandy schijn en uiterlijk tot kunst verhief.’208 Benoemingen in de orde 
zouden nog tot in de tweede helft van de jaren tachtig plaatsvinden. Als gevolg van 
het jarenlang niet betalen van haar verplichtingen aan de Kamer van Koophandel 
werd de stichting in 1996 ontbonden.209

Een andere binnen het Van Uden netwerk opgezette ridderlijke orde was de Orde 
van de Roos en het Kruis van Jerusalem - Benelux. Deze orde werd in 1969 door enkele 
Belgen in Gent opgericht met als naam Orde van de Roos en het Kruis van Jerusalem - 
België. Zij had als ondertitel ‘Wettelijke en Belgische vereniging van de Internationale 
Verbroedering van Ridders van de Tempel’, die als christelijke broederschap ten doel 
had ‘de maatschappij dienstig te zijn’.210 Volgens Van Dijk zou de orde in 1964 - gelijk-
tijdig in België en Nederland - als balije van de ‘Orde van de Tempel’ zijn opgericht, 
met als hoofdzetels ‘Landgoed de Vorstenburg’ in De Wijk en het ‘Kasteel van Male’ 
in Brugge. Volgens haar beschrijving was de naam van de orde: ‘Orde van de Roos 
en het Kruis van Jeruzalem, Internationale broederschap van Ridders-Tempelieren’.211 De 
orde voerde als zinspreuk: Non nobis, domine, sed nomini tuo da gloriam (Niet aan ons 
heer, maar geef de glorie aan uw naam). Ook van deze orde was Toon van Uden op 
een zeker moment grootmeester, wat na zijn overlijden overging op zijn neef Harry. 

De jaarlijkse ridderdagen vonden plaats samen met de ridderdagen van de 
Soevereine en Ridderlijk Orde van St. Birgitta van Zweden.212 Kandidaten werden 

206  Ibidem, 8.
207  KvK 41082033: Akte van oprichting d.d. 18 augustus 1982, verleden voor notaris H.M. Rits 
te ’s-Hertogenbosch.
208  P. Brusse, ‘De koffer stond altijd in de hoek’, de Volkskrant, rubriek ‘Uit het leven’, 8 november 
2008.
209  KvK 41082033: Ontbonden d.d. 8 augustus 1996.
210  Bijlage Belgisch Staatsblad, MB14 (Verenigingen zonder winstgevend doel en instellingen 
van openbaar nut), 20 februari 1969, nr. 971, p. 465.
211  Van Dijk, De Ridderlijke Orden van Sint Birgitta van Zweden, 16-17.
212  Programmaboekjes van de ‘Ridderdagen van de Internationale, Souvereine en Ridder Orde 
van de Roos en het Kruis van Jeruzalem O.R.K.J. en van de Souvereine en Ridderlijke Orde van 
St. Birgitta van Zweden in de Nederlanden O.S.B.Z.’, 1982-1985.



72

GELOVEN  VERPLICHT

bij die gelegenheid veelal tegelijkertijd opgenomen in beide orden waarbij zij ook 
nog eens het Laureaat van de Arbeid toegekend kregen. Het weekblad Panorama 
schreef onder de titel ‘Ridders van de droevige figuur’ een vernietigend artikel over 
de ridderdag van 1982, waar geen goed woord in staat over de twee ‘kopstukken’ 
Harry van Uden en Pim Lier. Volgens het artikel bedroeg het aantal ordeleden meer 
dan vijftig.213 Het Limburgs Dagblad liet zich positiever uit over de ridderdag en ging 
in op het moderne ridderschap en de oprichting van het Nederlands Laureaat van 
de Arbeid, met als doelstelling de bestrijding van ‘afkeer van dagelijkse arbeid en 
een materialistische kijk op deze bezigheid’. Dat nieuw benoemde ridders bij hun 
gelofte ook het punt ‘verdedigen van het geloof’ uitspraken, was volgens het kran-
tenartikel slechts een reminiscentie aan het middeleeuws verleden toen dit in het 
Heilige Land en daarbuiten een noodzaak was.214 

In 1985 ging de Orde van de Roos en het Kruis van Jeruzalem over in de eveneens 
door Harry van Uden - samen met ondernemer W.P. Wezenbeek - opgerichte Interna-
tionale en Souvereine Ridder Orde van de Tempel. Volgens de oprichtingsakte verving 
deze stichting de in 1969 in België opgerichte Orde van de Roos en het Kruis van 
Jeruzalem, waarvan de zetel in 1984 was overgeplaatst naar Vught. Een van de doel-
stellingen van de stichting, die als broederschap omschreven wordt, was ‘de vorming 
van een elite voor het universele herstel van een sociale orde van vrede, van vrijheid 
en vriendschap, van rechtvaardigheid en van broederschap’.215 Een van de ex-leden, 
die in 1982 toetrad tot de Orde van de Roos en het Kruis van Jeruzalem, vertelde:

Ik werd ridder in de Orde van de Roos en het Kruis van Jeruzalem en kreeg daar ge-
lijk de Orde van Sint Birgitta bij en ook nog het Laureaat van de Arbeid. Ik vond het 
geweldig in die tijd, dat ik als gewone jongen lid mocht worden van zo’n prestigieuze 
ridderorde. De ridderdagen werden met veel tierelantijnen door de Stichting van Van 
Uden georganiseerd. In de beginjaren kwamen er wel honderd man of meer, die wa-
ren vooral geïnteresseerd in de pracht en praal en in de feesten.216 

De orde die verder geen activiteiten ontplooide raakte in de loop van de jaren tachtig 
in verval waardoor de nog overgebleven leden zich gingen oriënteren op aansluiting 
bij de internationale Tempeliers orde de Ordo Supremus Militaris Templi Hierosolymi-
tani, die onder leiding stond van de Portugees Fernando Campello de Sousa Fontes. 

Uiteindelijk haakte iedereen af door gebrek aan historie en concrete projecten. Het 
had niets om het lijf, het was inhoudsloos. Dat was ook de reden dat het op een ge-
geven moment ophield met bestaan. In 1990 waren er nog zo’n tien tot vijftien leden 
over. Ik heb met de oprichting van een nieuwe tempelorde schoon schip willen maken 
met het verleden en een nieuwe start willen maken.217 

213  H.J. Korterink, ‘Ridders van de droevige figuur’, Panorama, 44 (1982) 70-73.
214  L. Scheffer, ‘Europese “ridders” vieren verbroedering’ / ‘Arbeid dient hoogste ridderideaal te 
zijn’, Limburgsch Dagblad, 9 resp. 13 september 1982.
215  KvK 41082851: Akte van oprichting d.d 20 oktober 1985, verleden voor notaris H.M. Rits te 
’s-Hertogenbosch.
216  Interview H.J.M. Flapper, oud-lid Orde van de Roos en het Kruis van Jeruzalem, 27 maart 2014.
217  Interview H.J.M. Flapper, oud-lid / oprichter van de Supreme Militaire Orde van de Tempel 
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De Stichting Internationale en Souvereine Ridder Orde van de Tempel werd in 
1992 opgeheven.218 De oorspronkelijk in 1969 opgerichte Belgische vereniging Orde 
van de Roos en het Kruis van Jerusalem - België werd al in 1986 ontbonden vanwege 
een bepaling in de statuten, dat de vereniging zou worden opgeheven indien er 
minder dan zeven leden zouden zijn.219

3.4 Tempelridders en Ridders van Sint Lazarus
Er is geen orde waarover zoveel geschreven is als over de Orde van de arme ridders 
van Christus en de tempel van Salomo, zoals de volledige naam van de Orde van de 
Tempel of Tempeliers luidt. Die interesse heeft alles te maken met de vele mythes die 
er over deze orde bestaan. Waarom werd de orde begin veertiende eeuw de grote 
vijand van koningen en de paus? Wat is er met hun schatten gebeurd en hadden 
zij wellicht iets bijzonders gevonden onder de Tempelberg in Jeruzalem? Om maar 
enkele vragen te noemen, die al vele eeuwen onderzoekers over de gehele wereld 
bezighouden. Speculaties die niet alleen ontstaan zijn na de uitroeiing van de orde 
in 1312 maar ook al bestonden in de twaalfde, dertiende en vroeg veertiende eeuw. 
De laatste grootmeester van de orde, Jacques de Molay, kwam op 18 maart 1314 
in Parijs op de brandstapel terecht. Historici zijn het er al lang over eens: de Orde 
van de Tempeliers is met de dood van Jacques de Molay definitief opgehouden te 
bestaan.220 

Volgens mediëvist Barber waren het vrijmetselaars die in de achttiende eeuw 
een relatie legden tussen de Tempeliers en een ‘geheim genootschap’. Ergens in de 
jaren 1760 beweerden Duitse vrijmetselaars dat de Tempeliers door hun verblijf in 
de Tempel van Salomo geheimzinnige wijsheid en krachten hadden ontwikkeld die 
Jacques de Molay voor zijn dood had doorgegeven aan zijn opvolger, van wie de 
achttiende eeuwse vrijmetselaars de directe nakomelingen waren.221 Binnen de vrij-
metselarij leeft deze mythe in de rituelen van de hoge graden nog steeds voort.222 In 
Nederland was in 2015 één Tempeliers orde actief als onderdeel van de wereldwijde 
Ordo Supremus Militaris Templi Hierosolymitani (OSMTH). 

Ook over de Orde van Sint Lazarus bestaat grote onduidelijkheid. Deze van oor-
sprong in de dertiende eeuw door de paus als militaire hospitaal orde bevestigde 
ridderlijke orde is na een ‘bewogen’ historie in 1791 door de Franse Nationale As-
semblee opgeheven. De huidige orde beroept zich er op dat de orde daarna in stilte 
is blijven voortbestaan en in 1841 het beschermheerschap kreeg van de Grieks-
Melkitische patriarch Maximos III. Volgens ordespecialist Stair Sainty bestaat daar 
geen enkele aanwijzing voor en moet deze claim dan ook voor onbewezen worden 

van Jeruzalem - Groot Priorij Nederland, 11 april 2015.
218  KvK 41082851: Opgeheven na liquidatie d.d. 15 oktober 1992.
219  Bijlage Belgisch Staatsblad, MB 14, 10 april 1986, nr. 10449, p. 4901.
220  Vgl. H. Nicholson, The Knigts Templar, A new history (Stroud, 2001); M. Nuyttens, Krijgers voor 
God. De orde van de tempeliers in de Lage Landen 1120-1312 (Zutphen, 2007).
221  M. Barber, The new Knighthood. A History of the Order of the Temple (Cambridge, 1994) 317-318.
222  A. van de Sande, Vrijmetselarij in de lage landen: een mysterieuze broederschap zonder Gehei-
men (Zutphen, 2001) 32-34.
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gehouden.223 Wereldwijd bestaan er tal van orden van Sint Lazarus. In Nederland 
zijn ten gevolge van een schisma in 1967 twee takken van de Ordre Militair et Hos-
pitalier de Saint Lazare de Jérusalem actief, die omstreeks 1910 in Frankrijk zou zijn 
opgericht.

Orde van de Tempel
In 1991 richtte vastgoedadviseur Holke J.M. Flapper uit Helmond namens de Regent 
van de Ordo Supremus Militaris Templi Hierosolymitani (OSTMH) te Portugal, ‘excel-
lentie Don Fernando Campello Pinto Pereira de Sousa Fontes’, een stichting op ge-
naamd Stichting de Supreme Militaire Orde van de Tempel van Jeruzalem - Groot Priorij 
Nederland.224 Flapper, die eerder lid was van de door Harry van Uden opgerichte In-
ternationale en Souvereine Ridder Orde van de Tempel, werd bij deze gelegenheid 
benoemd tot grootprior van Nederland. Op een vraag tijdens een interview in 1992 
waarom hij in Nederland een afdeling van de Tempeliers oprichtte, gaf Flapper als 
reden aan: 

We leven in een tijd van het materiële. Macht wordt bepaald door geld. Er is verloede-
ring, individualisme, de moraliteit loopt duidelijk terug en het sociaal gevoel is aan het 
verdwijnen.225 

De drie hoofddoelstellingen van de orde waren: bevordering van het christe-
lijk geloof en de verdediging daarvan, met respect voor andere godsdiensten; de 
zorg voor verdrukten in de samenleving en het bevorderen van kunst en cultuur. 
‘We willen een anker zijn voor de mens in moeilijkheden, actief durven zijn. Want 
wij Tempelieren houden niet van middelmatigheid,’ aldus Flapper. In 1995 kreeg 
Flapper onenigheid met het kapittel van de Nederlandse grootpriorij waarna hij 
zijn functie als grootprior neerlegde. Het ordekapittel besloot daarop volledig met 
Flapper te breken en richtte onder leiding van Eerste Kamerlid drs. Huib Eversdijk 
een nieuwe stichting op, de Stichting de Supreme Militaire Orde van de Tempel van 
Jeruzalem - Groot Priorij Terra sub Mare. Eversdijk werd bij die gelegenheid benoemd 
tot grootprior van de priorij Nederland, die sedertdien naar buiten treedt onder de 
naam Ordo Supremus Militaris Templi Hierosolymitani Grootprioraat Terra sub Mare 
(OSMTH).226 De zinspreuk van de orde is: Non nobis domine, non nobis, sed nomini 
tuo da gloriam (Niet aan ons, Heer, niet aan ons, maar geef de glorie aan Uw naam). 
In 2014 had de orde 47 leden, zowel mannen als vrouwen, die beiden aangeduid 

223  G. Stair Sainty, ‘Order of Saint Lazarus of Jerusalem’, in: Stair Sainty and Heydel-Mankoo, 
World Orders of Knighthood and Merit, 1859-1870.
224  KvK 41185188: Oprichtingsakte d.d. 28 november 1991, verleden voor notaris J.R. Smeets 
te Delft.
225  H. van Rooij, ‘Tempelieren houden niet van middelmatigheid’, Bisdomblad (Bisdom ‘s-Her-
togenbosch), 31 juli 1992.
226  KvK 41115193: Oprichtingsakte d.d. 24 augustus 1995, verleden voor notaris R. Zonnevyl-
le te Wemeldinge. Akte van wijziging d.d. 29 december 1998, verleden voor notaris J.C.G.M 
Beijsens te Zierikzee. Akte van wijziging d.d. 4 oktober 2005, verleden voor notaris R. Zon-
nevylle te Zierikzee.



75

DE  REVITALISATIE  VAN  HET  RIDDERIDEAAL

worden met ‘ridder’.227 Zij zijn verdeeld over vijf commanderijen: Jacques de Molay 
te Amsterdam, Sint Jan te Middelburg, Sint Bernardus van Clairvaux te Breda, Sint 
Norbertus te Den Bosch en Sint Christophorus te Roermond. Iedere commanderij 
heeft een eigen kapittel (bestuur) dat wordt aangestuurd door een landelijk groot-
kapittel. Nieuwe leden worden in eigen kring geworven:

Wij zoeken onze leden binnen het eigen netwerk, uiteindelijk willen wij groeien naar 
zo’n honderd leden. De orde is oecumenisch, wij hebben als eis dat iemand dooplid 
moet zijn van een christelijke kerk. Het lidmaatschap van de orde is een inspiratiebron, 
onze leden hebben behoefte aan diepgang en spiritualiteit. Dat wordt gerealiseerd 
binnen de commanderijen die vijf tot zeven keer per jaar een regionale bijeenkomst 
organiseren en door de projecten die wij in ordeverband uitvoeren.228

In 2007 is er een scheuring opgetreden binnen de Roermondse commanderij we-
gens onenigheid bij de benoeming van een aalmoezenier die de communie niet aan 
protestanten wilde uitreiken, waarna een aantal leden zich heeft aangesloten bij een 
zich in 1995 van de internationale orde afgesplitste en in Zwitserland geregistreerde 
factie OSMTH. Indien deze afsplitsing groot genoeg wordt, zou er een nieuw grootprio-
raat opgericht kunnen worden waardoor er een tweede Tempelorde in Nederland ont-
staat. De in 1991 door Flapper opgerichte stichting Groot Priorij Nederland bestond in 
2015 nog steeds, maar oefent sedert 1995 geen activiteiten meer uit. De huidige groot-
meester van de (internationale) orde is de Portugees Fernando Campello de Sousa Fon-
tes. De orde heeft wereldwijd circa 60 prioraten met in totaal zo’n zevenduizend leden.

227  Interview, W.Ph. Groenewegen, grootprior Orde van de Tempel OSMTH, 27 maart 2014.
228  Ibidem.

Afb. 14. Installatie nieuwe ridders Orde van de Tempel (Ridderdag ‘s-Hertogenbosch, 2014).
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Orde van Sint Lazarus
De Orde van Sint Lazarus is vanaf 1964 aantoonbaar aanwezig in Nederland. Ten 
gevolge van enkele schisma’s binnen de internationale moederorde, die in schema 
3 zijn weergegeven, waren er in 2015 in ons land twee orden van Sint Lazarus 
actief, de zogenaamde Orléans obediëntie, de Militaire en Hospitaal Orde van Sint 
Lazarus van Jeruzalem, Groot Prioraat der Nederlanden en de Malta-Parijs obediën-
tie, The Military and Hospitaller Order of Saint Lazarus of Jerusalem, Grand Bailiwick 
of the Netherlands.

Een schisma in 1967 was er de oorzaak van dat het in 1964 opgerichte grootpri-
oraat Nederland enkele jaren in een ‘vacuüm’ verkeerde en worstelde met de vraag 
welke van de twee orden die uit het schisma voortkwamen, de toenmalige Parijse 
en Malta obediënties, zij zou moeten erkennen. Uiteindelijk koos de Nederlandse 
afdeling voor de Parijse obediëntie onder leiding van grootmeester Pierre de Cossé, 
hertog van Brissac (1900-1993), een van Frankrijks meest invloedrijke aristocraten, 
onder andere door zijn lidmaatschap en latere voorzitterschap van de exclusieve 
Parijse ‘Jockey Club’.229 In schema 4 is de orde-ontwikkeling in Nederland vanaf het 
schisma van 1967 weergegeven. 

Volgens de eigen historie van de orde zou de orde al vanaf 1932 in Nederland 
vertegenwoordigd zijn door de vestiging van een grootprioraat, waarvan echter 
geen sporen zijn terug te vinden.230 De eerste aanwijsbare sporen in Nederland da-

229  Vgl. De Saint Martin, L’Espace de la noblesse, 52.
230  A. de Bruijn vermeldt in een eigen uitgave getiteld De Orde van St. Lazarus en andere orden 
(Malta Obediëntie) (z.pl., 1996), op pagina 255-256, statuten met als titel: ‘Statuten van de Broe-
derschap “Atavis et Armis”, stichting in het leven geroepen den 29e april 1938’. Uit de statuten 

Schema 3: ‘Stamboom’ van de Nederlandse afdelingen van de rond 1910 heropgerichte Orde van 
Sint Lazarus.

l’Ordre Militair et Hospitalier 
de Saint Lazare de Jérusalem
(1910)

l’Ordre Militair et Hospi-
talier de Saint Lazare de 
Jérusalem
Obédience Parisien

The Military and Hospitaller 
Order of Saint Lazarus of 
Jerusalem
Malta Obedience

l’Ordre Militair et Hospitalier 
de Saint Lazare de Jérusalem
Obédience Parisien

The Military and Hospitaller 
Order of Saint Lazarus of 
Jerusalem
Reunited The Military and Hospitaller Order 

of Saint Lazarus of Jerusalem, 
Grand Bailiwick of the Netherlands

1967
2008

2004

l’Ordre Militair et Hospitalier 
de Saint Lazare de Jérusalem
Obédience Orléans

Militaire en Hospitaal Orde van Sint 
Lazarus van Jeruzalem, 
Groot Prioraat der Nederlanden

Malta-Parijs obediëntie

Orléans obediëntie

Jeruzalem tak

2011



77

DE  REVITALISATIE  VAN  HET  RIDDERIDEAAL

teren van 1964 toen op kasteel Moersbergen bij Doorn het Nederlandse grootprio-
raat werd opgericht.231 In tegenstelling tot de van oorsprong rooms-katholieke orde 
waarvan de leden van adel moesten zijn of een moeder dan wel een echtgenote 
moesten hebben die tot de adel behoorde, stond de nieuwe Nederlandse afdeling 
ook open voor niet-adellijke leden ‘mits zij een vooraanstaande positie in de maat-
schappij’ bekleedden, zowel van rooms-katholieke als protestantse huize ‘om een 
bijdrage te leveren tot de oecumenische gedachte’. 

Initiatiefnemer in Nederland was de oud Nederlands gezant in Madrid, dr. M.W.R. 
van Vollenhoven, die gehuwd was met prinses Marie Christine de Bourbon, een fa-
milielid van de toenmalig grootmeester van de orde, Francisco Enrique de Bourbon 
(Borbón y Borbón), hertog van Sevilla (1912-1995), een van de ‘Grandes de Espa-
ña’.232 Onder de eerste 24 leden (6 dames en 18 heren) bevonden zich zowel leden 
van de Orde van Malta als de Johanniter Orde. Het eerste Nederlandse kapittel werd 
gevormd door: dr. M.W.R. van Vollenhoven, prof. dr. H.C.J.H. Gelissen, politicus en di-
recteur van de PLEM (korte tijd minister van Economische Zaken onder het tweede 
kabinet Colijn), mr. dr. L. de Gou, burgemeester (onder andere van Haarlem) en Eer-
ste Kamerlid, jhr. drs. H.P. Boddaert, ondernemer, en mr. C.W.A. baron van Haersolte, 
officier van justitie. Andere bekende leden van het eerste uur waren prof. dr. G.M.J. 
Veldkamp, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en ir. J.B.G.M. ridder de 
van der Schueren, Commissaris van de Koningin in Overijssel en voorzitter van de 

blijkt dat met de broederschap de Orde van Sint Lazarus bedoeld wordt. De herkomst van deze 
statuten is onduidelijk, net zoals de herkomst van een tekening van het wapen van de broe-
derschap onder vermelding van dezelfde oprichtingsdatum en de naam van de notaris J.C.Th. 
Groneman uit Den Haag. De authenticiteit van deze statuten wordt nergens bevestigd. Uitgave 
aanwezig bibliotheek Hoge Raad van Adel.
231  O. van Alphen, ‘De oude ridderorden en hun jonge (ridder) idealen’, Elegance, 7 (1965) 35-43.
232  Een ‘Grande’ behoort tot de machtigste edelen van Spanje, het is de hoogste klasse van de 
Spaanse adellijke titels.

Stichting Custodians of the 
Treasury of the Military and 
Hospitaler Order of Saint Lazarus 
of Jerusalem (1987)

Nederlandse Vereniging van 
Leden van de Ordre Militaire et 
Hospitalier de Saint-Lazare de 
Jérusalem (1974)

Independent Commandery of the 
Netherlands of the Military and 
Hospital Order of Saint Lazarus of 
Jerusalem (1974)

Stichting Atavis et Armis (1990) / 
Stichting Malta Obedience (1991)

The Military and Hospitaller Order 
of Saint Lazarus of Jerusalem, 
Grand Bailiwick of the Netherlands

Militaire en Hospitaal Orde van Sint 
Lazarus van Jeruzalem, 
Groot Prioraat der Nederlanden

Nederlandse Vereniging van 
Leden van de Ordre Militaire et 
Hospitalier de Saint-Lazare de 
Jérusalem (1986/87)

Malta-Parijs obediëntie 

Parijse obediëntie 

1967

Ordre Militair et Hospitalier 
de Saint Lazare de Jérusalem 
Grootprioraat Nederland (1964)

Schisma internationaal
Malta obediëntie 

Parijse obediëntie Orléans obediëntie (2011)

Stichting Vrienden van Saint 
Lazare (2014)

Schema 4: Ontwikkelingsstadia van de Nederlandse afdelingen (obediënties) van de Orde van Sint 
Lazarus na het schisma van 1967.
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Orde van Malta afdeling Nederland. Het is aannemelijk dat vóór de oprichting in 
1964 een aantal Nederlanders rechtstreeks lid was van de orde in Frankrijk. 

Militaire en Hospitaal Orde van Sint Lazarus van Jeruzalem, Groot Prioraat der 
Nederlanden (Orléans obediëntie)
In december 1974 richtte drs. L.E.C.M.H. Hustinx, samen met jhr. drs. H.P. Boddaert, 
jhr. mr. A.R. Clifford Kocq van Breugel en jhr. mr. J.G. Reuchlin - als leden van de 
toenmalige Parijse obediëntie van de Orde van Sint Lazarus - de Nederlandse Ver-
eniging van leden van de Ordre Militaire et Hospitalier de Saint-Lazare de Jérusalem 
op.233 De Maltese zakenman en politicus Ellul beschrijft in zijn boek over de historie 
van de Orde van Sint Lazarus, dat er vanaf 1984 pogingen ondernomen werden 
om de Parijse en Malta obediënties weer te herenigen, wat echter op niets uitliep, 
omdat de grootmeester van de Malta obediëntie, Francisco Enrique de Bourbon, 
die plannen boycotte. Ondanks zijn verbod om een in 1986 in Oxford georgani-
seerde gezamenlijke vergadering van de twee obediënties bij te wonen, negeerde 
een aantal leden van de Malta obediëntie dat. Het resultaat was, dat er een her-
eniging van de orde plaatsvond waarbij François de Cossé (zoon van de hiervoor 
genoemde Pierre de Cossé), toenmalig markies en latere hertog van Brissac, met 
overgrote meerderheid werd gekozen tot nieuwe grootmeester van de herenigde 
orde.234 

Francisco Enrique de Bourbon erkende de fusie niet wat echter voor de orde in 
Nederland geen effect meer had, omdat beide obediënties zich in 1987 verenigden 
in de nieuwe Nederlandse Vereniging van de Leden van de Orde Militaire et Hospitalier 
de Saint-Lazare de Jérusalem. Hiermee koos de Nederlandse afdeling definitief voor 
de Parijse obediëntie. Oprichters van die nieuwe vereniging waren hoogleraar inter-
nationaal privaatrecht prof. mr. J.E.J.T. Deelen en neuroloog dr. C.J. Hagen. Deelen 
was afkomstig uit de Parijse obediëntie en Hagen uit de Malta obediëntie. In een 
notariële akte verklaarden zij, dat de nieuwe herenigde orde geacht werd op 24 sep-
tember 1986 te zijn ontstaan.235 De oorspronkelijke in 1974 opgerichte vereniging 
werd in 1991 opgeheven.236 

In 2004 vond wederom een schisma binnen de internationale orde plaats waarbij 
de Nederlandse afdeling de Parijse obediëntie trouw bleef onder leiding van toen-
malig grootmeester prins Charles-Philippe van Orléans. Ook de afgelopen jaren wa-
ren er interne spanningen die er toe leidden dat een gedeelte van de internationale 
orde, waaronder het Nederlandse grootprioraat, zich in 2011 andermaal afsplitste. 
Vanaf dat moment wordt de orde aangeduid als Orléans obediëntie. Een oud-lid van 
het internationale ordekapittel zei over al die schisma’s:

233  KvK 40478426: Oprichtingsakte d.d. 7 april 1975, verleden voor notaris H. Riemers te Utrecht.
234  M.J. Ellul, The Sword and the Green Cross: The Saga of the Knights of Saint Lazarus from the 
Crusades to the 21st Century (Bloomington, 2011) 301-303.
235  KvK 66400333: Verklaring en vastlegging statuten d.d. 2 juni 1987, verleden voor notaris 
M.H.J.M. Tomlov te Heerlen.
236  KvK 40478426: Opgeheven door bestuur d.d. 13 november 1991.
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De orde wordt geplaagd door vele 
schisma’s die allemaal het gevolg 
zijn van ego’s. Aan potentiële leden 
valt dat niet meer uit te leggen.237 

De huidige Nederlandse naam van 
de orde is: Militaire en Hospitaal 
Orde van Sint Lazarus van Jeruza-
lem, Groot Prioraat der Nederlanden. 
In 2015 had de orde 49 leden. Zij 
houdt zich bezig met fondsenwer-
ving voor steun aan (kleinschalige) 
projecten onder andere gericht op 
het bestrijden van infectieziekten 
zoals lepra. De orde kent een fonds, 
de Stichting Saint-Lazare The Nether-
lands, van waaruit de werken van de 
orde gefinancierd worden,238 en een stichting, de Stichting Custodians of the Treasury 
of the Military and Hospitaler Order of Saint Lazarus of Jerusalem, waarin een gedeelte 
van het internationale vermogen van de orde is ondergebracht.239 In 2014 richtte de 
orde de Stichting Vrienden van Saint Lazare op.240 De huidige grootmeester van de 
(internationale) orde is de Tsjech Jan graaf Dobrzensky z Dobrzenicz. De orde die in-
ternationaal het beschermheerschap geniet van Henri van Orléans, graaf van Parijs 
en troonpretendent van Frankrijk, is verdeeld over een aantal jurisdicties in Europa 
en Amerika, met in totaal circa vijfhonderd leden.

237  Interview dr. M.J.H.M Herpers, oud-kapittellid Orde van Sint Lazarus, 30 augustus 2014.
238  KvK 31203759: Deze stichting is op 7 juni 1984 opgericht als ‘Stichting Leprahulp Saint-
Lazare’ (notaris A.P. van Lidth de Jeude te Amsterdam). In 1990, 1998 en 2008 werden de sta-
tuten herzien, bij welke laatste wijziging onder meer de naam werd gewijzigd in ‘Stichting 
Saint-Lazare The Netherlands’ (akte van wijziging d.d. 7 augustus 2008, verleden voor notaris 
W.M.J. Werker te ’s-Gravenhage).
239  KvK 41154827: Oprichtingsakte d.d. 3 juli 1987, verleden voor notaris L.M. Welle Donker te 
Rotterdam. Deze stichting werd in juli 1987 door Henri van den Akker, mede namens Guy H.L. 
Coutant de Saisseval uit Parijs en drs. Maarten van Beek opgericht, met als doel het internatio-
nale vermogen van de orde in onder te brengen. Deze stichting beheert heden ten dage nog 
steeds (een gedeelte van) het vermogen van de Orléans obediëntie. 
240  KvK 62509403: 17 december 2014.

Afb. 15. Prins Charles-Philippe van Orléans, 
49e grootmeester van de Orde van Sint La-
zarus Parijse Obediëntie (2004-2010).
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Military and Hospitaller Order of Saint Lazarus of Jerusalem, Grand Bailiwick of 
The Netherlands (Malta-Parijs obediëntie)
Twee weken voor de oprichting van de hiervoor besproken Parijse obediëntie, 
richtte ondernemer H.A. van den Akker en prof. dr. P.H. Pott, directeur van het Rijks-
museum voor Volkenkunde, in 1974 een vereniging op met de naam Independent 
Commandery of the Netherlands of the Military and Hospital Order of Saint Lazarus of 
Jerusalem (l’Ordre Militair et Hospitalier de Saint Lazare de Jérusalem).241 Volgens een 
van de oud-leden, huisarts A.H.C. de Bruijn, deed Van den Akker dat in opdracht 
van de grootmeester van de Malta obediëntie, Francisco Enrique de Bourbon.242 Van 
den Akker en Pott werden bij de oprichting respectievelijk tot praeses en ab-actis 
benoemd. Zij bleven tot 1987 lid van het bestuur, het moment dat de Parijse en de 
Malta obediënties in Nederland fuseerden tot de Nederlandse Vereniging van de 
leden van de Ordre Militaire et Hospitalier de Saint-Lazare de Jérusalem. De Inde-
pendent Commandery of the Netherlands of the Military and Hospital Order of Saint 
Lazarus of Jerusalem (l’Ordre Militair et Hospitalier de Saint Lazare de Jérusalem) 
werd in 1991 opgeheven.243

In 1979 richtte Van den Akker een stichting op met als naam Stichting Atavis 
et Armis.244 Het doel van deze stichting was het steunen van activiteiten van alge-
meen nut en charitatieve aard. Tot bestuurders waren slechts benoembaar leden 
van de Orde van Sint Lazarus van Jeruzalem. Tot voorzitter werd de Amerikaanse 
KNO arts prof. dr. Hans V. von Leden te Los Angeles benoemd, de latere prior van 
de Malta obediëntie in de Verenigde Staten. Van deze stichting zijn geen activi-
teiten in Nederland bekend, waarschijnlijk werd de stichting als fiscale rechts-
persoon voor charitatieve doelen opgericht. De stichting werd in 2001 opgehe-
ven.245

In 1990 richtte advocaat mr. S.S.H. Wibbens eveneens een stichting genaamd 
Stichting Atavis et Armis op, niet te verwarren met de in 1979 door Van den Akker op-
gerichte stichting met dezelfde naam. De belangrijkste doelstelling van deze nieuwe 
Stichting Atavis et Armis was ‘het verzorgen van de organisatie en administratie in 
Nederland van de Military and Hospitaller Order of Saint-Lazarus of Jerusalem alsook 
het verdedigen van het christelijk geloof en verrichten van christelijke naastenliefde’. 
Tot voorzitter van deze stichting werd de in Nederland wonende Brit Ronald David 
Ginn benoemd.246 Uit een statutenwijziging in 1991, waar de naam van de stichting 
gewijzigd werd in Stichting Malta Obedience, blijkt dat met de genoemde Orde van 

241  KvK 40409738: Oprichtingsakte d.d. 28 november 1974, verleden voor notaris L.M. Welle 
Donker te Rotterdam.
242  De Bruijn, De Orde van St. Lazarus en andere orden, 253.
243  KvK 40409738: Opgeheven door bestuur d.d. 17 december 1991.
244  KvK 41126477: Oprichtingsakte d.d. 22 mei 1979, verleden voor notaris L.M. Welle Donker 
te Rotterdam.
245  KvK 41126477: Opgeheven door bestuur d.d. 1 juni 2001.
246  KvK 41210095: Oprichtingsakte d.d. 22 december 1990, verleden voor notaris J.J.H.M. Ha-
mans te Amsterdam.
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Sint Lazarus de Malta obediëntie bedoeld werd.247 De Bruijn vermeldt in een pu-
blicatie over de orde, dat Ginn op verzoek van grootmeester Francisco Enrique de 
Bourbon diens obediëntie in Nederland vertegenwoordigde.248 In 1998 richtte de 
orde de Stichting Commanderij Sint Willibrord op en in 1999 de Stichting Commande-
rij Sint Servaas, van waaruit de activiteiten van de orde plaatsvinden.249 De orde is in 
Nederland actief onder de naam Military and Hospitaller Order of Saint Lazarus of Je-
rusalem, Grand Bailiwick of The Netherlands en staat internationaal onder leiding van 
de huidige grootmeester, de zakenman en filantroop Don Carlos Gereda de Bourbon 
(y de Borbón), markies van Almazán.250 

In 2008 fuseerde het in 2004 afgesplitste deel van de Parijse obediëntie met de 
Malta obediëntie, waarna de orde wordt aangeduid als Malta-Parijs obediëntie of 
‘Reunited Order’. De orde heeft wereldwijd ongeveer vijfduizend leden, voorname-
lijk in Amerika en Canada, waarvan een vijftigtal in Nederland. De zinspreuk van de 
orde is net zoals die van de Orléans obediëntie: Atavis et Armis (Met voorouders en 
wapenen).

3.5 Duitse connecties
In het laatste kwart van de vorige eeuw werden er in Nederland drie orden opgericht 
als afdelingen van in Duitsland heropgerichte orden: de Ridderlijke Orde der Zwaard-
broeders van Lijfland in de Lage Landen, de Orde van de Eik en Cordon Bleu du Saint 
Esprit 1579. De eerste werd enkele jaren na oprichting alweer opgeheven, de overige 
twee waren in 2015 nog actief.

Ridderlijke Orde der Zwaardbroeders van Lijfland in de Lage Landen
In een ongedateerde brochure van de Orde der Zwaardbroeders van Lijfland (Ordo et 
Collegium Fratrum Milicie de Livonia) valt te lezen, dat in 1521 de toenmalig groot-
meester van de Duitse Orde de onafhankelijkheid terug gaf aan de in 1237 bij de 
Duitse Orde ingelijfde Orde der Zwaardbroeders en hun het recht gaf een eigen 
grootmeester te benoemen.251 In werkelijkheid bleef deze orde als Lijflandse tak van 
de Duitse Orde tot circa 1560 onderdeel uitmaken van de Duitse Orde, tot het mo-
ment dat de orde haar Lijflandse bezittingen kwijtraakte aan Polen.252 

247  KvK 41210095: Akte van statutenwijziging d.d. 22 februari 1991, verleden voor notaris 
J.J.H.M. Hamans te Amsterdam. Akte van statutenwijziging d.d. 21 oktober 1998, verleden 
voor notaris F.O. Aalbers te Hillegom.
248  De Bruin, De Orde van St. Lazarus en andere orden, 253. 
249  Sint Willibrord: KvK 34115254: Oprichtingsakte d.d. 21 oktober 1998, verleden voor notaris 
F.O. Aalbers te Hillegom. Sint Servaas: KvK 14061968: Oprichtingsakte d.d. 29 april 1999, verle-
den voor notaris A.T.E. Hurtak te Hillegom.
250  Hij dankt zijn titel markies aan zijn echtgenote Doña Maríá las Nieves Castellano y Barón, 
marquesa de Almazán ‘door het recht van zijn vrouw’ (iore uxoris).  
251  AJO, FOC, dossier Orde der Zwaardbroeders van Lijfland. Vermoedelijk is de brochure er-
gens in de jaren tachtig van de twintigste eeuw samengesteld.
252  Vgl. F. Benninghoven, Der Orden der Schwertbrüder (Graz, 1965); Mol, Vechten, bidden en 
verplegen, 167 / 236.
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De orde werd in 1966 in Duitsland heropgericht waarbij een zekere Josef Pongratz 
alias ‘Josephus von Schwartzenberg’ tot grootmeester werd gekozen.253 Volgens de 
brochure werd de ‘Nederlandse provincie’ in 1975 opgericht met als naam Nederland-
se Balije der Orden der Schwertbrüder von Livland die in 1982 volledige autonomie met 
de bevoegdheid ‘tot eigen ridderslag’ verwierf. Na het aftreden van ‘Josephus von 
Schwartzenberg’ werd de Nederlandse afdeling als soevereine orde verzelfstandigd 
en werd de advocaat mr. G.A. van Straten benoemd tot grootmeester. Van de orde 
zijn onderhandse statuten uit 1988 bewaard gebleven.254 Het doel van de orde was 
het behoud, respectievelijk de restauratie en voortzetting van de tradities en cultuur-
historische waarden der middeleeuwse ridderschappen. Lid kon worden ‘iedere man, 
van onbesproken gedrag, ouder dan 21 jaar en die naar aard en opvoeding voor de 
ridderlijkheid open stond, alles ongeacht beroep, nationaliteit en/of godsdienstige 
gezindheid’. Na interne problemen werd de orde in 1989 ontbonden.255 

Orde van de Eik
In The Institution, Law & Ceremonies of the Most Noble Order of the Garther van Elias 
Ashmole uit 1672 is sprake van een Military Order of the Oak uit ‘Navarr’, die in een 
adem genoemd werd met koning Arthur’s Ridders van de Ronde Tafel en nog en-
kele andere illustere orden.256 Ook Rammelsberg vermeldt de orde in 1744 in zijn 
overzicht van Europese ridderorden.257 Volgens de legende zou de orde in 722 door 
Garsias Ximenes, koning van Navarra, zijn gesticht nadat hij voor aanvang van een 
veldslag tegen de Moren op een eik het heilig kruis gezien had, waardoor hij de veld-
slag won. Het is onduidelijk of de orde ooit heeft bestaan of dat het bestaan ervan 
op een legende berust.  

De Nederlandse Orde van de Eik vindt zijn oorsprong in een Duits initiatief uit 
1985 waarbij de Orden der Eiche nieuw leven werd ingeblazen. Initiatiefnemer was 
een zekere Oscar Schuy, die de orde als vereniging naar Duits recht liet registre-
ren.258 Er is sprake van één orde met leden in Duitsland, Oostenrijk, België en Ne-
derland, die bij ons bekend staat als Orde van de Eik. De orde is een christelijke 
orde. Van de leden wordt gevraagd de ‘christelijke gedachte’ te onderschrijven. De 
zinspreuk is Non timebo millia me circumdantium (Al omringen mij duizenden,
ik vrees niet). Het huidige grootmeesterschap van de orde is in handen van de Neder-
lander Harrie Vaassen, mede-eigenaar van marketing-communicatiebureau Rondas-
Vaassen te Stein (L). De leden trachten hun ridderlijke eed in te vullen door onderlinge 
vriendschap en het op beperkte schaal inzamelen van geld voor goede doelen.

253  www.schwertbrueder.at. Geraadpleegd op 14 april 2014.
254  AJO, FOC, dossier Orde der Zwaardbroeders, statuten 12 november 1988.
255  www.stichtingargus.nl/vrijmetselarij/ridders/lijf.html. Geraadpleegd op 14 april 2014.
256  E. Ashmole, The Institution, Law & Ceremonies of the Most Noble Order of the Garther (Lon-
don, 1672). Facsimile (London, 1971) 48.
257 J.W. Rammelsberg, Beschreibung aller sowohl noch heutiges Tages florirenden als bereits ver-
loschenen geist- und weltlichen Ritter-Orden in Europa (Berlin, 1744) 32. 
258  Oprichtingsakte d.d. 15 oktober 1985 UrNr B1563/85, verleden voor notaris O.B.R. Brücker 
te Aschaffenburg.
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Afb. 16. Internationaal kapittelfeest Orde van de Eik (Roermond, 2015).

De Orde van de Eik heeft zich samen met een 35-tal andere orden en broeder-
schappen aangesloten bij de Internationale Ordens-Union (IOU), gevestigd in Wenen. 
De IOU presenteert zich als gezelschap voor heraldiek, familiekunde en ordewezen. 
De orde organiseert twee keer per jaar een ledenbijeenkomst waarvan één invest-
tuur van nieuwe leden ergens in Zuid Nederland. Het valt de orde zwaar om nieuwe 
leden aan te trekken:

Het is moeilijk om nieuwe leden te vinden, die worden gezocht binnen de vrienden-
kring. Het aantal leden is ergens in de twintig, waarvan de helft uit Nederland komt. 
Ze worden eerst een keer uitgenodigd voor een feest om te kijken of ze het leuk vin-
den. Er zijn veel feesten, we worden ook uitgenodigd voor de feesten van alle andere 
orden die bij de IOU zijn aangesloten. Dat moet je wel kunnen betalen.259 

Cordon Bleu du Saint Esprit 1579
De Ordre et milice du benoist Saint-Esprit (Orde van de Heilige Geest) werd eind 1578 
door Hendrik III, koning van Frankrijk en Polen, gesticht en groeide uit tot de meest 
prestigieuze orde van Frankrijk, waarvan de Franse koningen grootmeester waren. 
Sedert 1830 is de orde een orde van het huis Bourbon en is de orde in Frankrijk in 
onbruik geraakt.260 In 1969 werd de orde in Duitsland - als christelijke orde - onder 

259  Interview H. Vaassen, grootmeester Orde van de Eik, 30 augustus 2014.
260  H. Pinoteau, ‘The Order of the Holy Spirit’, in: Stair Sainty and Heydel-Mankoo, World Orders 
of Merit and Knighthood, 323-331.
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de naam Cordon Bleu du Saint Esprit, zo genoemd naar het blauwe lint waaraan het 
onderscheidingsteken van de orde hing, door horeca exploitant Karl Heinz Steger 
heropgericht. 

De orde staat in Duitsland onder leiding van een grootmeester en kent in en-
kele Europese landen commanderijen. De Nederlandse afdeling van Cordon Bleu du 
Saint Esprit 1579 werd in 1980 door de ondernemers J.H. Beijer en E. Strik opgericht 
en werd in 1987 als zelfstandige vereniging geregistreerd.261 De doelstelling van de 
orde in Nederland is ‘het bereiken van een volkenverbindende vriendschap zonder 
onderscheid van geloof, politiek of ras’. Wat koning Hendrik III van Frankrijk destijds 
omschreven had als: ‘het bewaren van de edele menselijke gezindheid’ schreef ook 
Karl Heinz Steger in zijn vaandel en verbond dat ideaal met het bevorderen en hand-
haven van een hoog peil op het gebied van het gebruik van spijs en drank. Bij de 
orde aangesloten restaurateurs konden als keurmerk een schild van de orde krijgen 
om aan de gevel van hun restaurant te bevestigen, vandaar dat de orde in de begin-
jaren vooral leden uit de horeca aantrok.262 

De orde is in Nederland een oecumenische orde, maar staat ook open voor niet-
christenen. Binnen de orde speelt speelt geloof geen rol. Het aantal leden is om en 
nabij de vijfentwintig, zowel mannen als vrouwen en veel echtpaar leden. De orde 
die zichzelf ziet als een ‘charitatieve instelling op historische grondslag’, een service 
club met een bepaalde traditie, zet zich in voor S.O.S. Kinderdorpen en enkele klein-
schalige projecten. Twee keer per jaar wordt er een ledenbijeenkomst georgani-
seerd waaronder een feestelijke intronisatie (soiree) waar nieuwe leden tot ridder 
geslagen worden. De leiding ligt in handen van een Komtur (commandeur). Dat was 
in 2015 productiemanager Jan Meeusen. De moederorde in Duitsland is - net als de 
Orde van de Eik - aangesloten bij de Internationale Ordens-Union. De Nederlandse 
afdeling heeft daar geen directe bemoeienis mee. 

3.6 Recente ontwikkelingen
Eind twintigste, begin eenentwintigste eeuw zijn er in Nederland nog twee ridder-
lijke orden opgericht. In de negentiger jaren was dat de Souvereine Orde van Sint 
Jacob in Holland en recent in 2011 de Koninklijke Broederschap van de Heilige Teotonio 
van Portugal. De Souvereine Orde van Sint Jacob in Holland is de enige in Nederland 
opgerichte orde die geen connecties heeft met een buitenlandse orde.

Souvereine Orde van Sint Jacob in Holland
In 1994 richtten de oudkatholiek priester E.A. Ates, huisarts A.H.C. de Bruijn (op enig 
moment tevens betrokken bij de Orde van Sint Lazarus Malta obediëntie) en R.B.F. 
van der Sloot een stichting op met de naam Stichting Souvereine Orde van St. Jacob 

261  KvK 40238922: Akte van oprichting d.d. 7 augustus 1987, verleden voor notaris F.J. Potters 
te Valkenswaard.
262  www.cordon-bleu-du-saint-esprit.nl / www.cordon-bleu-du-saint-esprit.de. Geraadpleegd 
op 7 april 2014.
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in Holland.263 Ates werd daarbij aangeduid als eerste grootmeester van de ‘in het jaar 
1290 door graaf Floris V van Holland opgerichte en thans te Amsterdam gevestigde 
- doch tot op heden in het Stichtingenregister van de Kamer van Koophandel en Fa-
brieken, te Amsterdam, nog niet ingeschreven - stichting’. Volgens overlevering had 
de orde tot die tijd onder rooms-katholieke priesters een slapend bestaan geleid. 

De oudste vermelding van de orde is uit 1551 en komt voor in Reychersberg Kro-
niek van Zeeland.264 Sedertdien hebben vele auteurs de orde - waarvan geen tast-
bare bewijzen zijn overgeleverd - genoemd en gedebatteerd of de orde ooit bestaan 
heeft.265 De doelstellingen van de huidige stichting zijn: het in stand houden en ver-

263  KvK 41214053: Akte van oprichting d.d. 14 juli 1994, verleden voor notaris J.J. de Die te 
Amsterdam.
264  J.J. Reygersberch, Dye Chronijcke van Zeelandt (Antwerpen, 1551) XXIX.
265  Vgl. J.F. Le Petit, La grande chronique ancienne et moderne, de Hollande, Zélande, West-Frise, 
Utrecht, Frise, Overyssel & Groeningen, jusques à la fin de l’An 1600 1 (Dordrecht, 1601) 237; C. 
Butkens, Anales généalogiques de la Maison de Lynden (Antwerpen, 1626) 88-91; A. Miraeus, Do-
nationum Belgicarum II (Antwerpen, 1629) 257-258; M.Z. van Boxhorn, Toneel ofte Beschrijvinge 
der steden van Hollandt (Amsterdam, 1634) 47-50; T. de Rouck, Den Nederlandtschen Herauld 
ofte Tractaet van Wapenen, en politycken adel (Amsterdam, 1645) 162 (met afbeelding ordeke-
ten); S. van Leeuwen, Battavia Illustrata II (Den Haag, 1685) 703; P. Hélyot en M. Bullot, Histoire 
des ordres monastiques, religieux et militaires 8 (Paris, 1719) 288-289; I. le Long, Historische be-
schryvinge van de Reformatie der stadt Amsterdam (Amsterdam, 1729) 145-146; J.W. Rammels-
berg, Beschreibung aller sowohl noch heutiges Tages florirenden als bereits verloschenen geist- und 

Afb. 17. Kapittel Souvereine Orde van Sint Jacob in Holland. Vlnr. A.H.C. de Bruijn, P. 
Jooren en W. van Esch
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breiden van de kennis over de waarde die graaf Floris V voor Nederland betekend 
heeft, het realiseren van een waardig grafmonument voor Floris V en het bedrijven 
van christelijke naastenliefde. Grootmeester is sedert 2002 Albert H.C. de Bruijn:

Wij zijn een vriendenclub met zo’n twintig leden, bestaande uit doorsnee Nederlan-
ders, die geïnteresseerd zijn in historie of een bijdrage aan de doelstelling willen leve-
ren, en ook pelgrims die naar Santiago de Compostelle geweest zijn. Wij zijn te klein 
om echt iets aan goede doelen te doen. Jaarlijks organiseren we een ridderdag waar 
nieuwe leden toetreden en leden tot ridder geslagen worden en daarnaast nog twee 
bijeenkomsten. Wij zien de oprichting van de orde als een heroprichting en niet als 
een voortzetting van de oorspronkelijke orde.266 

De orde heeft in 2002 de Stichting Historisch Onderzoek Hollant opgericht, die tot doel 
heeft een bijdrage te leveren aan de geschiedenis van de ridderlijke- en ridderorden 
in Nederland en die jaarlijks (in beperkte kring) een publicatie uitgeeft.267 In de zomer 
van 2014 organiseerde het Rijksmuseum Muiderslot een tentoonstelling met als titel 
Ridders van Holland. Van harnas tot lintjesregen. In de tentoonstellingscatalogus wordt 
de stichting van de Orde van Sint Jacob door graaf Floris V enkele malen genoemd. 
Historicus Van Steensel zegt daarover: ‘Deze stichting paste weliswaar bij het roman-
tische beeld dat sommige geschiedschrijvers van Floris V wilden schetsen, maar ze is 
tot op heden niet meer dan een mooi verhaal gebleken.’268

Koninklijke Broederschap van de Heilige Teotonio van Portugal
De Koninklijke Broederschap van de Heilige Teotonio van Portugal, afgekort tot RCST (Real 
Confraria de São Teotónio), is een in het jaar 2000 in Portugal opgerichte rooms-katholie-
ke seculiere vereniging onder bescherming van Dom Miguel de Bragança, hertog van 
Viseu, infant van Portugal. De vereniging werd in 2005 in Portugal kerkelijk erkend.269 

weltlichen Ritter-Orden in Europa (Berlin, 1744) 78-80 (afbeelding en tekst van het ordeteken 
stemmen niet met elkaar overeen); F. van Mieris, Groot charterboek der graaven van Holland, 
van Zeeland, en heeren van Vriesland I (Leiden, 1753) 524; F. van Mieris, Chronyk van Holland van 
den klerk uit de laage landen by der zee: nooit voorheen gedrukt (Leiden, 1760) 162-163; H. Clark, 
A concise history of knighthood II (London, 1784) 27 (geeft als ordeketen dezelfde afbeelding als 
De Rouck en Rammelsberg); Algemene konst- en letter-bode (1826) I, 18, 276-280; 25, 389-393; II, 
30, 34-42; 31, 50-62; 32, 66-73; 33, 82-91; 34, 98-107; 35, 114-122; 38, 163-169; 39, 179-187; 44, 
262-265; 48, 323-327; 49, 342-348; 50, 359-363, 53, 404-411; 54, 426-428; F.G. van Lynden van 
Hemmen, Twee brieven over de Ridder-Orde van St. Jacobs Broederschap, ingesteld door Floris V, 
graaf van Holland; waarbij gevoegd is eene verdediging van de eer van Christophorus Butkens, en 
van zijn werk: la maison de Lynden (Den Haag/Amsterdam, 1827); J.R. Krudop van Ruwiell, De 
institutie van de Orde van Sint Jacob door graaf Floris V (Amsterdam, 1964).
266  Interview A.H.C. de Bruijn, grootmeester Souvereine Orde van Sint Jacob in Holland, 10 
april 2014.
267  KvK 2809344: Akte van oprichting d.d. 22 februari 2002, verleden voor notaris H.B.J. Stein 
te Amsterdam.
268  A. van Steensel, ‘Middeleeuwse ridderorden in de Nederlanden’, in: A. van Steensel en G. 
Sanders (red.), Ridders van Holland. Van harnas tot lintjesregen (Muiden, 2014) 8-16.
269  Miguel de Bragança (geb. 1946) is tevens lid van de Orde van Malta en de Heilige Militaire 
Constantijnse Orde van Sint-Joris.
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Ook al wordt er gesproken over een broederschap, de vereniging heeft alle kenmerken 
en symboliek van een ridderlijke orde: installatieplechtigheid, lidmaatschapsgraden 
(waaronder ‘ridder’), versierselen, mantels e.d., wat ook de reden is om deze orde, die 
sedert mei 2011 een prioraat in Nederland heeft, hier te noemen.270 De doelstellingen 
van de orde zijn ‘het verdedigen van de cultuur en het gedachtegoed van de christelijke 
ridderlijkheid en edelmoedigheid, het verbreiden van kennis over de geschiedenis en 
cultuur van Portugal en de Heilige Teotonio, de eerste Portugese heilige, en het actief 
participeren in initiatieven op het charitatieve, humanitaire en sociaal-maatschappelijke 
vlak’. Het motto van de Broederschap is Surge rex meus erige regnum tuum wat staat voor 
‘Sta op mijn Koning en bouw uw eigen Koninkrijk’.

Het Prioraat Nederland maakt samen met het Prioraat België en de Commanderij 
Luxemburg onderdeel uit van het Prioraat Principaal voor de Benelux. De christe-
lijke broederschap had in 2015 een ‘tiental leden’ en staat op uitnodiging open voor 
mensen met een rooms-katholieke of protestantse achtergrond. De broederschap 
waarvan de leden worden aangeduid als broeders en zusters wil in de geest van de 
ridderlijke orden invulling geven aan haar doelstellingen. De huidige prior in Neder-
land is wetgevingsjurist mr. M.B.F.D. de Vries. De broederschap bezat in 2015 geen 
rechtspersoonlijkheid.271  

3.7  Het buitenland
Uit voorgaande hoofdstukken komt duidelijk naar voren dat het fenomeen ridder-
lijke orden niet iets specifieks Nederlands is. Nederland heeft bij de ontwikkeling 
van ridderlijke orden de afgelopen eeuwen bepaald geen voortrekkersrol vervuld. 
Het zijn met name andere Europese landen geweest waar de ontwikkeling van rid-
derlijke orden op gang gekomen is. Dat geldt zowel voor de middeleeuwse orden 
als voor de meer recente orden. De ridderlijke orden die in Nederland zijn opgericht 
zijn op een enkele uitzondering na, alle gelieerd aan buitenlandse initiatieven, waar-
van een aantal met netwerken tot over de gehele wereld. 

Dit geldt in het bijzonder voor orden van Sint Jan die opgesplitst kunnen worden 
in vier categorieën. De eerste categorie wordt ingenomen door de Orde van Malta 
met wereldwijd meer dan veertig nationale afdelingen. De tweede categorie bestaat 
uit de orden die zich hebben verenigd in de Alliantie van Nieder-Weisel. Dat zijn de 
Britse Order of St. John, wereldwijd verdeeld in prioraten in landen die behoren tot 
het Britse Gemenebest. De Duitse Balije Brandenburg met commanderijen in Fin-
land, Frankrijk, Hongarije, Zwitserland en Oostenrijk. De Zweedse Johanniterorden 
i Sverige en de Nederlandse Johanniter Orde in Nederland. Een derde categorie be-
staat uit orden die behoren tot de groep van de Shickshinny orden. Zij zijn verspreid 
over de gehele wereld. De laatste categorie orden zijn orden die op een andere wijze 
hun ontstaan uit de Orde van het Hospitaal van Sint Jan van Jeruzalem uit de twaalf-
de eeuw claimen en eveneens verspreid zijn over Europa en ver daarbuiten. De Orde 

270  Vgl. M. Duchesne, Confraternité Royale de Saint-Téotonio. Une Chevalarie contemporaine (z.pl., 
2016).
271  http://saoteotonio.wordpress.com. Geraadpleegd op 29 juli 2015.
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van Malta en de orden verenigd in de Alliantie van Nieder-Weisel zien zichzelf als de 
enige rechtmatige afstammelingen van de Orde van het Hospitaal van Sint Jan van 
Jeruzalem. 

Ook bestaan er in enkele Europese landen nog restanten van andere ridderlijke 
orden uit de tijd van de geestelijk-militaire orden. Net zoals in Nederland de Duitse 
Orde nog steeds bestaat, zijn er bijvoorbeeld in Spanje nog de Orde van Calatrava, 
de Orde van Alcantara en de Orde van Santiago. In Portugal bestaan nog de Orde 
van Aviz en de Orde van Sint Jacob van het Zwaard. Allemaal ontstaan in de twaalfde 
eeuw; in Spanje zijn het nog steeds ridderlijke (katholieke) adellijke corporaties en 
in Portugal (inmiddels) belangrijke verdienste orden. Verdienste orden zijn er over 
de gehele wereld. Bruin zei daarover: ‘Hoezeer tegen de verwachting van sommigen 
in, ridderorden bestaan nog steeds, niet alleen in Nederland maar over de gehele 
wereld: ook in Oostbloklanden en in de ontwikkelingslanden. Let men uitsluitend 
op hun aantal en spreiding, dan zou men kunnen zeggen dat het ordewezen bloeit 
als nooit tevoren.’ 272

Wereldwijd zijn ook orden ontstaan die niet verbonden waren aan vorstenhuizen 
of regeringen. Guy Stair Sainty heeft in zijn World Orders of Knighthood and Merit 
een hoofdstuk opgenomen getiteld Self-Styled Orders waarin hij meer dan 200 voor-
beelden geeft van orden die volgens zijn visie niet authentiek zijn.273 Deze orden 
zijn te onderscheiden in ridderorden en ridderlijke orden en zijn in het leven geroe-
pen door actoren in voornamelijk Europa en Noord- en Zuid Amerika, in landen als 
Spanje, Portugal, Italië, België, Duitsland, Schotland, Hongarije, de Verenigde Staten, 
Canada, Brazilië en Venezuela. Het zijn veelal orden die ooit bestaan hebben maar 
op een gegeven moment zijn opgeheven die weer nieuw leven worden ingeblazen. 
Ook zijn daarbij geregeld nep-prinsen of anderen met nep-titels betrokken, zoge-
naamde afstammelingen van voormalige koninklijke huizen die lang niet allemaal 
hebben bestaan. Bekende (of beruchte) namen uit dit circuit zijn leden van de Sici-
liaanse adellijke familie Paternò Castello, Lowell Barker uit West Virginia en de Span-
jaard Guillermo Grau, die de afgelopen decennia vele orden in het leven hebben 
geroepen. Favoriet zijn orden van Sint Jan, orden van de Tempel en ‘klonen’ van de 
Heilige Militaire Constantijnse Orde van Sint-Joris. De officiële - uit de late middel-
eeuwen stammende - Constantijnse Orde kent sedert 1960 twee obediënties, een in 
Spanje en een in Italië. Grootmeester van de Italiaanse tak is sedert 2010 prins Carlos 
de Bourbon de Parme, zoon van de Nederlandse prinses Irene en lid van de Neder-
landse koninklijke familie. De orde heeft geen Nederlandse afdeling maar kent wel 
enkele Nederlandse leden. 

3.8  Conclusie
In Nederland krijgt het ordewezen begin twintigste eeuw enige gestalte met de 
oprichting van Nederlandse afdelingen van de protestantse Johanniter Orde en de 
rooms-katholieke Orde van Malta, beide als voortzetting van de Orde van het Hos-

272  Bruin, Kroon op het werk, 210.
273  Stair Sainty and Heydel-Mankoo, World Orders of Knighthood and Merit, 1999-2015.
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pitaal van Sint Jan van Jeruzalem. Twee orden waarvan de leden van adel moesten 
zijn. Tot dan toe kende Nederland alleen de protestantse Duitse Orde, die al vanaf 
begin dertiende eeuw in Nederland aanwijsbaar aanwezig is en bij wet van 1815 
werd bevestigd. Ook van deze orde moeten de leden van adel zijn. 

Vanaf de jaren vijftig van de vorige eeuw is er sprake van een groei van het aantal 
orden. Dat begon met de oprichting van een Nederlandse afdeling van de rooms-
katholieke Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem, waarvan de oorsprong te-
ruggaat tot de late middeleeuwen en die in 1868 met steun van de Heilige Stoel in 
Rome werd opgericht. Ondanks of misschien wel ten gevolge van de jaren zestig en 
zeventig waarin het begrip gelijkheid de boventoon begon te voeren in het maat-
schappelijk debat, ontstonden er in die periode meer nieuwe orden. Begin jaren zes-
tig ontstond er een afdeling van de in Frankrijk heropgerichte Orde van Sint Lazarus 
en enkele jaren daarna een afsplitsing van een in de Verenigde Staten opgerichte 
Russische tak van de Orde van Malta. Andere orden volgden, veelal als afdelingen 
van in het buitenland heropgerichte orden. Het waren alle oecumenische orden of 
orden waarbij het geloof geen rol van betekenis speelde. Een aantal van hen genoot 
internationaal het beschermheerschap van leden van ex-koninklijke huizen of an-
dere leden uit de hoge Europese adel, waaraan zij een bepaalde authenticiteit ont-
leenden. Hun (statutaire) doelstellingen waren in grote lijnen gelijk: de bescherming 
van het christendom, caritas en/of broederschap. 

De reden dat zij werden opgericht was divers en is in een aantal gevallen niet 
meer te achterhalen. Enkele orden zagen en zien zich als afstammelingen van oude 
middeleeuwse orden en houden zich vanuit hun christelijke achtergrond bezig met 
goede werken. Er waren ook orden die zich keerden tegen wat zij noemden maat-
schappelijke verloedering en streefden naar een volkenverbindende broederschap. 
In hoeverre al die initiatieven oprecht waren, laat zich moeilijk vaststellen. Het lijkt 
erop dat ijdelheid voor een aantal orden de drijfveer van hun bestaan was. Bij som-
mige van deze orden was sprake van verborgen functies. Hun werkelijke intenties, of 
in ieder geval de intenties van sommige van hun leiders, die zich in een aantal geval-
len bedienden van nep adellijke en academische titels, waren volstrekt anders dan zij 
lieten voorkomen. Deze orden verdwenen na verloop van tijd vanzelf weer, omdat 
hun werkelijke aard duidelijk werd of door gebrek aan inhoud. Enkele van de in die 
tijd opgerichte orden hebben de tijd overleefd en bestonden in 2015 nog steeds.

Er valt een tweedeling te maken tussen de diverse orden. Ten eerste betreft het 
orden waarvan de oorsprong in het Heilige Land ligt: dat zijn de Orde van Malta, de 
Johanniter Orde, de Duitse Orde, de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem, 
twee obediënties van de Orde van Sint Lazarus en de Orde van de Tempel. Hun leden-
bestanden, variërend tussen de 50 en 600 leden, bestaan voor een groot gedeelte 
uit hoogopgeleiden waaronder leden met vooraanstaande posities zoals ministers, 
burgemeesters, hoogleraren en medisch specialisten. Ik kom daar in hoofdstuk 7 op 
terug, waar ik een analyse heb gemaakt van (elite)posities van leden van ridderlijke 
orden en die onderling met elkaar vergelijk.

De Knights of Malta, the Ecumenical Order die volgens de eigen ordehistorie af-
stamt van de Orde van Malta, reken ik tot de tweede categorie orden, die zijn opge-
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richt om het ridderschap toegankelijk te maken voor een ‘bredere doorsnede van de 
bevolking’. Personen die zich ook aangesproken voelen door het ridderideaal met 
zijn tradities, rituelen en symboliek. Van hen waren behalve de Knights of Malta, the 
Ecumenical Order in 2015 nog actief: de Orde van de Eik, Cordon Bleu du Saint Esprit 
1579, de Souvereine Orde van Sint Jacob in Holland en de pas enkele jaren geleden 
opgerichte Koninklijke Broederschap van de Heilige Teotonio van Portugal. Het be-
treft veelal vriendenclubs, bij wie in de geest van oude ridderlijke orden, de onder-
linge band tussen de leden de primaire doelstelling is. 

In totaal zijn er in de periode 1965-2015 drieëntwintig organisaties geweest die 
zich als ridderlijke orde presenteerden. Daarvan waren er in 2015 nog twaalf actief. 
In het volgende hoofdstuk ga ik in op het vraagstuk van erkenning: waarom bepaal-
de orden in Nederland tot de door de overheid erkende orden behoren en andere 
niet. Tevens kijk ik daarbij naar het zelfbeeld van orden en de wijze waarop zij elkaar 
bejegenen.
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4. Ridderlijke orden, hun positie en status

     If men define situations as real, 
     they are real in their consequences

     William I. Thomas en Dorothy Swaine Thomas 
     (1928) 274

4.1 Inleiding
In Nederland worden alleen de drie adellijke orden door de Nederlandse overheid 
erkend als ridderlijke orde. Het bulletin van de Orde van Sint Lazarus Groot Prioraat 
der Nederlanden vermeldde in 1995 over erkenning: 

In het maatschappelijk leven van ons land neemt de Orde van St. Lazarus een beschei-
den plaats in. Tot heden heeft het Nederlandse Grootprioraat in de openbaarheid een 
low profile bewaard, en deze bescheiden opstelling is ook steeds onderdeel van het 
beleid van het Kapittel geweest. Een niet onbelangrijke vraag is die naar de officiële 
‘erkenning’ van de Orde als autonome en authentieke ridderlijke orde. Aan een derge-
lijke erkenning kan men drie aspecten onderscheiden: 1. de officiële erkenning van de 
onderscheidingstekenen van de Orde; 2. de erkenning van de Orde als ridderlijke orde 
naast andere, bestaande ridderlijke orden in Nederland, en 3. de bescherming van de 
identiteit van de Orde en van het Nederlandse Grootprioraat voor de wet. […] Het 
tweede punt betreft de nog altijd - mag ik zeggen - enigszins hooghartige bejegening 
van de Orde van St. Lazarus door andere ridderlijke orden.275

De kwestie al dan niet tot de erkende orden gerekend te worden, houdt veel 
ridderlijke orden bezig. Het is juist deze erkenning waaraan orden hun authentici-
teit ontlenen. En hiermee raken we de kern van de wijze waarop de adellijke orden 
andere orden bejegenen. De Orde van Sint Lazarus ervaart die bejegening als hoog-
hartig. Het klopt dat de leden van de adellijke orden met een zekere minachting 
neerkijken op niet-adellijke orden, die in hun ogen niet authentiek zijn en veelal 
omschreven worden als ‘valse, pseudo of fantasie orden, lookalikes, self-styled, niet-
erkend of prozaïscher als operettegezelschappen en carnavalsverenigingen’. In 1997 
stond in het Mededelingenblad van de Johanniter Orde het volgende bericht:

In samenwerking met de Nederlandse vertegenwoordiger in het FOC [False Orders 
Committee] en de voorzitter van de SMOM [Souvereine Militaire Orde van Malta] afde-
ling Nederland is de geplande ‘Ridderdag’ van de valse Tempeliersorde, ‘Groot-Prioraat 
Terra Sub Mare’, in de St. Jans Kathedraal te Den Bosch verijdeld, zulks door een verbod 
dienaangaande door de tijdig gewaarschuwde betrokken bisschop.276

Al in 1983 ontlokte de opstelling van de Orde van Malta en de Johanniter Orde bij 
een betrokkene van een niet-erkende orde van Sint Jan de uitspraak:

274  W.I. Thomas and D. Swaine Thomas, The Child in America: Behavior Problems and Programs 
(New York, 1928) 572.
275  Bulletin. Orgaan van het Groot Prioraat der Nederlanden, 26 (1995) 21.
276  Mededelingenblad Johanniter Orde in Nederland, 190 (1997) 7.
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Alle orden stellen zich in dienst van de zieke of nooddruftige medemens. Het ware 
te hopen dat zij zich in deze Christelijke geest ook jegens elkaar konden opstellen, 
zonder zichzelf neer te halen door zusterordes hun legitimiteit te betwisten. Het his-
torisch materiaal vertoont namelijk zoveel lacunes, dat diverse interpretaties mogelijk 
zijn. De energie die soms gebruikt wordt om anderen die hetzelfde achtenswaardige 
doel nastreven te bestrijden zou beter kunnen worden aangewend. Het Maltese Kruis 
mag niet verdelen, het moet verenigen ten dienste van Christus en onze naaste.277 

De Johanniter Orde en de Orde van Malta hebben vooral moeite met niet-erken-
de orden die (delen van) de naam en de symboliek van de adellijke orden gebruiken. 
Oud-coadjutor van de Johanniter Orde, jhr. mr. J. Pieter de Savornin Lohman, toen-
malig directeur kabinet en protocol van het ministerie van Buitenlandse Zaken, zei 
daarover in 2006: 

Het is zorgwekkend, hoe een clubje niet-adellijke ondernemers in Nederland riddertje 
speelt. Ze hullen zich in middeleeuwse kledij, zwaaien met zwaarden en doen hun best 
ridderlijk over te komen. Maar, wat de ondernemers doen is in feite kwalijk na-apen.278 

De adellijke orden maken zich zorgen over de in hun ogen ‘devaluatie van het rid-
derschap’. Met de door Lohman genoemde orde werden de activiteiten bedoeld van 
de Sovereign Order of St John of Jerusalem, Knights of Malta die wat naam betreft nau-
welijks te onderscheiden was van de rooms-katholieke Orde van Malta:279 

Maar qua statuur en samenstelling van de ridderpopulatie des te meer. Zo zijn de ridders 
van deze orde niet van adel en vaak a-religieus. De kopstukken zijn werkzaam in de vast-
goedsector, een branche die de afgelopen jaren nogal wat smetjes heeft opgelopen.280 

4.2 Het vraagstuk van erkenning, een sociologische invalshoek
Erkenning van ridderlijke orden is veelal object van een historisch-juridische bena-
dering. De vraag die dan opgeworpen wordt, is of een bepaalde orde authentiek 
of legitiem is en of die orde door de nationale overheid van een land erkend wordt 
te behoren tot de ridderlijke orden van dat land. Hierbij gaat het om een historisch 
aspect, de authenticiteit van een orde en een juridisch aspect, de geldende wet- en 
regelgeving. Maar erkenning heeft ook te maken met het handelen van mensen en 
daarmee wordt dat handelen sociaal en object van de sociologie. Dat geldt in het 
bijzonder als er gekeken wordt naar bepaalde patronen in de handelswijze van men-
sen en de motieven daarachter. Vragen die dan opkomen zijn wat de betekenis van 
erkenning van een ridderlijke orde binnen de Nederlandse maatschappij inhoudt, 
welke criteria daarvoor gelden en of er sprake is van een bepaalde vorm van institu-
tionalisering. Om die vragen in de juiste context te kunnen plaatsen, begin ik deze 
paragraaf eerst met enkele historische feiten.

277  AJO, FOC, A. Koster, verhandeling over ridderlijke orden uit 1983.
278  Haan en Rengers, ‘Riddertje spelen’.
279  Deze orde wijzigde in 2011 haar naam in: The Knights Hospitallers of the sovereign order of 
St. John of Jerusalem, Knights of Malta, the ecumenical Order.
280  Haan en Rengers, ‘Riddertje spelen’.
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Een officiële status
In 1887 richtte mr. Willem Jan baron d’Ablaing van Giessenburg, rechtsridder van 
de Pruisische Balije Brandenburg van de Johanniter Orde, zich tot de minister van 
Justitie met een verzoek tot goedkeuring van de ‘oprichting hier te lande van een 
Nederlandsch genootschap der Johanniter Orde’. De minister stuurde het verzoek 
voor advies door naar de Hoge Raad van Adel, die negatief adviseerde met gevolg 
dat het verzoek niet werd ingewilligd.281 Het duurde tot 1909 alvorens er een tweede 
poging werd ondernomen een Nederlandse afdeling van de Johanniter Orde te ves-
tigen. Ditmaal was het niemand minder dan prins Hendrik, echtgenoot van koningin 
Wilhelmina en eveneens lid van de Balije Brandenburg, die het plan had opgevat 
een eigen Nederlandse afdeling van de Balije op te richten. En deze keer werd er 
voor de oprichting geen advies gevraagd aan de Hoge Raad van Adel en stuitte het 
door de prins persoonlijk ondertekende verzoekschrift op geen enkel bezwaar. De 
orde kwam er als Nederlandse vereniging met oprichtingsdatum 30 april 1909, de 
geboortedag van prinses Juliana. De statuten van de orde werden bij Koninklijk Be-
sluit van 31 juli 1909 nr. 43 goedgekeurd waarmee de Vereeniging Commenderij Ne-
derland der Johanniter-Orde een officiële goedkeuring kreeg.282 

Als enkele maanden later de Hoge Raad van Adel om advies gevraagd wordt 
over de benoeming van prins Hendrik tot commendator van de nieuwe Nederlandse 
vereniging, laat de Raad in haar antwoord weten daartegen geen bezwaar te heb-
ben. Uit de gevoerde correspondentie blijkt dat de Raad verbaasd was dat zij nu wel 
om advies gevraagd werd. Het lid van de Raad G.C. baron van Asbeck verzuchtte: 
‘Waarom advies aan den Raad wordt gevraagd is mij niet duidelijk. Misschien omdat 
het ook geschiedt voor de benoemingen bij het Duitsche Huis [Duitse Orde]. Het 
betreft echter geen betoog dat de gevallen niet gelijk staan.’283

Korte tijd nadien besloten enkele katholieke edelen - naar voorbeeld van de op-
richting van de protestantse Johanniter Orde - een eigen afdeling op te richten van de 
te Rome gevestigde Orde van Malta. Beide orden, voortkomend uit de Orde van het 
Hospitaal van Sint Jan van Jeruzalem, hadden tot de Reformatie dezelfde historie, tot-
dat de Johanniter Orde zich van de katholieke moederorde afsplitste om als zelfstan-
dige protestantse orde verder te gaan. De afdeling werd in 1911 als vereniging opge-
richt, de Nederlandse afdeling der Ridders van Malta, waarvan de statuten bij Koninklijk 
Besluit van 24 april 1911 nr. 65 werden goedgekeurd.284 Ook nu werd door de verant-
woordelijk minister van Justitie geen advies aan de Hoge Raad van Adel gevraagd. 

Vanaf dat moment kende Nederland drie ridderlijke orden, waarvan volgens 
de oud-voorzitter van de Hoge Raad van Adel, jhr. mr. C.C. van Valkenburg, in een 
brief uit 1973 aan de directeur van het Kabinet der Koningin, de Ridderlijke Duit-

281   Bruin, ‘Duitse connecties’, 134-135.
282  NA, toegang 2.09.12.01 / VER16083. Koninklijk Besluit 31 juli 1909, nr. 43.
283  HRvA, inv.nr. 181, notulen 6 november 1909 nr. 110, commissoriaal 27 september - 1 okto-
ber 1909, 1e afd. A.S. no. 12. Vgl. Bruin, ‘Duitse connecties’, 140.
284  NA, toegang 2.09.12.01 / VER16971. Koninklijk Besluit 24 april 1911, nr. 65 (KB aanwezig in 
dossier 11670). 
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sche Orde Balije van Utrecht een officiële status bezat (erkend bij wet van 8 augustus 
1815) en de Johanniter Orde en de Orde van Malta een semi-officiële status vanwege 
‘het verbonden zijn van leden van het Koninklijk Huis aan deze orden en de alge-
mene machtiging om de onderscheidings-tekenen van deze orden op de uniform 
te dragen.’285 Die semi-officiële status waar Van Valkenburg het over heeft, was een 
interpretatie van hem zelf, omdat daarover nergens criteria vastliggen. 

Behalve hun erkenning als verenigingen naar Nederlands recht verkregen de 
Johanniter en Maltezer Orde in de jaren 1912/1913 erkenning als verenigingen die 
tot doel hebben hulp te verlenen aan zieken en gewonden. Beide orden werden 
bij Koninklijk Besluit van 19 maart 1913 toegelaten om in tijden van oorlog hulp 
te verlenen aan gewonden en zieken, behorende tot de strijdkrachten van oorlog-
voerende mogendheden. In eerste instantie in een samenwerkingsverband met het 
Rode Kruis, maar na enkele jaren onder leiding van het Rode Kruis.286 

Een vreemde kwestie
In 1964 richtte de Nederlandse leden van de in Parijs gevestigde Orde van Sint La-
zarus een eigen Nederlandse afdeling op. Het duurde tot 1975 voordat de afdeling, 
een tak van de toenmalige ‘Parijse obediëntie’, formeel als vereniging werd inge-

285  HRvA, inv. Nr. 230, dossier 1966 nr. 63, brief d.d. 4 september 1973.
286  Bosch van Drakestein et al., In het licht van onze opdracht, 37-38.

Afb. 18. Cortège ridderdag Johanniter Orde (Slot Zeist, 2016).
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schreven en koninklijke goedkeuring vroeg.287 Op 10 april 1975 ontving het Kabinet 
der Koningin daartoe een verzoekschrift, ingediend door jhr. mr. A.R. Clifford Kocq 
van Breugel, schatmeester van de orde. In het Nationaal Archief te Den Haag wordt 
in het ‘verenigingenregister’ het betreffende dossier bewaard.288 Opmerkelijk is, dat 
het dossier slechts het verzoekschrift, een uittreksel uit de notulen van de ledenver-
gadering waarin besloten werd goedkeuring van de statuten aan te vragen en een 
tweetal exemplaren van de statuten van de vereniging bevat. Tegen de verwachting 
in bevat het dossier geen interne correspondentie van het ministerie van Justitie 
(wat bij dit soort verzoeken gebruikelijk zou zijn) of een koninklijk besluit ter goed-
keuring van de statuten. Het verzoekschrift bevat slechts de opmerking ‘Notificatie’ 
en een handgeschreven tweede datum: 26 juli 1976. Dit laatste doet vermoeden dat 
het verzoek na ontvangst niet in behandeling is genomen en dat het dossier tot 26 
juli 1976 is ‘afgelegd’, de dag van invoering van Boek 2 van het Nieuw Burgerlijk Wet-
boek. Daarin werd bepaald dat voor het verkrijgen van rechtspersoonlijkheid door 
een vereniging geen koninklijke goedkeuring meer vereist was. Vanaf dat moment 
dienden verenigingen te worden ingeschreven bij de Kamers van Koophandel. Van 
de goedkeuring van de statuten is dan ook geen vermelding terug te vinden in de 
registers van erkende verenigingen uit 1975 of 1976.289 

Het vermoeden dat het verzoek bewust niet in behandeling is genomen, zou 
ontkracht kunnen worden indien zou blijken dat in afwachting van de nieuwe re-
gelgeving, geen enkel verzoek tot goedkeuring meer in behandeling was geno-
men. Niets is echter minder waar, de twee laatste koninklijk besluiten waarbij maar 
liefst 54 verenigingen werden goedgekeurd dateren van twee dagen voor het in 
werking treden van de nieuwe wet. In de maanden voorafgaand aan de introductie 
van Boek 2 van het Nieuw Burgerlijk Wetboek tot in juli 1976 aan toe zijn er - dus 
tot vlak voor het van kracht worden van de nieuwe regelgeving - nog verenigingen 
opgericht en koninklijk goedgekeurd.290 Het feit dat de Orde van Sint Lazarus in een 
interne publicatie vermeldt dat de orde ‘koninklijke erkenning’ kreeg, blijkt dus niet 
te kloppen.291 

Intrigerend is de vraag waarom de aanvraag om koninklijke goedkeuring niet in 
behandeling is genomen. Nog niet zo heel lang voor de aanvraag tot goedkeuring 
van de statuten van de Orde van Sint Lazarus werd koninklijke goedkeuring ver-
leend aan een niet-erkende orde van Sint Jan, wat bij enkele Nederlandse ministe-
ries tot vele ‘kopzorgen’ had geleid en op het moment van de aanvraag van de Orde 

287  KvK 40478426: Oprichtingsakte d.d. 7 april 1975, verleden voor notaris H. Riemers te 
Utrecht.
288  NA, toegang 2.09.12.01 / VER77935.
289  Register 1975 erkende verenigingen. Bijvoegsel van de Nederlandse Staatscourant van 4 au-
gustus 1976, nr. 149. Register 1976 Erkende Verenigingen. Bijvoegsel van de Nederlandse Staats-
courant van woensdag 25 mei 1977, nr. 100.
290  Bijvoegsel van de Nederlandse Staatscourant van 24 november 1976, nr. 229. KB’s van 24 
juli 1976, nr. 143 en 144, EV 2898 - EV 2952.
291  J.J.M.H. Drehmanns, Een relaas over (bijna) 25 jaar Saint-Lazare Parijse Obediëntie (z.pl., 
1998) 9. Eigen uitgave.
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van Sint Lazarus nog steeds tot kopzorgen leidde. Het betrof de in 1968 door Otto 
Schobert opgerichte Nederlandse Vereniging van de Ridders van de Soevereine Orde 
van de Heilige Johannes van Jeruzalem, Ridders van Malta OSJ. Een orde met vertak-
kingen tot in de Verenigde Staten waar goede sier werd gemaakt met de koninklijke 
goedkeuring: ‘By Royal Charter of Her Majesty Juliana, Queen of the Netherlands’, 
om nietsvermoedende en veelal zeer vermogende Amerikanen tegen forse betaling 
van tienduizenden dollars lid te maken van deze orde van Sint Jan. Uit een briefwis-
seling tussen de Nederlandse ambassadeur in de Verenigde Staten en het Neder-
landse ministerie van Buitenlandse Zaken, blijkt dat de Nederlandse overheid danig 
met deze zaak in haar maag zat.292 En dit speelde allemaal nog toen de aanvraag 
van de Orde van Sint Lazarus binnenkwam. Is het ver gezocht om te veronderstel-
len dat die aanvraag bewust werd opgehouden tot 26 juli 1976? Het antwoord lijkt 
te worden gegeven in een brief uit 1969 over de koninklijke goedkeuring van de 
Nederlandse Vereniging van de Ridders van de Soevereine Orde van de Heilige Jo-
hannes van Jeruzalem, Ridders van Malta OSJ, afkomstig van de toenmalig directeur 
privaatrecht van het ministerie van Justitie, jhr. mr. Th.K.M.J. van Sasse van Isselt, aan 
de baljuw-voorzitter van de Orde van Malta, ir. J.B.G.M. ridder de van der Schueren: 

Tot mijn schande moet ik erkennen, dat de club van de Schoibert [Schobert] de ko-
ninklijke goedkeuring heeft gekregen. […] Zou de aanvrage aan mij zijn voorgelegd, 
dan had ik haar op de lange baan geschoven.293

De enige vastlegging van de ‘officiële’ erkenning van de Johanniter en Maltezer 
Orde als Nederlandse ridderlijke orden is terug te vinden in het Besluit  draagvolg-
orde onderscheidingen, dat laatstelijk is vastgesteld en gepubliceerd in de Staatscou-
rant van 1 oktober 2013.294 In 1999 werd dit besluit voor de eerste keer gepubliceerd 
en bevat alle door de Nederlandse overheid erkende onderscheidingen, waaronder 
een aparte categorie voor de ridderlijke orden. De vraag welke onderscheidingen 
erkend zijn als officiële Nederlandse onderscheiding en in welke volgorde deze die-
nen te worden gedragen, is een taak van de Kanselier der Nederlandse Orden, die 
hierover advies uitbrengt aan de minister van Binnenlandse Zaken.295 

Toestemming voor het dragen van de onderscheidingen van de drie erkende 
ridderlijke orden bestaat al sedert begin negentiende eeuw. In de nieuwe Grond-
wet van 1814 bij het ontstaan van het Koninkrijk der Nederlanden werd bepaald dat 
Nederlanders geen vreemde orden mochten aannemen zonder toestemming van 
de soevereine vorst. Voor de Duitse Orde leverde dat geen probleem op, zij werd 
immers in 1815 bij wet erkend. Nederlandse edelen, die lid waren van de Balije Bran-

292  NA, toegang 2.09.12.01 / VER 67384.
293  AJO FOC, brief d.d. 9 juni 1969. De van der Schueren was vanaf de oprichting in 1964 tot 
enkele jaren daarna zelf lid van de Orde van Sint Lazarus.
294  Besluit Kanselier der Nederlandse Orden van 25 juli 2013 nr. KNO/2013/2543_2. 
295  Vgl. Ministerie van Defensie, Handboek onderscheidingen (Den Haag, 2014) 9. Besluit draag-
volgorde onderscheidingen van 30 november 1999, nr. ALG99/U1095 (Staatscourant van 28 
januari 2000, nr. 20).
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denburg van de Johanniter Orde hadden evenmin een probleem, de orde werd als 
Pruisisch gezien en toestemming werd steeds verleend. Anders lag het bij de leden 
van de Orde van Malta, waar het tot circa 1840 zou duren totdat het ook aan hen 
vergund werd de onderscheidingstekens van de orde te mogen dragen.296 

Bij de vaststelling van het eerste Besluit draagvolgorde onderscheidingen in 1999 
was het dan ook geen vraag of de drie ridderlijke orden zouden moeten worden op-
genomen. De Kanselier der Nederlandse Orden wint daarover advies in bij de Hoge 
Raad van Adel.297 De Raad, die alleen de drie adellijke orden erkent, adviseert de 
minister van Binnenlandse Zaken over het verlenen van agreatie bij benoemingen 
van nieuwe leden van de Duitse Orde en verstrekt verklaringen van admissie aan het 
kapittel van de Orde van Malta telkenmale voordat iemand tot lid van die orde be-
noemd wordt. Het feit dat de Johanniter Orde een dergelijke verklaring niet vraagt, 
vindt de Raad een ‘gemiste kans’.298

Wat kan hier nu uit geconcludeerd worden? Alleen voor de Duitse Orde geldt 
dat deze orde bij wet is ingesteld en daarmee de jure door de Nederlandse over-
heid wordt erkend. Anders ligt het bij de Johanniter Orde en de Orde van Malta, 
die beide als vereniging zijn opgericht en hun beider statuten bij koninklijk besluit 
zijn goedgekeurd waarna zij de facto als ridderlijke orde werden erkend. Maar heb-
ben zij daarmee een andere ‘erkende’ positie dan bijvoorbeeld die van de niet meer 
bestaande vereniging Ridders van de Soevereine Orde van de Heilige Johannes van 
Jeruzalem, Ridders van Malta OSJ, waarvan de statuten in 1968 koninklijk werden 
goedgekeurd? Eenzelfde vraag kan ook gesteld worden voor de Orde van Sint La-
zarus waar het lijkt alsof de koninklijke goedkeuring is opgehouden in afwachting 
van de introductie van Boek 2 van het Nieuw Burgerlijk Wetboek in 1976. Datzelfde 
geldt ook voor orden die na 1976 als vereniging zijn opgericht of ooit als stichting, 
die eveneens rechtspersoonlijkheid bezitten, waarbij geen toets (meer) wordt uit-
gevoerd of er bezwaar bestaat tegen erkenning van rechtspersoonlijkheid. Voor de 
Hoge Raad van Adel was juist déze erkenning destijds in 1887 een van de meest 
bezwarende aspecten tegen de oprichting van een ‘Nederlandsch genootschap der 
Johanniter Orde’, het zou immers een ‘door den Nederlandschen Souverein goed-
gekeurd en volgens de Nederlandschen wetgeving opgericht Genootschap’ betref-
fen.299 Over het begrip ‘erkenning’ kan geen onduidelijkheid bestaan, ook het bij-
voegsel van de Staatscourant spreekt immers van erkende verenigingen. Het al dan 
niet erkennen van een vereniging als ridderlijke orde door de nationale overheid 
berust dan kennelijk op andere grondslagen dan een juridische. 

In een brief uit 1967 aan het kapittel van de Johanniter Orde schreef de voorzit-
ter van de Hoge Raad van Adel, Van Valkenburg, als antwoord op een vraag over 
erkenning van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem en de Orde van Sint 
Lazarus: 

296  Van Zelm van Eldik, Moed en deugd, 66 / 79-80.
297  Mededeling J.H. de Kleyn, Kanselier der Nederlandse Orden, 11 maart 2014.
298  Mededeling dr. E.J. Wolleswinkel, secretaris van de Hoge Raad van Adel, d.d. 11 februari 2014.
299  HRvA, inv. Nr. 160, notulen 1887 nr. 6, commissoriaal 17 februari 1887 nr. 17.
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In Nederland heeft een ridderlijke orde eerst een officiële of semi-officiële status wan-
neer de bijzondere positie van haar Nederlandse vestiging (of afdeling) door de rege-
ring, of door de koning alleen, wordt erkend. Impliciet kan het blijken, doordat de orde 
onder protectie staat van het Staatshoofd of een lid van het Koninklijk Huis, doordat de 
orde als zodanig bij het militair of burgerlijk overheidsapparaat is ingeschakeld, doordat 
de regering aan het Kapittel van de Orde een protocollaire plaats toekent, doordat het 
onderscheidingsteken van de orde zonder meer op de militaire uniform mag worden 
gedragen dan wel dat daartoe verlof pleegt te worden gegeven etc. Hier te lande vol-
doen de Ridderlijke Duitsche Orde Balije van Utrecht, de Orde van Malta en de Johan-
niter Orde ieder aan meerdere van deze criteria. De vraag of de Nederlandse afdelingen 
van de Orde van het Heilig Graf en van de Orde van St. Lazarus door de Johanniter Orde 
in Nederland als gelijkwaardig erkend kunnen worden dient naar mijn oordeel eerst 
aan de orde te komen, indien zij volgens de bovengenoemde criteria hier te lande een 
semi-officiële status hebben. Voor zover mij bekend is dat thans niet het geval. Wordt 
aan die voorwaarde voldaan dan zal bezien moeten worden of nauwere betrekkingen 
tussen adellijke en niet adellijke orden in de lijn liggen. Persoonlijk zou ik in dat stadium 
die vraag bevestigend beantwoorden. De Orde van St. Lazarus zou omstreeks 1910 tot 
nieuw leven gekomen zijn. Op zich behoeft dit naar mijn oordeel voor de overheid geen 
reden te zijn om de orde als niet volwaardig te beschouwen. Uiteraard moet men wel 
de eis stellen, dat een orde internationaal een zekere positie heeft, dat de initiële doel-
stelling ernstig wordt nagestreefd en dat het zwaartepunt van de activiteiten daarop is 
gericht. Verder dient er een bepaalde stabilisatie te zijn ingetreden en moeten er niet 
te veel controversen omtrent de legitimiteit van de orde bestaan. Voor zover ik dat kan 
beoordelen heeft de Orde van St. Lazarus dit stadium nog niet bereikt.300 

Volgens Van Valkenburg bestaat er primair een verband tussen erkende ridder-
lijke orden en de status die aan een dergelijke orde wordt toegekend of door de 
Nederlandse overheid toegekend zou moeten worden. Secundair is de mate van 
acceptatie door de bestaande (adellijke) orden van belang. Het eerste criterium is 
vaag, omdat nergens vastligt aan welke criteria een ridderlijke orde moet voldoen 
alvorens in Nederland de gewenste status te krijgen om tot de erkende orden te 
worden gerekend. Er lijkt hier sprake te zijn van een ‘cirkelredenering’, de criteria die 
Van Valkenburg noemt, liggen slechts binnen het bereik van orden die reeds erkend 
zijn zoals het mogen dragen van de onderscheidingstekens van een orde op het 
militaire uniform. Het tweede criterium is interessant, omdat daarmee wordt aange-
geven in hoeverre de Nederlandse adel bereid is niet-adel op hetzelfde ‘speelveld’ 
toe te laten, wat volgens het liberale standpunt van Van Valkenburg gekoppeld zou 
moeten worden aan de semi-officiële status van een orde.

Weber omschreef status als ‘iedere omstandigheid in het leven van mensen, die 
bepaald wordt door een specifieke toewijzing van eer.’301 Dat kon door betrokkene 
zelf zijn aangemeten maar moet in relatie tot ridderlijke orden worden gezien als 
een vorstelijk eerbewijs. Een regaal recht dat wordt aangeduid als fons honorum 
(bron van eer). Het begrip stamt vermoedelijk uit het Angelsaksische recht en is dan 

300  AJO, ontvangen brieven 1967, brief C.C. van Valkenburg aan de Johanniter Orde in Neder-
land, 13 april 1967. Kopie: HRvA, inv.nr. 375, 66/64.
301  H.H. Gerth and C. Wright Mills (eds.), From Max Weber: Essays in Sociology (London, 1991 
[1948]) 187.
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een Latijnse vertaling van het Engelse begrip fountain of honour waarvan ik de oud-
ste vermelding heb aangetroffen in Institutes of the laws of England van Sir Edward 
Coke uit de eerste helft van de zeventiende eeuw: ‘And the lawes of England as all 
the degrees of nobility and honour were derived from the king as the fountain of ho-
nour’302. Mogelijk dat het een afgeleide is van fountain of justice, de benaming voor 
de (middeleeuwse) Engelse koning om aan te geven dat hij de hoogste rechtsmacht 
bezat.303 Pierre Bourdieu beschreef deze macht als een ‘mysterieuze macht’ die het 
gevolg was van een zich gedurende lange tijd voltrekkend proces van soevereine 
machtsuitbreiding.304 In het Verenigd Koninkrijk wordt nog steeds over de vorst als 
fountain of honour gesproken. Op de website van het Britse Koninklijk Huis wordt 
koningin Elisabeth als de fountain of honour vermeld.305

Soevereiniteit als basis voor authenticiteit
Een aantal nieuwe ridderlijke orden ontleent de status een authentieke orde te zijn 
aan de erkenning door een niet vrijwillig afgetreden vorst of het hoofd van een 

302  E. Coke, Institutes of the laws of England IV (London, 1671) 363. Eerste uitgave [1628/1644].
303  Mededeling prof. mr. J.H.A. Lokin, e-mail 3 juni 2014.
304  P. Bourdieu, ‘Rethinking the State: Genesis and Structure of the Bureaucratic Field’, in: G. 
Steinmetz (ed.), State / Culture, State-Formation after the Cultural Turn (Ithaca/Leuven, 1999) 
53-75. Bourdieu verwijst hier zonder verdere bronvermelding naar: W. Blackstone, Commen-
taries on the laws of England I (Oxford, 1765) 7, IV.
305  https://www.royal.uk/queen-and-honours. Geraadpleegd op 4 december 2016.

Afb. 19. Cortège investituur Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem (Groningen, 2012).
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voormalig koninklijk huis. Over de vraag of een niet vrijwillig afgetreden vorst, nog 
steeds als fons honorum eerbewijzen kan blijven toekennen en dat hij/zij dit recht 
kan doorgeven aan zijn of haar wettelijke opvolger, verschillen de meningen. De
jurist Cox veronderstelt dat hierover drie stromingen te onderscheiden zijn: 1. de als 
algemeen geaccepteerde opvatting dat een ex-monarch of hoofd van een voor-
malig koninklijk huis, weliswaar beperkt is in het uitoefenen van zijn regaal recht, 
maar desalniettemin jure sanguinis (door recht van het bloed) het recht van fons 
honorum nog steeds bezit; 2. de opvatting dat dit privilege alleen van toepassing 
is op een monarch die daadwerkelijk geregeerd heeft en niet van toepassing is op 
het hoofd van een voormalig koninklijk huis en 3. de opvatting dat fons honorum 
verdwijnt indien een monarchie ophoudt te bestaan.306 

We raken hiermee het vraagstuk van de soevereiniteit en of soevereiniteit op-
houdt op het moment dat een monarch onvrijwillig abdiceert. Soevereiniteit is 
het recht van een politieke entiteit om zijn macht uit te oefenen, wat in de mid-
deleeuwen de persoon van de (kerk)vorst was. De Franse jurist en filosoof Jean 
Bodin (1530-1596) introduceerde in 1576 een nieuw begrip voor soevereiniteit. 
Hij stelde dat de soevereiniteit van de staat de hoogste macht was. De vorst, die 
de staat representeerde, had geen hogere macht boven zich en was alleen ver-
antwoording aan God verschuldigd.307 

 Volgens Cox heeft iedere regering in overeenstemming met de geldende 
wettelijke regelgeving het soevereine recht eerbewijzen toe te kennen en kan op 
basis daarvan nieuwe ridder(lijke)orden creëren.308 Ook kunnen zij ridder(lijke) 
orden weer opheffen. Het feit of een ridder(lijke) orde legitiem is, ligt besloten 
in het nationale recht van een land. Een orde is daarom onderworpen aan de lex 
creationis, de wet van het land van oprichting. Een ridder(lijke) orde die wordt 
opgericht door een ex-monarch in ballingschap valt derhalve onder de lex situs, 
de wet van het land waar de ex-monarch verblijft. Een orde kan geheel legitiem, 
volgens de geldende wetgeving gesticht zijn en daarmee in juridische zin erkend 
worden, maar dat betekent nog niet dat die orde de status heeft door anderen 
als authentieke orde gezien te worden. Dat zal alleen maar zo zijn indien het 
land van verblijf of een ander land die orde als zodanig erkent. De ex-monarch 
maakt immers geen onderdeel meer uit van de lex creationis van het land van 
herkomst.309 

306  N. Cox, ‘The principles of international law governing the sovereign authority for creation 
and administration of Orders of Chivalry’, in: R.J. Stanley, Féil-Scribhinn Liam Mhic Alasdair – Es-
says Presented to Liam Mac Alasdair (Dublin, 2009) 18.
307  J. Bodin, Les six livres de la république (1576); vert. Richard Knolles, The Six Books of a Com-
monwealth (Cambridge US, 1962). Vgl. M.O. Dickerson, T. Flanagan and B. O’Neill, An Introduc-
tion to Government and Politics: A Conceptual Approach (Toronto, 2010 [2006]) 29.
308  Cox, ‘The principles of international law’, 21-22.
309  Ibidem.
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Het debat over het behoud van soevereine rechten door een niet vrijwillig afge-
treden vorst, richt zich al snel op het internationaal recht. Hugo de Groot beschreef 
in zijn De Jure Belli ac Pacis uit 1625 al dat een vorst in ballingschap nog steeds de 
jure soeverein is van het land van herkomst.310 Hij behoudt dat recht zolang hij niet 
vrijwillig zijn soevereiniteit overdraagt aan de de facto regering van het land waar 
hij vandaan komt. Zolang hij of zijn rechtmatige opvolgers maar blijven claimen dat 
zij de jure soeverein zijn, zal onder internationaal recht hun claim rechtsgeldig blij-
ven. Een dergelijke vorst in ballingschap kan dan ook onder internationaal recht alle 
normale staatszaken blijven uitvoeren ook al is grondwettelijk bepaald dat voor be-
paalde staatszaken de toestemming van een parlement noodzakelijk is. Zo kon on-
der internationaal recht tijdens de Tweede Wereldoorlog de Nederlandse regering 
in ballingschap vanuit Londen de normale dagelijkse zaken blijven behartigen.311 
De jurist Kerr y Baca stelt dat de in 1941 verbannen koning Peter II van Joegoslavië 
niet in strijd handelde met de Joegoslavische grondwet toen hij familiewapens ver-
leende en buitenlandse adellijke titels registreerde als zijnde erkend in Joegoslavië, 
ook al bepaalde de grondwet van Joegoslavië op dat moment, dat adellijke titels 
en alle overige door geboorte verkregen voorrechten niet (meer) werden erkend.312 
Ook Emerich de Vattel, net als Hugo de Groot een autoriteit op het gebied van het 
internationaal recht, stelde dat een vorst in ballingschap zijn soevereine rechten be-
houdt: ‘The king does not forfeit the character of royalty merely by the loss of his 
kingdom. If he is unjustly despoiled of it by an usurper, or by rebels, he still preserves 
his rights, among which are to be reckoned his alliances.’313 Maar ook hedendaagse 
wetenschappers stellen dat de rechten van een niet vrijwillig afgetreden vorst niet 
verloren gaan. De fi losoof Vincent zegt hierover: ‘the concept of sovereignty for-De filosoof Vincent zegt hierover: ‘the concept of sovereignty for-: ‘the concept of sovereignty for-
mally implies a power that is absolute, perpetual, indivisible, imprescriptible and 
inalienable.’314 

Een subjectieve werkelijkheid
In 1960 werd tijdens het vijfde congres van het in 1929 opgerichte International Con-
gress of Genealogical and Heraldic Sciences, de International Commission for Orders of 
Chivalry (ICOC) opgericht. Dit Internationale Congres voor Genealogie en Heraldiek 
was en is nog steeds het toonaangevende wetenschappelijk congres op genealo-
gisch en heraldisch gebied in de wereld. Het doel van de International Commission 
for Orders of Chivalry - die geen enkele formele bevoegdheid heeft - is regels op te 
stellen waaraan ridder(lijke) orden juridisch en historisch gezien moeten voldoen 

310  H. Grotius, De Jure Belli ac Pacis, Libri Tres I (1646) 4, 15-20. Vertaling in het Engels van editie 
1646: F.W. Kelsey (Oxford/London1925).
311  S.P. Kerr y Baca, ‘King and Constitution in International Law’, The Augustian, XVIII-4 (1976) 
125-131.
312  Ibidem.
313  E. de Vattel, The law of nations; or Principles of the law of nature: applied to the conduct and 
affairs of nations and sovereigns II (London, 1797) 12, 211-213.
314  A. Vincent, Nationalism and Particularity (Cambridge/New York, 2002) 17. 
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om als authentiek erkend te worden.315 Daarnaast houdt zij een lijst bij met erkende 
orden, die aan deze regels voldoen. Cox zegt over deze criteria dat enkele daarvan 
wellicht in overeenstemming zijn met het canoniek recht maar zeker niet met het 
internationale recht en het recht in de meeste - zij het niet alle - landen.316 Zijn con-
clusies zijn: - dat iedere soevereine vorst of staat het recht heeft om maatschappe-
lijke eerbewijzen te verlenen indien dat niet in strijd is met de lokale wetgeving; - 
die eerbewijzen conform het algemene internationale recht erkend zouden moeten 
worden door andere landen; - dat een verbannen soeverein en zijn/haar wettelijke 
opvolgers het recht behouden om eerbewijzen te verlenen, ook indien dat staats-
orden betreft, tenzij de nieuwe machthebbers dat hebben verboden of indien die 
orden zijn opgeheven; - en dat een verbannen soeverein of zijn/haar opvolgers geen 
nieuwe ridder(lijke)orde(n) mogen creëren tenzij de internationale gemeenschap 
hen nog steeds erkent als de wettelijke leiders van hun land, met andere woorden: 
alleen een de jure soeverein kan een nieuwe ridder(lijke)orde creëren. Ook de Heilige 
Stoel deelt die mening en erkent dat conform het canoniek recht een soeverein vorst 
in ballingschap en zijn opvolgers het recht behouden ridder(lijke) orden te verlenen, 
maar geen nieuwe orden mogen creëren.317 Cox geeft hiermee een rationele uitleg 
over het vraagstuk of een soeverein in ballingschap al dan niet zijn autoriteit verliest. 
Ik zou daar nog een recht aan willen toevoegen en wel dat iedere niet vrijwillig afge-
treden vorst (of zijn/haar opvolgers) het recht behoudt eigen huisorden te stichten, 
zowel verdienste orden als ridderlijke orden en dat deze orden door de internatio-
nale gemeenschap ook erkend zouden moeten worden als orden die behoren tot 
een bepaald soeverein huis. Overigens betekent dat niet dat die orden in ieder land 
erkend zouden moeten worden als behorend tot de erkende orden van dat land. 

Een ander criterium van de International Commission for Orders of Chivalry zegt 
dat de status van erkende orde ontleend zou kunnen worden aan de protectie die de 
orde van een soeverein krijgt: ‘The international ‘status’ of an order of knighthood rests, 
in fact, on the rights of fons honorum, which, according to tradition, must belong to 
the authority by which this particular order is granted, protected or recognised’. Cox 
gaat niet in op dit criterium, dat nog al eens door orden wordt aangegrepen om hun 
authenticiteit te claimen. Volgens de algemene opvatting behoudt een soeverein zo-

315  De ICOC bestaat uit een internationaal gezelschap van wetenschappers en specialisten op 
het gebied van ridder(lijke) orden en decoraties. De commissie heeft een respectabele lijst 
van ‘Patrons’, waaronder de in 2011 overleden keizerlijke en koninklijke hoogheid aartshertog 
Otto von Habsburg. Overzichten van door de ICOC erkende orden zijn gepubliceerd in: 1964, 
1970, 1978, 1996, 1998, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 en voor het 
laatst in 2016. www.icocregister.org/emain.htm. Geraadpleegd op 2 december 2016.
316  Cox, ‘The principles of international law’, 24-25.
317  H.E. Cardinale, Orders of Knighthood Awards and the Holy See. A Historical, juridical and prac-A Historical, juridical and prac-
tical Compendium (Gerrards Cross, 1983) 119. Hyginus Eugene Cardinale was titulair aartsbis-Hyginus Eugene Cardinale was titulair aartsbis-Cardinale was titulair aartsbis-
schop en nuntius van België en Luxemburg. Hij was auteur van een boek over de onderschei-
dingen van het Vaticaan. Dit boek werd later herzien en heruitgegeven door de Britse uitgever 
en heraldicus Peter Bander van Duren, Orders of Knighthood and of Merit: The Pontifical, Reli-
gious, and Secularised Catholic-founded Orders and their relationship to the Apostolic See (Ger-
rards Cross, 1996).
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lang hij of zij niet vrijwillig aftreedt onder internationaal recht zijn of haar soevereine 
rechten en kan daarmee als fons honorum eerbewijzen verlenen door bijvoorbeeld 
leden op te nemen in een onder zijn of haar gezag vallende orde. Maar strekt dit recht 
zich zo ver uit dat een orde die de bescherming geniet van een fons honorum daar-
mee een authentieke orde is?318 De jurist Hoegen Dijkhof merkt terecht op dat ‘under 
the protection of a reigning sovereign’ een niets zeggend begrip is zolang er geen 
criteria gedefinieerd zijn welke waarde daaraan toegekend moet worden.319 Van de 
drie adellijke orden in Nederland heeft de Johanniter Orde volgens de richtlijnen 
van de International Commission for Orders of Chivalry - ook al wordt de orde door 
de ICOC erkend - een probleem. De orde is geen staatsorde en heeft geen ‘protec-
tor’ en wordt weliswaar erkend in Nederland maar dat ligt nergens formeel vast. De 
enige vastlegging daarvan is in het Besluit draagvolgorde onderscheidingen.320 

In 1113 nam Paus Paschalis II de Hospitaal broederschap van Sint Jan onder zijn 
directe bescherming waarbij hij de broederschap in zijn bul Pie Postulatio Voluntatis 
een aantal privileges toekende, wat gezien wordt als het moment waarop de Orde 
van het Hospitaal van Sint Jan van Jeruzalem is ontstaan. De paus erkende hiermee 
het bestaan van de orde als eigen (pauselijke) organisatie, die het recht kreeg zijn 
eigen grootmeester te benoemen. 

Als we ervan uitgaan dat ook een niet-vrijwillig afgetreden vorst een fons hono-
rum is, kan hij of zij handelingen verrichten zoals hiervoor door Cox geschetst zijn 
en zal hij of zij ook nog steeds eigen huisorden kunnen stichten en zelf de rol van 
grootmeester vervullen of daarvoor iemand anders in de plaats stellen. Maar deze 
soevereine rechten gelden natuurlijk niet voor een willekeurige andere orde, door 
die orde ‘onder protectie’ te nemen. Toen tsaar Paul I in 1797 benoemd werd tot ‘pro-
tector’ van de Orde van Malta betekende dat geenszins dat hij daarmee de rol van 
fons honorum of grootmeester ging vervullen, laat staan dat hij enige zeggenschap 
kreeg over het benoemen van een grootmeester. Het was louter een militair-symbo-
lische benoeming, die hij evenwel zeer serieus nam. Na de overgave van Malta aan 
Napoleon een jaar later, verklaarde hij immers dat hij alles in het werk zou stellen de 
oorspronkelijke situatie te herstellen.321 

Het begrip ‘protector’ stamt uit het feodale tijdperk als een overeenkomst tussen 
een vazal en een heer onder wiens protectie de vazal viel, die op zijn beurt trouw 
en loyaal aan zijn heer was. De vazal had in ruil voor zijn bescherming de verplich-
ting om bepaalde diensten voor zijn heer te verrichten, in het bijzonder militaire.

318  Vgl. J.J. Algrant, The Proliferation of Russian and other “Orders” of St. John (1995). Artikel is 
op internet verschenen. Nog te raadplegen: www.stichtingargus.nl/vrijmetselarij/ridders/or-
derstjohn1.html. 
319  Hoegen Dijkhof, The legitimacy of orders of St. John, 40.
320  De enige erkenning die vastligt is dat de orde is toegelaten om in tijden van oorlog hulp te 
verlenen aan gewonden en zieken, behorende tot de strijdkrachten van oorlogvoerende mo-
gendheden (laatstelijk KB van 22 december 1988, Staatsblad 1988, 680). Vgl. Hoegen Dijkhof, 
The legitimacy of orders of St. John, 329. 
321  Luke, An examination of certain claims to be an order of St. John, 3-4.
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Protectie is een begrip uit het internationaal recht. Het is de verbintenis tussen sta-
ten voor het verlenen van bescherming waarbij de protector in min- of meerdere
mate een ‘tegenprestatie’ verkrijgt van het protectoraat, de in bescherming geno-
men partij. Het protectoraat (in casu de Orde van Malta) behield zijn soevereiniteit 
en Malta bleef een eigen staat.322 Het onder protectie nemen door een (ex) monarch 
of hoofd van een soeverein huis van een ridderlijke orde heeft dan ook geen andere 
betekenis dan de louter symbolische, de orde in bescherming te zullen nemen in-
dien dat nodig is.

Het blijkt dat Hoegen Dijkhof in zijn hiervoor aangehaalde dissertatie tot een 
andere conclusie komt als hij terecht aangeeft dat ‘under the protection’ een niets-
zeggend begrip is maar daar later op terugkomt: ‘Fons honorum is a sequel of the 
protection awarded’. Hiermee geeft hij aan dat aan het vragen van protectie aan een 
(ex-)soeverein automatisch fons honorum wordt ontleend, wat onjuist is en alleen 
maar zal kunnen gelden voor persoonlijke (huis)orden van die (ex-)soeverein.323 In 
internationaal recht zal zeker niet het standpunt gehuldigd worden dat de protectie 
van een orde door een niet vrijwillig afgetreden vorst of hoofd van een soeverein 
huis, enige internationaal rechtelijke erkenning zal hebben.

Geeft dit nu een antwoord op de vraag wat een ridderlijke orde de status geeft om 
door de Nederlandse overheid erkend te worden? Het gaat dan om status in juridische 
zin, over sociale feiten in relatie tot juridische relevantie. Daar gaat het hier echter niet 
om, het draait hier om toekenning van status in sociologische zin, status vanuit ex-
tern (empirisch) perspectief. De antropoloog Linton beschreef in The study of man dat 
status afhankelijk is van de positie binnen een bepaalde sociale structuur: ‘A status, in 
the abstract, is a position in a particular pattern’, die op twee manieren verworven kan 
worden. Door toewijzing (ascription) zoals aangeboren kenmerken en door verwerving 
(achievement) waarbij status bepaald wordt door persoonlijke prestaties en capaci-
teiten.324 Waarschijnlijk zal de vraag welke positie aan de Johanniter Orde en de Orde 
van Malta toegewezen moest worden nooit aan de orde zijn geweest en zal hun status 
door toewijzing zijn vastgesteld, wat neigt naar willekeur. Er ontstaat dan een situatie 
die voor werkelijk gehouden wordt en het handelen van mensen zal gaan bepalen. De 
sociologen William Isaac Thomas en Dorothy Swaine Thomas benoemden dit verschijn-
sel in hun Thomas Theorema. Dit theorema zegt: If men define situations as real, they are 
real in their consequences.325 Waar het hier over gaat is over het verschil tussen subjec-
tieve werkelijkheid en objectieve realiteit, waarbij de laatste de juridische grondslagen 
voor erkenning zijn en de eerste de argumentatie betreft zoals Van Valkenburg die ver-

322  D. Werkmüller (Hg.), Handwörterbuch zur deutchen Rechtsgeschichte III (Berlin, 1984) 2039-
2042. Ook de keizer van het Heilige Roomse Rijk en de koning van Napels waren protector van 
de Orde van Malta. Sherbowitz-Wetzor and Toumanoff, The Order of Malta and the Russian Empire, 
19-20 / 124.
323  Hoegen Dijkhof, The legitimacy of orders of St. John, 423. 
324  R. Linton, The study of man (London, 1965 [1936]) 113-131.
325  Thomas and Thomas, The Child in America, 572. Vgl. R.K. Merton, ‘The Thomas Theorem and 
The Matthew Effect’, Social Forces, 74-2 (1995) 379-424.
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woordde (relatie met het Koninklijk Huis, het mogen dragen van onderscheidin-
gen op het uniform e.d.). 

Hiermee geraken we tot de kern van het vraagstuk. Niet de subjectieve werke-
lijkheid zou ten grondslag moeten liggen aan de vraag of een ridderlijke orde tot de 
erkende orden behoort, maar de vraag of een orde voortkomt uit een door een fons 
honorum gestichte orde. Hier ligt dan ook het antwoord op de vraag die Hoegen 
Dijkhof in zijn dissertatie over de legitimiteit van orden van Sint Jan stelde, of de Jo-
hanniter Orde in Nederland wel voldoende fons honorum bezit om leden tot ridder 
of dame te kunnen slaan. Immers zo betoogde hij, was de toenmalig landcomman-
deur van de orde, prins Bernhard, tot zijn overlijden in 2004 geen fons honorum en 
zouden nieuwe leden slechts door of namens een fons honorum in de orde kunnen 
worden opgenomen.326 De verklaring is echter simpel. Bij een eenmaal met voldoen-
de fons honorum gestichte orde (in het geval van de Johanniter Orde door de paus in 
1113) waarbij de grootmeester of diens ‘equivalent’ (bij de Johanniter Orde de land-
commandeur) nieuwe leden benoemt, speelt fons honorum geen rol meer, de orde 
bestaat immers al en is als het ware zelf een fons honorum om nieuwe leden op te 
kunnen nemen. Hier geldt immers het eeuwen oude adagium ‘een ridder wordt door 
een ridder geridderd’. In modern Nederlands recht zijn het de statuten van de orde 
die bepalen hoe admissie dient plaats te vinden. De vraag of de orde voldoende fons 
honorum bezit is daarbij niet meer relevant. Indien een orde een rechtspersoon is en 
niet in strijd handelt met haar statuten, zal die orde net zolang blijven voortbestaan 
als de rechtspersoon blijft bestaan en kan de orde alle handelingen verrichten zoals 
bepaald zijn in de statuten. Dat geldt zowel in het internationaal recht als het cano-
niek recht, welke laatste zelfs stelt dat een rechtspersoon pas ophoudt te bestaan 
indien er gedurende 100 jaar geen activiteiten meer hebben plaatsgevonden, tenzij 
die rechtspersoon door de rechtmatige autoriteit voordien wordt opgeheven.327 Het 
antwoord op de vraag namens wie prins Bernhard destijds de ridderslag gaf aan 
nieuwe leden van de Johanniter Orde was dan ook volkomen juist:

‘Niet namens het koningshuis’, zegt jonkheer De Savornin Lohman. Nu Bernhard er 
niet meer is, deelt hij zelf als coadjutor de ridderslag toe. ‘Ik doe dat namens het kapit-
tel, het bestuur van onze orde.’328

Om tot de erkende orden gerekend te worden, is de traceerbaarheid van de 
‘bron’ (de fons honorum) op basis van de statuten dan ook van fundamenteel belang. 
Met andere woorden de Johanniter Orde in Nederland behoort naar zijn aard en 

326  Hoegen Dijkhof, The legitimacy of orders of St. John, 322-330.
327  Codex iuris canonici, 1983, canon 120: Een rechtspersoon is van nature blijvend; maar hij 
houdt op te bestaan als hij door de bevoegde overheid wettig opgeheven wordt of geduren-
de een periode van honderd jaar nagelaten heeft te handelen; bovendien houdt een private 
rechtspersoon op te bestaan als de vereniging zelf volgens de statuten ontbonden wordt of 
als de stichting zelf, naar het oordeel van de bevoegde overheid, volgens de statuten heeft 
opgehouden te bestaan. http://www.vatican.va/archive/eng1104/_index.htm
328  Haan en Rengers, ‘Riddertje spelen’.
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historie tot de erkende ridderlijke orden ook al voldoet de orde niet aan de huidige 
criteria van de International Commission for Orders of Chivalry. Het feit dat de orde 
na de Tweede Wereldoorlog besloot zich door verzelfstandiging los te maken van 
de Duitse Balije Brandenburg doet daar niets aan af. Ook dat is gebeurd conform 
de statuten en de op dat moment geldende Nederlandse wetgeving.329 Het zou om 
diezelfde reden volstrekt logisch zijn de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruza-
lem in Nederland te erkennen als ridderlijke orde. De orde is immers - net zoals de 
Orde van het Hospitaal van Sint Jan van Jeruzalem, de voorloper van de Orde van 
Malta en de Johanniter Orde - door de paus erkend als eigen rooms-katholieke orde. 
Wat voor de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem geldt, geldt ook voor de 
Orde van Sint Lazarus en de Orde van de Tempel als ook voor andere orden, mits zij 
kunnen aantonen dat hun huidige afdelingen afstammen van een orde die door een 
fons honorum is gesticht. En dan bedoel ik niet orden die ‘onder protectie’ staan van 
een soeverein of het hoofd van een voormalig koninklijk huis. 

Ook zijn er orden zoals de Orde van de Eik en Cordon Bleu du Saint Esprit 1579 
die zich nooit beroepen hebben op de protectie van welke fons honorum dan ook. 
Het zijn private organisaties met een doelstelling op het vlak van broederschap en/
of caritas, die hun activiteiten in de geest van oude ridderlijke orden willen uitvoe-
ren en op die wijze een rol spelen binnen de civil society.330

De International Commission for Orders of Chivalry, die geen enkele formele status 
heeft, zou er goed aan doen - om als expert (h)erkend te worden - het opgestelde 
toetsingskader waaraan een ridder(lijke) orde moet voldoen om tot de erkende orden 
te worden gerekend, te herzien. Hierbij doel ik specifiek op het schrappen van het cri-
terium van ‘protectie’. Geheel in lijn met het Thomas Theorema zorgt juist dit criterium 
er voor dat organisaties die een fons honorum bereid vinden als protector op te wil-
len treden, zich beroepen op het feit dat zij tot de erkende orden gerekend behoren 

329  De toenmalige orde statuten bevatte een artikel (nr. 14) dat bepaalde dat wijziging van 
de statuten de goedkeuring moesten dragen van de Herrenmeister (grootmeester) van de 
Balije Brandenburg waarvan de Commanderij Nederland een afdeling was. Bij besluit van 30 
oktober 1945 nr. 19.474 is door ‘Het Nederlandsche Beheersinstituut’ dispensatie van deze 
bepaling verleend, waarna de Orde tijdens de Ridderdag van 24 november 1945 het besluit 
nam tot wijziging van haar statuten met als belangrijkste wijziging uittreding uit de Balije 
Brandenburg om als zelfstandige Johanniter Orde verder te gaan. Bij Koninklijk Besluit van 5 
maart 1946, nr. 33, werden de nieuwe statuten goedgekeurd waarna de Orde per brief van 21 
mei 1946 de Herrenmeester van de Balije Brandenburg, Z.K.H. Prins Oscar van Pruisen, het in 
november door de Ridderdag genomen besluit mededeelde. De reactie van de Balije van 2 
juli 1946 over het genomen besluit was kort: ‘Vorbehaltlich aller sich evt. ergebender juristischer 
Fragen wird davon Kenntnis genommen. Ohne auf die Ausführungen des dortigen Schreibens wei-Ohne auf die Ausführungen des dortigen Schreibens wei-
ter einzugehen müssen nur ganz kurz zwei Punkte berührt werden.’ Vervolgens werd uitgebreid 
ingegaan op een opmerking in de brief van 21 mei waarin gesteld werd dat het besluit tot 
uittreding mede genomen was op basis van ‘der Stellingnahme seitens der Führung der Balley 
Brandenburg’. Daarmee had het Kapittel van de Nederlandse Orde kennelijk een ‘open zenuw’ 
geraakt. En hier bleef het bij, van de kant van de Balije Brandenburg is men niet meer op zaak 
teruggekomen. (AJO, doos ‘Verzelfstandiging Orde 1914-1918 / 1946).
330  Het begrip ‘private’ wordt in deze studie gebruikt om aan te geven dat een orde niet door 
een fons honorum is gesticht.
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te worden. In plaats daarvan zou het goed zijn om naar de statuten van een orde te 
verwijzen en te bepalen dat de statuten of vergelijkbare documenten leidend zijn bij 
vragen over historiciteit en authenticiteit. Dat betekent dan, dat een authentieke orde 
waarbij geen fons honorum meer aan het hoofd staat, nog steeds een authentieke 
orde zal zijn, zolang de rechtmatige (statutaire) autoriteit die orde niet opheft.

Tot slot nog iets over de positie van de Hoge Raad van Adel in het debat over het 
al dan niet erkennen van een ridderlijke orde. Formeel adviseert zij slechts de minis-
ter van Binnenlandse Zaken over het verlenen van agreatie voor de benoeming van 
nieuwe leden van de Duitse Orde, omdat deze orde als enige ridderlijke orde bij wet 
is ingesteld. Beelaerts van Blokland vermeldt in een opsomming van taken in een 
jubileumuitgave ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de Hoge Raad van 
Adel uit 1966, dat ook de admissie verzoeken van de Orde van Malta tot het taken-
pakket van de Raad zouden behoren: ‘het, na onderzoek der daartoe door hen over-
gelegde bewijsstukken, admissibel verklaren van gegadigden tot de Nederlandse 
afdeling der Ridders van Malta van St. Jan van Jeruzalem.’331 Het is opvallend dat bij 
de oprichting van de Johanniter Orde in 1909 en de Nederlandse afdeling van de 
Orde van Malta in 1911 de verantwoordelijk minister geen advies gevraagd heeft 
aan de Raad. Ook later in 1968, bij de erkenning van de Ridders van de Soevereine 
Orde van de Heilige Johannes van Jeruzalem, Ridders van Malta OSJ als vereniging, 
en in 1975 bij de aanvraag tot erkenning van de Orde van Sint Lazarus is de Raad niet 
geconsulteerd. Kennelijk staat de Nederlandse overheid op het standpunt dat der-
gelijke kwesties niet tot het takenpakket van de Raad behoren. Het verstrekken van 
verklaringen van admissie ten behoeve van kandidaat leden van de Orde van Malta 
en de ‘gemiste kans’ dienaangaande bij de Johanniter Orde, is dan ook een strikt in-
formele taak. Het lijkt er op dat in het debat erkend of niet-erkend de Hoge Raad van 
Adel geen partij is, omdat erkenning losstaat van de vraag of ‘adel’ een voorwaarde 
is om tot de erkende ridderlijke orden te behoren.

4.3 Onderlinge verhoudingen
De argwaan van de adellijke orden tegen niet-erkende orden wordt ingegeven 

door rivaliteit en het feit dat wereldwijd lang niet alle initiatieven tot heroprichting 
van ridderlijke orden geleid hebben tot eerbiedwaardige ridderlijke gezelschappen 
met duidelijke doelstellingen.332 Enkele van de nieuwe orden die vanaf de jaren zes-
tig van de vorige eeuw werden opgericht, bleken dubieuze intenties te hebben. Zo 
ontstonden orden die in naam het ridderideaal hoog in het vaandel hadden staan, 
maar waarvan de leiders zich in de praktijk volstrekt anders gedroegen. Een vorm 
van indruk willen maken op anderen die door Goffman omschreven werd als impres-

331  M.A. Beelaerts van Blokland (red.), De Hoge Raad van Adel. Geschiedenis en werkzaamheden 
(Den Haag, 1966) 97. Ook R.P.N. Coenraad merkt in een artikel ‘Het Nederlandse adelsrecht. 
Een staatsrechtelijk overzicht van het vigerende adelsrecht’ op dat het admissibel verklaren 
van leden van de Orde van Malta en de Johanniter Orde tot het takenpakket van de Hoge 
Raad van Adel zou behoren. Virtus. Jaarboek voor adelsgeschiedenis, 11 (2004) 138.
332  Vgl. Luke, An examination of certain claims.
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sion management. In zijn ‘dramaturgische benadering’ vergeleek Goffman interactie-
processen tussen individuen en teams met het opvoeren van toneelstukken. Ieder 
speelt daarin een rol waarin hij of zij onderscheid maakt tussen front stage en back 
stage: de rol die je op het toneel speelt is anders dan de rol die je achter de coulissen 
speelt.333 Front stage presenteerden deze orden zich met veel vertoon van traditie, 
symboliek en ceremonieel. De hoofdrolspelers decoreerden zich met fraaie titels en 
onderscheidingen die een gevoel van superioriteit en status moesten geven. Back 
stage gedroegen zij zich geheel anders, wat uiteenliep van fascistische sympathieën 
tot financieel gewin door leden tegen hoge betaling op te nemen in hun orden. In 
bijlage 6 geef ik van beide ontwikkelingen een voorbeeld. 

Op de website van de Orde van Malta wordt gewaarschuwd tegen orden die 
gebruikmaken van delen van de naam en symboliek van de orde:

Het Kapittel van de Souvereine Militaire Hospitaal Orde van Sint Jan, van Rhodos en 
van Malta, Associatie Nederland (hierna te noemen Orde van Malta) waarschuwt voor 
verenigingen en personen die wederrechtelijk gebruik maken van de naam of de te-
kens van de Orde van Malta. De zogenaamde niet-erkende of ‘self styled’ ordes ge-
bruiken met opzet dezelfde of vergelijkbare namen en symbolen (zoals het Maltezer 
kruis), die de Orde van Malta hanteert.334

In een intervieuw verklaarde de toenmalig coadjutor van de Orde van Malta, mr. 
Eduard G.H.M. baron van Hövell van Wezeveld en Westerflier, chef van het kabinet 
van het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, over een van deze ‘ver-
enigingen’, de Sovereign Order of St John of Jerusalem, Knights of Malta: 

Het is een club waar wij als orde niets mee te maken willen hebben. Het is een valse 
orde. Wij zijn beducht voor namen, waar ‘Knights of Malta’ in voorkomen. Daardoor 
wordt de indruk gewekt dat zij dé Orde van Malta zijn.335

Of deze niet-adellijke Maltezer Orde onder de indruk was van de opstelling van de 
adellijke orden valt afgaande op een uitspraak van de toenmalig grootprior van de 
Benelux, E. Stracke, zeer te betwijfelen:

Die adellijke jongens kunnen dat wel zeggen. Laten zij maar bewijzen dat ze de echte 
ridders zijn. Volgens mij kunnen ze niet hebben dat steeds meer niet-adellijken tot de 
Maltezer ridders toetreden.336

Openstellen voor niet-adel
Volgens Bruin zou openstelling van de adellijke orden voor niet-adellijke leden in 
de loop van de twintigste eeuw heel ‘natuurlijk’ zijn geweest. Door het ontbreken 
van druk van buitenaf de adellijke exclusiviteit prijs te geven, zijn het echter nog 
steeds de aristocratische organisaties van weleer, die een typisch Nederlandse ver-

333  Goffman, De dramaturgie van het dagelijkse leven, 100-131. 
334  www.ordevanmalta.nl/los_niet_erkende_ordes.htm. Geraadpleegd op 27 juli 2016.
335  ‘Trouwen op z’n Rooms’, De Telegraaf, 21 maart 1997.
336  ‘Demasqué van een maltezer ridder’, De Zaanlander, 3 juni 1983.
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zuiling belichamen die elders in de samenleving op haar retour is. ‘Bepaalde zaken 
geeft men niet op. […] Daarnaast bestrijdt zij valse adellijke orden en houdt zij vast 
aan de eis van adeldom voor toetreding’, schrijft hij over de Johanniter Orde.337 Het 
is de vraag in hoeverre adellijke orden anderen op hun speelveld willen toelaten. 
‘Adeldom wordt vooral innerlijk beleefd. Wat betreft de identiteit heeft de groep niet 
veel onderscheidende kenmerken meer. Adel in Nederland is vooral een kwestie van 
mentaliteit’, aldus een van de conclusies uit de in 2005 gehouden enquête onder 
leden van de Nederlandse adel.338 Voor de adel zijn de ridderlijke orden bij uitstek 
een terrein waarop zij zich kan onderscheiden ter versterking van de eigen identi-
teit, wat zich met name uit door inzet voor de samenleving. Distinctie wordt op dit 
punt zelfs juridisch bevochten als het gaat om orden die op hetzelfde veld willen 
spelen als de adellijke orden, wat zij ervaren als schadelijk voor hun goede reputatie 
en een aantasting van de adellijke habitus.339 Dat die opstelling invloed heeft op de 
perceptie van hun leden is evident, er vindt onder de leden een bepaalde mate van 
internalisering plaats wat leidt tot negatieve beeldvorming en sociale uitsluiting van 
niet-adellijke orden en hun leden.340 

Weber omschreef dit als het product van machtsprocessen: Mensen die iets ge-
meen hebben zoals het van adel zijn en de status die dat met zich meebrengt, vor-
men gesloten groepen, wat verklaart dat die voor anderen niet toegankelijk zijn.341 
Zij weten hun sociale positie te versterken en anderen uit te sluiten waardoor sociale 
ongelijkheid toeneemt, ook al zou men wellicht verwachten dat deze social closure 
theory in onze meritocratische samenleving niet meer zou opgaan. Die ongelijkheid 
leidde in 1968 al tot de vraag van een journalist aan de Johanniter Orde: ‘Past een 
dergelijk exclusieve orde nog in deze tijd’, waarop de toenmalig secretaris van de 
orde, C.P. van den Berg, antwoordde: 

Waarom niet? Men wil christelijke naastenliefde beoefenen met gelijkgestemde men-
sen onder elkaar. Daar kan toch geen bezwaar tegen bestaan?342 

Oud-coadjutor van de Johanniter Orde, F.C.C baron van Tuyll van Serooskerken, 
is altijd een voorstander geweest de orde open te stellen voor niet-adellijke leden, 
omdat het noodzakelijke netwerk ten gevolge van het ‘meritocratiseringsproces 
erodeert’. Hij drukte het als volgt uit: 

337  Bruin, ‘Duitse connecties’, 145.
338  De Smeth et al., ‘Adel in Nederland’, 28.
339  Meest recente Nederlandse voorbeeld is het in 2014 gevoerde proces tussen de Souvereine 
Militaire Hospitaal Orde van Jeruzalem, van Malta en van Rhodos Associatie Nederland en de 
Sovereign Order of St John of Jerusalem, Knigts of Malta, The Ecumenical Order, Gerechtshof Den 
Haag 9 september 2014, zaaknummer 200.138.275/01. Vgl. M. Heshusius, Honderd jaar Johan-
niter Orde, (De schemerige sfeer rond fantasie-orden), 112-113.
340  Vgl. A.P. Cohen, The Symbolic Construction of Community (Chichester, 1985).
341  M. Weber, ‘The distribution of power within the politcal community: class, status, party’, in: 
C. Calhoun, J. Gerteis, J. Moody, S. Pfaff and I. Virk (eds.), Classical sociological theory (Chich-
ester, 2007 [1914]) 247-255.
342  Sinner, ‘Ridders zetten traditie voort’.
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De adel was vroeger vertegenwoordigd in alle geledingen van politiek en bestuurlijk 
niveau. Wij hadden het netwerk dat nodig was om landelijk invloed uit te oefenen. 
Maar dit neemt af. En daarmee ook de positie die de orde kan genereren om projecten 
te organiseren. Dus als we onze positie minimaal willen handhaven, en liefst verstevi-
gen, zullen we iets moeten doen om die verandering op te vangen. Daarvoor hebben 
we nieuwe mensen nodig met nieuwe netwerken.343 

Hierin zit iets paradoxaals. Aan de ene kant heeft de orde behoefte aan ‘nieuw 
bloed’ en aan de andere kant probeert de adel zijn bevoorrechte positie in stand te 
houden en ‘verwatering’ van de exclusiviteit van de orden te voorkomen. 

De mening de orde open te stellen voor derden loopt binnen de Johanniter 
Orde sterk uiteen.344 De laatste keer dat het op de agenda van een ridderdag stond 
was in 1974.345 Dit neemt niet weg dat het nog steeds een punt van gesprek is.346 
Om in de woorden van Bourdieu te spreken zal de orde volgens Van Tuyll nieuw 
sociaal kapitaal moeten aantrekken om daarmee haar cultureel en economisch ka-
pitaal op niveau te houden. Zoals uit de analyses in hoofdstuk 7 nog zal blijken, is 
er bij de orden inderdaad een proces aan de gang van verschuiving van netwerken 
en een afname van eliteposities.

Ook binnen de Orde van Malta speelde jaren geleden de discussie of de orde 
voor niet-adellijke leden zou moeten worden opengesteld. Bij zijn intrede in de orde 
in 1970 maakte de latere voorzitter, mr. Berend-Jan M. baron van Voorst tot Voorst, 
daar al een opmerking over: 

Op de vraag of er in de Orde plaats gemaakt moet worden voor de vele hedendaagse 
aristoi die niet tot de adel behoren, wil ik hier niet ingaan. Maar het is wel goed te 
beseffen dat velen van hen, zij het doorgaans om andere beweegredenen, de ridder-
lijke traditie naar haar inhoud beter gestalte geven dan menig keurig, maar verstard, 
edelman.347

De orde nam in 2003 het besluit ook niet-adellijke leden toe te laten. Het was toe-
val, dat bij het aantreden van oud-staatssecretaris en gouverneur van Limburg Van 
Voorst als voorzitter van de orde in 2005, het eerste niet-adellijke lid werd toege-
laten.348 Dat was tot dan toe alleen mogelijk voor niet-adellijke echtgenotes van 
leden van de Nederlandse adel, die lid van de in 1955 opgerichte damesafdeling 
konden worden. De damesafdeling, die in 1979 overging in een damesvereniging, 
is geen onderdeel van de orde maar biedt adellijke dames en echtgenotes van le-
den van de Nederlandse adel de mogelijkheid om bij te dragen aan de activiteiten 

343  Heshusius, Honderd jaar Johanniter Orde, 179.
344  Ibidem, 116-117.
345  Nahuys, De Johanniter Orde in Nederland 1959-1984, 16-17 / 28-29.
346  Heshusius, Honderd jaar Johanniter Orde, (Oude en nieuwe ridders), 59. Zie ook 116-117 / 
179 / 186.
347  B.J. van Voorst tot Voorst, ‘Verantwoording van een toetreding’, Mededelingenblad Orde van 
Malta 4 (1970) 4.
348  Vgl. Heshusius, Honderd jaar Johanniter Orde, (Maltezer Orde open voor niet-adellijken), 99; 
Bosch van Drakestein et al., In het licht van onze opdracht, 115. 
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van de Orde van Malta. Ook de Johanniter Orde kende een aparte damesafde-
ling, die in 1990 fuseerde met de orde waarna dames, en ook niet-adellijke dames, 
volwaardig ordelid zijn. Zij worden door beide orden als ebenbürtig gezien. Het 
openstellen van de Orde van Malta voor niet-adellijke leden - zij het slechts op 
uitnodiging - was geheel in overeenstemming met de ‘wetten’ van de orde zoals 
vastgesteld door het hoofdkwartier in Rome. Door het ontbreken van adel in een 
groot gedeelte van de wereld kent de orde in veel landen uitsluitend niet-adellijke 
leden. Van Voorst zei hierover in een interview:

Als we die categorie niet hadden ingevoerd in 2003, zouden we te klein worden.349

Samenwerking en zelfbeeld
Het vasthouden aan adellijke exclusiviteit leidt tot het niet-erkennen van niet-adel-
lijke orden. In het Nederlandse ordelandschap zien we één uitzondering: zowel de 
Orde van Malta als de Johanniter Orde onderhouden vriendschappelijke betrekkin-
gen met de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem. De ruimte die de Johanni-
ter Orde biedt is frappant: ‘Wie zonder adellijke titel toch bij een officiële ridderorde 
wil horen, kan aansluiting zoeken bij de (katholieke) Ridders van het Heilig Graf van 
Jeruzalem. […] Met deze erkende, internationale orde onderhouden de Johanniters 
vriendschappelijke betrekkingen.’350 De orde behoort in Nederland niet tot de erken-
de ridderlijke orden en is als orde ‘slechts’ naar canoniek recht erkend. Eigenlijk zegt 
de Johanniter Orde dat wie ‘in de verkeerde wieg’ geboren is maar dezelfde ridder-
lijke idealen er op nahoudt, lid kan worden van een ‘niet-adellijke’ orde. Kennelijk is 
de pauselijke erkenning voor de Johanniter Orde voldoende om de orde - weliswaar 
niet als gelijkwaardig te zien - maar wel als orde te accepteren:

De Orde van het Heilig Graf is geen ridderlijke orde, de leden zijn immers niet van 
adel.351

Vooralsnog wil de Johanniter Orde samenwerking met andere partijen in ‘de 
breedte’ zoeken: ‘De Johanniter Orde wil de samenwerking met de Maltezer Orde ver-
der intensiveren en meer projecten opzetten ook in samenwerking met andere ver-
wante organisaties’ aldus oud-coadjutor van de orde, De Savornin Lohman.352 In de 
praktijk is er van een samenwerking tussen de Johanniter Orde en de Ridderorde van 
het Heilig Graf van Jeruzalem (nog) weinig te merken en beperkt het zich tot het over 
en weer bezoeken van elkaars ridderdagen. Met de Orde van Malta bestaat er vanuit 
hun beider katholieke achtergrond een iets bredere samenwerking, zo gaan bijvoor-

349  L. Wytzes, ‘Orden en Ridderschappen’, Elsevier Adel, 35. In het Huishoudelijk Reglement van 
de Orde van Malta is voor het aantal leden van magistrale gratie een numerus clausus opge-
nomen: ‘Het totaal aantal Ridders en Dames van Magistrale Gratie zal in principe niet meer zijn 
dan een vijfde gedeelte van het totaal aantal leden van de Associatie.’
350  Heshusius, Honderd jaar Johanniter Orde, (Erkende en niet-erkende orden), 61.
351  Interview jhr. drs. A.J. van Citters, coadjutor Johanniter Orde, 22 december 2016.
352  J.P. de Savornin Lohman, ‘Samenwerking met andere Ridderlijke Orden in Nederland en 
daarbuiten’, in: Heshusius, Honderd jaar Johanniter Orde, 106-111.
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beeld ‘grafridders’ met de Orde van Malta mee op hun jaarlijkse bedevaart naar Lour-
des. De ‘meest adellijke’ onder de ridderlijke orden, de Duitse Orde, erkent de ridders 
van het Heilig Graf niet, wel als organisatie maar niet als ridder(lijke) orde.353 

Ook de Orde van Sint Lazarus (Orléans obediëntie) probeert al vele jaren een 
formele erkenning van de Heilige Stoel te krijgen, wat tot op heden nog niet gelukt 
is.354 Wel is er sedert eind vorige eeuw een versoepeling in de opstelling van de Heili-
ge Stoel jegens de orde bespeurbaar.355 Mocht deze erkenning (als rooms-katholieke 
organisatie) er ooit komen, dan zou naar analogie van hun houding ten opzichte van 
de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem, het volstrekt logisch zijn dat de Jo-
hanniter en Maltezer Orde ook de Orde van Sint Lazarus als orde zouden erkennen. 
Sinds 2012 wordt de orde officieel door de Tsjechische bisschoppenconferentie er-
kend, het thuisland van de huidige grootmeester van de Orde van Sint Lazarus, Jan 
graaf Dobrzensky z Dobrzenicz.356 In dat land bestaan dan ook vriendschappelijke 
banden tussen de orde en de Tsjechische Associatie van de Orde van Malta.

En hoe staan de niet-adellijke orden tegenover elkaar? Een vraag die zich niet 
eenvoudig laat beantwoorden, omdat enkele orden inmiddels niet meer bestaan. 
Ook is die vraag slechts terloops aan de orde gekomen tijdens mijn participerende 
observaties. Voor een aantal orden valt te herleiden dat zij ‘bij elkaar over de vloer 
kwamen’ waaruit geconcludeerd kan worden dat zij elkaar erkenden. Maar ik ben 
ook een voorbeeld tegengekomen van een niet-erkende orde die in 1985 een brief 
naar het kapittel van de Johanniter Orde stuurde om te waarschuwen tegen een 
pseudo Maltezer orde in Nederland in oprichting.357 Toen ik een oud-kapittellid van 
de Orde van Sint Lazarus vroeg of er contacten bestonden met de Nederlandse afde-
ling van de Tempeliers was het antwoord:

Daar hebben wij moeite mee. Bij de continuïteit van onze orde zijn vraagtekens te 
plaatsen, maar de Tempeliers bestaan al eeuwen niet meer.358 

Alleen van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem weten we hoe zij zich 
tegenover andere orden opstellen omdat bij die orde de aspirant leden een belofte 
afleggen waarin staat dat ‘zij niet behoren of zullen behoren tot zich als kerkelijk 
profilerende Orden of instellingen, die niet door de Heilige Stoel zijn erkend of waar-
tegen de Kerk bezwaar maakt en ook niet zullen deelnemen aan activiteiten van 
dergelijke organisaties.’359

353  Interview J.R. baron de Vos van Steenwijk, Landcommandeur Duitse Orde, 14 juni 2016.
354  Osservatore Romano van 15/16 april 1935, 22 maart 1953 en 9 april 1970.
355  In de in 1995 uitgekomen studie Orders of Knighthood and Merits van Peter Bander-van 
Duren, een officiële publicatie van het Vaticaan, wordt over de huidige Orde van Sint Lazarus 
gezegd: ‘the Military and Hospitaller Order of St. Lazarus is a catholic-founded Hospitaller Or-
der of Knighthood’, 508.
356  Bulletin, Kerst 2012.
357  AJO, FOC, Brief R.F.W. Verrijk, Cordon Bleu du Saint Esprit 1579, 10 september 1985.
358  Interview dr. M.J.H.M. Herpers, oud-kapittellid Orde van Sint Lazarus, 4 september 2016.
359  Programmaboekje vigilie – viering, 17 april 2015, 16.
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Een minstens net zo relevante vraag is hoe het zelfbeeld van leden van ridderlijke 
orden is over ‘hun’ orde. Hoe denken zij over de authenticiteit van de orde waar zij 
lid van zijn en meer specifiek over de continuïteit met het verleden? Bij leden van 
de adellijke orden speelt die vraag eigenlijk niet. De Duitse Orde heeft een bewezen 
afstammingslijn met de ‘oerorde’ die in de twaalfde eeuw in het Heilige Land werd ge-
sticht en de orde is in 1815 in Nederland bij wet vastgesteld. De Orde van Malta en de 
Johanniter Orde zien zichzelf als de enige rechtmatige voortzetting van de eveneens 
in de twaalfde eeuw gestichte Orde van het Hospitaal van Sint Jan van Jeruzalem. 

Over de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem ontstond in 2004 enige 
discussie met betrekking tot het begrip ‘erkenning’ naar aanleiding van een jubile-
um uitgave ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Nederlandse afdeling.360 
Maar desondanks, speelt ook daar de vraag bij de leden niet. Zij zijn immers lid van 
een door ‘Rome’ erkende rooms-katholieke lekenorde.361 Bij de Orde van Sint Lazarus, 
waarvan het voortbestaan in de negentiende eeuw uiterst onzeker is en die - naar 
nu wordt aangenomen - omstreeks 1910 is heropgericht, ligt het niet veel anders. 
Naar eigen zeggen gaat de orde ‘praktisch’ om met dit gegeven. Het gaat om het 
gedachtegoed dat bewaard gebleven is, ook al is het wetenschappelijk gezien pro-
blematisch om de continuïteit met het verleden aan te tonen en is het besef daarvan 
bij een aantal leden aanwezig. De door mij daar naar gevraagde leden bevestigden 
allemaal lid van een oude ridderlijke orde te zijn waarvan de wortels teruggaan tot 
de tijd van de kruistochten.362 En ook bij de Orde van de Tempel is het niet anders. 
De vraagtekens bij de claim dat de orde vanaf de veertiende eeuw in het geheim zou 
zijn blijven bestaan, leeft bij de leden niet. Uit gesprekken met leden blijkt dat ook 
zij lid zijn van een oude ridderlijke orde en dat zij zoeken naar diepgang en spiritu-
aliteit, wat zij bij de orde denken te vinden.363 Anders ligt het bij de orden Cordon 
Bleu du Saint Esprit 1579, de Orde van de Eik en de Souvereine Orde van Sint Jacob 
in Holland. Die orden geven expliciet aan heropgerichte orden te zijn zonder enige 
claim op authenticiteit en in de geest van de oude ridderlijke orden hun activiteiten 
te willen uitvoeren.  

4.4 Conclusie
Nederland kent drie adellijke orden. Met een zeker dedain kijken zij naar de vanaf 
midden twintigste eeuw opgekomen nieuwe ridderlijke orden die in hun ogen niet 
authentiek zijn. Dit laatste geldt in mindere mate voor de Ridderorde van het Heilig 
Graf van Jeruzalem, opgericht in 1954, die door hen wel als rooms-katholieke or-

360  T.J. Versélewel de Witt Hamer, ‘Bespreking jubileumbundel Ridderorde van het Heilig Graf 
van Jeruzalem’, Riddertijdingen, 30 (2005) 192; A. Smulders en R. van de Loo, ‘Ridderorde of 
Ridderlijke Orde van het Heilig Graf’, met naschrift door T.J. Versélewel de Witt Hamer, Rid-
dertijdingen, 36 (2006) 15-18.
361  Mededeling mr. N.L.H.M. Laane, 2016.
362  Gesprekken met leden, ridderdag Den Haag 1 november 2014 en investituur Amsterdam 
23/24 oktober 2015.
363  Gesprekken met leden, ridderdag Den Bosch 12 april 2014. Interview W.Ph. Groenewegen, 
grootprior Orde van de Tempel, 15 februari 2017.
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ganisatie erkend wordt, maar niet als ridderlijke orde. De leden van deze orde - en 
dat geldt ook voor alle andere nieuwe orden - zijn niet van adel. Op beperkte schaal 
hebben ook de Orde van Malta en de Johanniter Orde de afgelopen decennia hun 
deuren op een kier gezet en niet-adellijke leden toegelaten. Alhoewel er tekenen 
zijn dat de nieuwe orden de bejegening door de adellijke orden als onprettig erva-
ren, worden zij daar in hun functioneren niet door belemmerd. Hun leden ervaren 
het lidmaatschap niet anders dan de leden van de adellijke orden. Zij zijn allen lid 
van een organisatie die zich in de geest van de oude ridderlijke orden inzet voor het 
behoud van christelijke normen en waarden, caritas en/of broederschap.

Een belangrijk onderscheid tussen de adellijke orden en de nieuwe orden is de 
status van erkenning door de Nederlandse overheid. Die status wordt bevestigd in 
het Besluit draagvolgorde onderscheidingen van het ministerie van Binnenlandse Za-
ken. In Nederland liggen geen criteria vast waarop die erkenning gebaseerd is en 
dat neigt derhalve naar willekeur. Feitelijk zou erkenning van een ridderlijke orde 
gebaseerd moeten zijn op de vraag of een orde al dan niet door de juiste authoriteit 
is opgericht en handelt conform de bepalingen van de eigen ordestatuten. 

Een aantal van de nieuwe orden ontleent haar authenticiteit aan het feit dat zij 
bescherming (protectie) genieten van een voormalig soeverein of hoofd van een 
koninklijk huis in diens hoedanigheid als fons honorum (bron van eer). Zoals ik in dit 
hoofdstuk betoog, is het criterium van protectie een nietszeggend begrip en kan 
aan een orde niet de status van authentieke orde geven.

Het niet willen erkennen van nieuwe ridderlijke orden door de adellijke orden 
wordt versterkt doordat het back stage gedrag van sommige orden niet in overeen-
stemming was met hetgeen zij front stage beleden. Ook waren en zijn er orden die 
gebruik maken van (delen van) de naam en de symbolen van de Johanniter en Mal-
tezer Orde, wat bij deze orden niet in goede aarde valt. 

Dit alles speelde zich af in een periode van grote religieuze en maatschappe-
lijke veranderingen, die ook voor de ridderlijke orden gevolgen gehad heeft. In het 
volgende hoofdstuk sta ik stil bij die religieuze ontwikkelingen en de wijze waarop 
ridderlijke orden daarop gereageerd hebben. Daarbij richt ik mij op twee rooms-
katholieke, twee protestantse en een oecumenische orde, ofwel drie adellijke orden 
en twee niet-adellijke orden.
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5. Orden, religie en lidmaatschap

    Wat vaststaat is de teruggang van de georganiseerde 
    religie en dat steeds meer mensen op een ongebonden,
    individualistische wijze bezig zijn met nieuwe stijlen van 
    religiositeit, spiritualiteit en zingeving. 

    Yme Kuiper (2007) 364

5.1 Inleiding
Hoegen Dijkhof noemt in de titel van zijn dissertatie uit 2006, The Legitimacy of or-
ders of St. John. A historical and legal analysis and case study of a para-religious phe-
nomenon, de orden van Sint Jan een para-religieus fenomeen. Jammer dat de auteur 
nergens in zijn 542 pagina’s tellende werk uitlegt wat hij onder para-religieus ver-
staat. De term komt naast de titel alleen maar voor in de summary van zijn proef-De term komt naast de titel alleen maar voor in de summary van zijn proef-
schrift: ‘….. to better determine the legal-historical aspects and legitimacy claims of 
these para-religious ‘chivalric Orders’ and similar associations, such as Freemasonry, 
so that …...’ Daarmee scheert hij ridderlijke orden en vrijmetselarij over een kam.365 
In hun Dictionary of Sociology geven Scott en Marshall - naar Greil en Robbins - een 
omschrijving van het begrip para-religious, wat zij samen behandelen met het be-
grip quasi-religious.366 In tegenstelling tot quasi-religieus, waarbij het geloof in het 
bovennatuurlijke een belangrijke rol speelt, verstaan Greil en Robbins onder para-
religieus een beweging waarbij geen bovennatuurlijke macht geclaimd wordt. We 
moeten hier veel meer denken aan bijvoorbeeld psychotherapie en de verheerlij-
king van idolen.367 Vermoedelijk bedoelt Hoegen Dijkhof dan ook quasi-religious.

In Nederlandse studies wordt gesproken over paracultuur waarmee kennelijk 
deels hetzelfde bedoeld wordt als wat Greil en Robbins verstaan onder quasi-reli-
gious. Becker, De Hart en Mens gaan in hun studie Secularisatie en alternatieve zin-
geving in Nederland uit 1997 uitgebreid in op de ontwikkeling van een paracultuur 
in Nederland.368 Zij onderscheiden in navolging van Schnabel de begrippen kerncul-
tuur en paracultuur, waarbij de eerste de ‘dominante, algemeen geaccepteerde’ cul-
tuurvormen zijn en de tweede ‘subculturele, alternatieve, exotische en esoterische 
goederen van de geest’. Becker en Vink rekenen tot de paracultuur: ‘elementen van 
oosterse godsdiensten zoals zielsverhuizing en zenboeddhisme, magische praktij-
ken zoals het leggen van tarot en het gebruik van de pendel, een aantal zaken die 
verband houden met de bevordering van de geestelijke en lichamelijke gezondheid 

364  Y. Kuiper, Van de Berg der Waarheid naar de vlakte van het individualisme. Een historisch- en 
religieus-antropologisch perspectief (Groningen, 2007) 31.
365  Hoegen Dijkhof, The Legitimacy of orders of St. John, 448.
366  J. Scott and G. Marshall, A Dictionary of Sociology (Oxford, 1998) 546. Vgl. A.L. Greil and T. 
Robbins (eds.), Between Sacred and Secular: Research and Theory on Quasi-Religion (Greenwich, 
1994).
367  Vgl. P. Ward, Gods behaving badly: Media, Religion, and Celebrity Culture (Waco, 2011).
368  J.W. Becker, J. de Hart en J. Mens, Secularisatie en alternatieve zingeving in Nederland (Rijs-
wijk, 1997) 17-20.
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zoals macrobiotiek en een aantal therapieën, en ten slotte het complex van gedach-
ten dat bekend staat als de New Age.’369 De overeenkomst tussen paraculturele be-
wegingen is dat ze door de vertegenwoordigers van de (erkende) kerncultuur niet 
erkend worden of met scepsis tegemoet getreden worden.370 Het is niet aannemelijk 
dat Hoegen Dijkhof dit aspect bedoeld heeft met zijn opmerking, alhoewel hij een 
onderwerp behandelt waarbij hij ingaat op het al dan niet juridisch erkend zijn van 
orden van Sint Jan. Zijn vergelijking met vrijmetselarij heeft veel meer betrekking 
op het paraculturele verschijnsel op zich. Dit roept dan wel onmiddellijk de vraag op 
of het geloof in het bovennatuurlijke bij ridderlijke orden, in zijn geval de orden van 
Sint Jan, overeenkomsten vertoont met dat van de vrijmetselarij en andere Westers 
Esoterische bewegingen.371

In dit hoofdstuk komt de vraag aan de orde in hoeverre godsdienstige ontwik-
kelingen in Nederland tijdens het onderzochte tijdsgewricht 1965-2015, van invloed 
zijn geweest op het functioneren van ridderlijke orden. Een periode waarin sprake 
is van grote veranderingen op het gebied van religie en spiritualiteit. Welke invloed 
heeft dat gehad op het ledenverloop van ridderlijke orden en hoe zijn ze daarmee 
omgegaan? Vervolgens kom ik op het eind van het hoofdstuk terug op de inleiding 
en dan met name op de relatie die Hoegen Dijkhof legt tussen ridderlijke orden en 
vrijmetselarij. 

5.2 Godsdienstige ontwikkelingen in Nederland na de ontzuiling
Eind jaren vijftig van de vorige eeuw bereikte het in kerkelijk of levensbeschouwelijk 
verband uitoefenen van niet per se religie gebonden maatschappelijke activiteiten 
in Nederland zijn hoogtepunt. Deze periode die bekend staat als de ‘verzuiling’ werd 
gevolgd door een periode van ‘ontzuiling’, een ontvlechting van religie en politiek, 
die grote gevolgen heeft gehad voor de godsdienstige ontwikkeling in ons land. 
Het proces van ontzuiling volgde in het kielzog van de na-oorlogse secularisering, 
een proces van verminderde invloed van godsdienst op het individuele gedrag van 
mensen, dat de afgelopen vijftig jaar diepe sporen binnen de maatschappij heeft 
achtergelaten. Bernts en Berghuis spreken in de vijfde God in Nederland studie uit 
2016 zelfs over een ‘wijkend christendom’.372 Volgens het Sociaal Cultureel Planbu-
reau (SCP) was in 1958 nog 75% van de Nederlanders aangesloten bij een (christelijk) 
kerkgenootschap, in 1980 was dat nog 50% en in 2012 was dat nog slechts 30%.373 

369  J.W. Becker en R. Vink, Secularisatie in Nederland, 1966-1991 (Rijswijk, 1994) 150.
370  Becker, De Hart en Mens, Secularisatie en alternatieve zingeving in Nederland, 18.
371  Vgl. Van de Sande, Vrijmetselarij in de lage landen, 26.
372  T. Bernts en J. Berghuis, God in Nederland 1966-2015 (Utrecht, 2016) 181.
373  J. de Hart, Geloven binnen en buiten verband. Godsdienstige ontwikkelingen in Nederland 
(Den Haag, 2014) 9. Deze gegevens wijken beduidend af van de resultaten die het Centraal 
Bureau voor de Statistiek (CBS) publiceert, wat alles te maken heeft met de gehanteerde meet-
methode. In tegenstelling tot het CBS hanteert het SCP een zogenaamde ‘tweetrapsvraagstel-
ling’. Hierbij wordt eerst aan een respondent gevraagd aan te geven of de respondent zich tot 
een kerkelijke gezindte of een levensbeschouwelijke groepering rekent. Indien bevestigend 
beantwoord, wordt gevraagd aan te geven om welke gezindte het gaat. Het aantal buiten-



117

ORDEN,  RELIGIE  EN  LIDMAATSCHAP

Dat zou volgens God in Nederland 1966-2015 in 2015 verder zijn teruggelopen naar 
25,3%.374 

De oorzaken van secularisering laten zich niet eenvoudig duiden en zijn een 
complex van factoren. Als belangrijkste worden de scheiding tussen geestelijke 
en wereldlijke autoriteit, de opkomst van de moderne natuur- en geestesweten-
schappen, technologische ontwikkelingen, een afname van het magisch denken, 
de opkomst van de verzorgingsstaat en democratisering gezien. Volgens Weber is 
religie in de loop van de tijd ten gevolge van rationalisering van de samenleving 
haar betekenis kwijtgeraakt. Hij spreekt over een ‘onttoverde wereld’ om aan te ge-
ven dat ‘het magische’ van religie het veld heeft geruimd voor het individu dat op 
basis van rationele doelen zijn eigen keuzes maakt.375 Door het wegvallen van het 
geloof in het trancendente ontstaat er - volgens Emile Durkheim - een ‘cultus van 
het individu’. Het individu krijgt daardoor als het ware sacrale trekken. Borgman en 
Van Harskamp zeggen daarover dat Durkheim op deze wijze begrijpelijk maakt ‘dat 
religie en religiositeit vandaag instrumenten geworden zijn voor het zoeken naar 
identiteit en het verwerkelijken van de eigen subjectiviteit’.376    

De ontkerkelijking in Nederland begon al in het begin van de twintigste eeuw 
en was het sterkst onder de jongeren. Deze trend heeft zich na de Tweede Wereld-
oorlog doorgezet.377 In de periode 1971-1988 waren het de jongeren onder de 25 
jaar die het snelst buitenkerkelijk werden. Er bestaat weinig verschil tussen de ont-
kerkelijking bij mannen en vrouwen en ook de invloed van de sociaal-economische 
status is onduidelijk, met name geldt dit voor het gevolgde onderwijsniveau.378 Uit 
het vierde onderzoek God in Nederland 1996-2006 uit 2006 blijkt wel dat hoger op-
geleide kerkelijken minder vaak naar de kerk gaan dan lager opgeleiden.379 In de 
periode 2006-2015 loopt het kerkbezoek onder Nederlanders die zich lid van een 
kerk of godsdienstige groepering beschouwen terug van 53% naar 41%.380 

Ontkerkelijking verloopt via het patroon van diffusie. Het waren eerst de jon-
geren die voorop liepen waarna de mensen van middelbare leeftijd volgden en de 
jongeren inhaalden. De ouderen (60 jaar en ouder) bleven achter. Na 1995 vlakte het 

kerkelijken is bij de tweetrapsvraagstelling beduidend hoger dan bij de eentrapsvraagstel-
ling waarbij de respondent kan kiezen uit een lijst met kerkelijke gezindten inclusief de optie 
‘geen’. De in deze studie gebruikte gegevens zijn gebaseerd op de resultaten van het SCP. Vgl. 
Becker en Vink, Secularisatie in Nederland, 47.
374  Bernts en Berghuis, God in Nederland 1966-2015, 21.
375  Vgl. Kuiper, Van de Berg der Waarheid naar de vlakte van het individualisme, 11-13; M. Weber, 
Geistige Arbeit als Beruf. Wissenschaft als Beruf (München/Leipzig, 1919).
376  E. Borgman en A. van Harskamp, ‘Tussen secularisering en hernieuwde sacralisering’, in: M. 
ter Borg, E. Borgman, M. Buitelaar, Y. Kuiper en R. Plum (red.), Handboek Religie in Nederland 
(Zoetermeer, 2008) 23-24.
377  Vgl. M. ter Borg, ‘Religie na 1945: Een cultuur-sociologische schets van de achtergronden’, 
in: Ter Borg et al., Handboek Religie in Nederland, 49-66.
378  Becker en Vink, Secularisatie in Nederland, 40 / 45. 
379  G. Dekker, ‘Het christelijk godsdienstig en het kerkelijk leven’, in: T. Bernts, G. Dekker en J. de 
Hart, God in Nederland 1996-2006 (Kampen, 2007) 18.
380  Bernts en Berghuis, God in Nederland 1966-2015, 25.
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proces van ontkerkelijking onder de jongeren af, van hen is dan ruim 70% onker-
kelijk.381 Dekker constateerde in God in Nederland 1996-2006, dat het ledenbestand 
van de twee grote traditionele kerkgemeenschappen, het rooms-katholicisme en 
protestantisme, sterk was vergrijsd en dat deze groeperingen met een verdere ont-
kerkelijking rekening moesten houden.382 Deze trend werd door Bernts en Berghuis 
in God in Nederland 1966-2015 bevestigd en zal zich de komende jaren verder door-
zetten: ‘het beperkte draagvlak van de kerken in de jongere generaties wijst op een 
verdere daling van het aantal kerkleden in de nabije toekomst tot maximaal 20%.’383 
De jeugd die zich nog wèl met een traditionele kerkgemeenschap verbonden voelt, 
laat een stijgende betrokkenheid zien zoals blijkt uit een onderzoek van De Hart 
uit 2014: ‘Terwijl de jeugd als geheel, net als de Nederlandse bevolking, steeds ge-
distantieerder staat tegenover de godsdienst en het kerkelijk leven, lijkt zich onder 
de kerkelijke jeugd een omgekeerde ontwikkeling voor te doen. Sinds begin jaren 
negentig daalt onder de kerkjeugd het percentage dat nominaal lid is ten faveure 
van het percentage dat zijn lidmaatschap omzet in regelmatige kerkgang’.384 Deze 
kerkelijke betrokkenheid is bij de protestantse jeugd veel groter dan bij de katho-
lieke. ‘Met name in katholieke kring zijn er aanwijzingen van een harde-kerneffect 
onder de jeugd, een proces waarbij gaandeweg alleen de meest trouwe gelovi-
gen nog aanschuiven in de kerkbanken.’ Bernts en Berghuis zeggen daarover: ‘De 
Rooms-Katholieke Kerk wordt aldus getroffen door een dubbele secularisering: er 
zijn niet alleen minder kerkleden, maar degenen die overblijven participeren ook 
veelal minder.’385

Op basis van de laatste prognoses van het SCP wordt Nederland een land van 
buitenkerkelijken. Volgens schatting zullen er in 2020 nog 10% rooms-katholieken 
zijn, 8% moslims en 4% leden van de PKN plus nog een aantal kleine kerkelijke groe-
peringen.386 Overigens moet de leegloop van de grote kerken niet verward worden 
met een desinteresse in levensbeschouwelijke thema’s. Anno 2006 bleek dat meer 
dan 50% van de ondervraagden die meededen aan het onderzoek God in Nederland 
1996-2006 behoefte had om de zin van het leven te overdenken en geloofde dat ‘er 
iets is dat mens, wereld en natuur tot in de kern verbindt.’ De Britse godsdienstsoci-
ologe Grace Davie sprak over believing without belonging, om aan te geven dat het 
geloof van mensen langzamer afneemt dan het behoren tot een traditionele kerk.387 
Desondanks loopt het geloof in God of een hogere macht hard terug, van 60% in 
2006 naar 42% in 2015.388 De Hart benadrukt dat religie veel meer een persoonlijke 

381  J. Becker en J. de Hart, Godsdienstige veranderingen in Nederland (Den Haag, 2006) 95.
382  Bernts et al., God in Nederland 1996-2006, 16-17.
383  Bernts en Berghuis, God in Nederland 1966-2015, 30.
384  De Hart, Geloven binnen en buiten verband, 11.
385  Bernts en Berghuis, God in Nederland 1966-2015, 31.
386  Becker en De Hart, Godsdienstige veranderingen in Nederland, 96.
387  G. Davie, ‘Believing without Belonging: Is This the Future of Religion in Britain?’, Social Com-
pass, 37-4 (1990) 455-469; G. Davie, Religion in Britain since 1945: Believing without Belonging 
(Oxford, 1994).
388  Bernts en Berghuis, God in Nederland 1966-2015, 65.
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aangelegenheid is geworden. Het is een dynamisch begrip, dat meer te maken heeft 
met actief zoeken dan met vaste overtuiging: ‘Nederlanders zien religie eerder als 
iets persoonlijks dan als een groepsgebeuren, eerder als verbonden met een zoek-
proces dan met vaste zekerheden.’ Hij spreekt hier over zoekreligiositeit. In 2006 is 
70% van de Nederlandse bevolking het op zijn minst gedeeltelijk eens met de daar-
toe behorende elementen.389 Het gaat hier niet alleen meer over christelijk religieuze 
denkbeelden, maar ook over nieuwe ‘religieuze’ bewegingen, morele waarden, cul-
turele idealen en filosofische beginselen, paraculturele zaken die door Van den Brink 
aangeduid worden met het hogere.390 Vormen van zelfspiritualiteit aldus De Hart: ‘de 
overtuiging dat de zin van het leven ligt in de ontdekking van je ware ik, je authen-
tieke zelf’. 

De mening dat je de zin van het leven moet vinden in je unieke innerlijke erva-
ring en het ontwikkelen van je eigen vermogens is wijdverbreid. Bijna negen op de 
tien Nederlanders is het daarmee op zijn minst enigszins eens, meer dan vier op 
de tien zelfs in hoge mate.’391 Buitenlandse onderzoekers spreken vanuit een breder 
perspectief over een proces van detraditionalisering, het proces waarbij er vanaf de 
jaren 1960 een verschuiving plaatsvond van ‘traditie naar zelf’.392 Die verschuiving, 
die ook in termen van individualisering naar voren komt, doet zich op allerlei ter-
reinen voor: ‘mensen maken hun eigen keuzes’. Dit proces van individualisering leidt 
tot individualisme, de persoonlijke vrijheid en zelfontplooiing met een nadruk op de 
waarde van het autonome, verantwoordelijke individu. Er heeft zich de afgelopen 
vijftig jaar een proces voltrokken van het sacrale naar het profane. Van den Brink 
heeft het bij de veranderingen van dat geestelijk landschap over een verschuiving 
van sacraal naar sociaal en ten slotte naar vitaal, de wil van mensen om zelf hun 
doelstellingen te realiseren en van het leven te genieten.393

5.3 Religie als bron voor sociaal kapitaal
Religie is een bron van maatschappelijke participatie en sociaal kapitaal. Kerken 
behoren tot het ‘sociale organisatiemilieu’ en maken een belangrijk onderdeel uit 
van de civil society. Met name in de periode van de verzuiling hebben de Neder-
landse kerken een belangrijke bijdrage geleverd aan de vorming van die civil society 
en nog altijd vormen kerken belangrijke sociale gemeenschappen waar groepen 
Nederlanders elkaar ontmoeten. Kerken vormen ook een belangrijke basis voor het 
uitvoeren van vrijwilligerswerk. Het percentage vrijwilligers onder regelmatige kerk-
gangers is meer dan twee keer zo groot als onder buitenkerkelijken en mensen die 
nooit meer naar de kerk gaan.394 Becker en De Hart stelden in 2006 dat een kerke-
lijke achtergrond bij menige vorm van maatschappelijke en politieke participatie, 

389  Bernts et al., God in Nederland 1996-2006, 124-126.
390  G. van den Brink (red.), De Lage Landen en het hogere. De betekenis van geestelijke beginselen 
in het moderne bestaan (Amsterdam, 2012) 539.
391  De Hart, Geloven binnen en buiten verband, 12.
392  Vgl. Kuiper, Van de Berg der Waarheid naar de vlakte van het individualisme, 28-29. 
393  Van den Brink, De Lage Landen en het hogere, 69-88.
394  De Hart, Geloven binnen en buiten verband, 43.
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samen met het opleidingsniveau, daarvoor de beste voorspeller vormt.395 Iets wat 
in 2014 nogmaals door De Hart bevestigd werd: ‘Nog altijd vormen de kerken een 
maatschappelijke factor van belang. Al was het alleen maar vanwege de nog altijd 
grote aantallen Nederlanders die zich als lid betitelen, de vele professionals die de 
kerken in dienst hebben, de ijzeren regelmaat waarmee zij hun gelovigen weten te 
verzamelen via hun kerkdiensten, de sociale netwerken die daarmee verbonden zijn 
en hun mobilisatiekracht.’396 

Bernts gaat in God in Nederland 1996-2006 dieper in op het sociaal kapitaal van 
religie: de mechanismen die ten grondslag liggen aan de grotere maatschappelijke 
inzet van regelmatige kerkgangers.397 Volgens hem komt dat door een moreel me-
chanisme en een netwerk mechanisme. Het eerste mechanisme komt voort uit het 
morele beroep dat op kerkgangers gedaan wordt om je in te zetten voor de mede-
mens en het tweede mechanisme is een gevolg van het kerkelijk netwerk, de ‘ker-
kelijke gemeenschap’, waartoe kerkgangers behoren: ‘De kerkdiensten en andere 
contacten in het verlengde daarvan vormen een netwerk waarin mensen uitgeno-
digd en gestimuleerd worden om vrijwilligerswerk te doen.’ In de inleiding van deze 

395  Becker en De Hart, Godsdienstige veranderingen in Nederland, 104.
396  De Hart, Geloven binnen en buiten verband, 30.
397  T. Bernts, ‘Nederlanders over de plaats van religie in de samenleving’, in: Bernts et al., God 
in Nederland 1996-2006, 83 / 91.

Afb. 20. Pontificale Hoogmis, Investituur Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem (Sint Jozef-
kathedraal Groningen, 2012).
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studie noemde ik reeds dat het sociaal kapitaal - en daarmee de sociale cohesie - van 
een groep zal toenemen indien er op basis van vertrouwen een actieve horizontale 
wisselwerking ontstaat tussen de groepsleden. Zij zullen elkaar versterken in een 
brede maatschappelijke betrokkenheid en zich voor een breed scala van activiteiten 
inzetten. Dit geldt niet alleen voor kerkelijke organisaties, maar ook voor andere ac-
tiviteiten en instituties.398 Hier ligt ook het antwoord op de vraag wat tot de meest 
kenmerkende aspecten van sociale cohesie bij de ridderlijke orden behoort. Binnen 
de geborgenheid van de orde treft men elkaar als lid van een groep gelijkgestemden 
met een - zoals we (onder andere statistisch) nog zullen zien - bepaalde gemeen-
schappelijke achtergrond. Het onderlinge vertrouwen, het netwerk en het morele 
appèl voor maatschappelijke betrokkenheid en daadwerkelijke inzet op specifieke 
velden, zullen in hoge mate bijdragen aan een sterke onderlinge groepsbinding, 
waardoor zij zich als een elite manifesteren. De religieuze achtergrond van de orden 
zal daar bij een aantal van hen ongetwijfeld een bijdrage aan leveren, ook al wordt er 
minder belang gehecht aan kerk en geloof als bron van sociale samenhang.399 

5.4 Ridderlijke orden 1965-2015, hun religie en leden
Een belangrijke conclusie uit zowel het vierde als het vijfde onderzoek God in Neder-
land was dat de geïnstitutionaliseerde christelijke religie gedurende de periode 1996-
2006 respectievelijk 2006-2015 verder terrein verloren heeft. Bernts et al. drukten met 
die conclusie in 2006 uit dat God niet terug was in de harten van de mensen.400 In dat-
zelfde jaar 2006 hebben Dronkers, Huistra en Kuiper enkele antropologische en so-
ciologische kanttekeningen geplaats bij een in 2005 door de Nederlandse Adelsver-
eniging (NAV) gehouden enquête onder de Nederlandse adel.401 Een van de aspecten 
die zij bekeken, handelde over ‘geloof en kerk’. Daarbij maakten zij een vergelijking 
tussen de resultaten van de enquête en de resultaten uit het derde God in Nederland 
onderzoek uit 1996. Op dat moment waren de resultaten uit het vierde God in Neder-
land onderzoek, dat de periode 1996-2006 beslaat, nog niet gepubliceerd. 

Met gebruikmaking van het analysebestand van de NAV-enquête heb ik de-
zelfde analyse uitgevoerd en daarbij tevens onderscheid gemaakt tussen leden van 
(adellijke) ridderlijke orden en deze vergeleken met de uitkomsten van het vierde 
God in Nederland onderzoek. Dit leverde het beeld op zoals weergegeven in tabel 
1. Bij deze uitkomsten moet ik de kanttekening plaatsen dat het niet duidelijk is in 
hoeverre het lidmaatschap van een ridderlijke orde het lidmaatschap van de res-
pondent betrof of dat van zijn of haar partner. De in de enquête gestelde vraag was: 
‘Bent u of uw partner aangesloten bij één of meer van de navolgende verenigingen 
of organisaties?’ Daarbij kon de respondent kiezen tussen de Ridderlijke Duitsche 
Orde Balije van Utrecht, de Orde van Malta of de Johanniter Orde. Toch valt er wel 

398  Vgl. R.D. Putnam. Bowling alone. The collapse and revival of American community (New York, 
2000) 18-24.
399  Vgl. Bernts en Berghuis, God in Nederland 1966-2015, 182.
400  Bernts et al., God in Nederland 1996-2006, 196.
401  Dronkers et al., ‘Hoe “adellijk” is de adel in het huidige Nederland?’, 44-61.
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iets te zeggen over de uitkomsten. Dronkers et al. constateerden dat er een relatief 
groot verschil zat tussen gelovigen in Nederland en leden van de Nederlandse adel: 
67% versus 58,4% (de categorieën ‘Ja, beslist wel’ en ‘Eigenlijk wel / enigszins’). Dit 
verschil was in 2006 aanmerkelijk kleiner: 62% versus 58,4%. Ook het verschil tussen 
de ‘niet-gelovigen’ was toen kleiner. Door de verdergaande ontkerkelijking bedroeg 
het percentage niet-gelovigen onder de Nederlandse bevolking in 2006 38% versus 
40% bij de adel. In grote lijnen zat er niet veel verschil tussen de Nederlander en de 
Nederlandse adel, alleen de categorie die aangaf beslist gelovig te zijn was onder 
leden van de Nederlandse adel substantieel kleiner. 
 
Tabel 1: Mate van gelovigheid; vergelijking tussen bevolking algemeen, adel en leden ridderlijke orden.

Bron: God in Nederland 2006/2016; NAV enquête 2005/2016

Eind 2016 heeft de Nederlandse Adelsvereniging de enquête uit 2005 herhaald. 
In de in 2016 gehouden enquête is de vraagstelling tussen respondenten en part-
ners gesplitst zodat het niet meer onduidelijk is op wie van beide een antwoord 
betrekking heeft. Vanwege een iets andere vraagstelling is de mate van gelovigheid 
in deze enquête niet een-op-een vergelijkbaar met de resultaten uit 2005. Om de 
uitkomsten toch te kunnen vergelijken heb ik gebruik gemaakt van een wegingsfac-
tor. Uit de op een na laatste kolom van tabel 1 blijkt dat er nauwelijks nog verschil 
zit tussen de mate van gelovigheid onder leden van de Nederlandse adel en Neder-
landers in het algemeen. Voor beide geldt dat het aandeel gelovigen 42% is. In 2006 
was het aandeel gelovigen onder leden van ridderlijke orden beduidend hoger dan 
onder adel in het algemeen: meer dan 90% gaf aan gelovig te zijn. Wel verwonderlijk, 
maar mogelijk verklaarbaar, was dat een kleine 10% van de leden aangaf niet gelovig 
te zijn. Het zou kunnen dat de respondenten die dit antwoord gaven zelf geen lid 
waren van een ridderlijke orde, maar dat het hun partner betrof. 

De resultaten van de NAV-enquête zijn ook per ridderlijke orde vergeleken. Zowel 
voor de Orde van Malta als voor de Johanniter Orde kwam het aandeel gelovigen 
overeen met het percentage van de totale groep: 91,7% respectievelijk 89,7%. Opmer-
kelijk maar verklaarbaar is dat bij de Orde van Malta substantieel meer leden aangaven 
beslist gelovig te zijn (Ja, beslist wel: 66,7%) dan bij de Johanniter Orde (46,6%). Zoals 
we nog zullen zien, speelt geloof bij de Orde van Malta een belangrijkere rol dan bij de 
Johanniter Orde. Ook al zijn de resultaten voor de ridderlijke orden uit 2005 en 2016 
niet geheel met elkaar te vergelijken, toch is er een opmerkelijk verschil zichtbaar. Het 
aandeel actieve gelovigen (categorieën ‘ja, beslist wel’ en ‘eigenlijk wel/enigszins’) be-
droeg in 2005 91,2% en in 2016 nog slechts 61,2%. Van de leden van de adellijke rid-

Mate van gelovigheid God in Nederland Nav enquête 2005 Nav enquête 2016 
Geloven 1996 2006 2015 Adel Rid. Orden Adel Rid. Orden 
Ja, beslist wel 40 31 18 24,2 49,3 18,8 29,2 
Eigenlijk wel / enigszins 27 31 24 34,2 40,8 23,3 32,0 
Eigenlijk niet 13 19 26 18,6 5,6 25,6 30,9 
Nee, beslist niet 20 19 32 21,4 4,2 32,3 7,9 
Ik weet het niet       1,4       
N       429 71 657 167 
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derlijke orden geeft 38,8% in 2016 aan zich niet als religieus actief te beschouwen en 
7,9% zegt nooit in de kerk te komen. De resultaten uit de enquête wijzen er op dat ook 
bij de (adellijke) ridderlijk orden een verschuiving gaande is van gebonden (kerkelijke) 
naar ongebonden religie. Ook daar zal het proces van detraditionalisering zich voltrek-
ken en zullen ordeleden meer en meer hun eigen keuzes maken. 

Heeft religie voor leden van ridderlijke orden (nog) een bijzondere betekenis? Een 
lid van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem zei in 2015 over die orde: 

Het lidmaatschap van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem geeft een soort 
sekte gevoel. Het is het niet maar je wordt er wel ingezogen. De leden zijn heel begaan 
met elkaar, misschien wel wat te veel van het goede.402

Volgens de typologie van Weber zijn ridderlijke orden vergelijkbaar met sekten. 
Schnabel zei daarover in zijn proefschrift uit 1982: ‘Een kerk is sociologisch gezien 
een religieuze organisatie, waar je door de traditie bepaald al bij je geboorte lid van 
bent, een sekte is een religieuze organisatie waar je uit vrije wil lid van wordt, op 
voorwaarde dat de organisatie je ook als lid wil hebben.’403 Weber en ook Troeltsch, 
die tot de grondleggers van de godsdienstsociologie gerekend worden, benader-
den sekten in samenhang met kerk, waarbij beide als twee tegengestelde begrip-
pen worden gezien met als onderscheidend criterium het al dan niet vrijwillige ka-
rakter van het lidmaatschap. De sekte is in die optiek een vrijwilligersgroepering, de 
kerk niet.404 Betekent dit nu dat ridderlijke orden, die van oorsprong religieuze orga-
nisaties zijn en waarvan de leden op vrijwillige basis lid zijn, tot de sekten gerekend 
moeten worden? Hun rituelen, het gevoel van saamhorigheid en het feit dat orden 
niet echt zichtbaar zijn voor de buitenwereld en daardoor overkomen als geheim-
zinnige of geheime genootschappen, kan die indruk wekken. 

In het hedendaags spraakgebruik heeft het begrip sekte een negatieve conno-
tatie. ‘Het suggereert afscheiding, kliekvorming en conspiratie. Niemand betrekt 
het begrip sekte op zijn eigen godsdienstig thuis, het zijn altijd anderen die tot een 
sekte behoren,’ stelt Schnabel.405 Hij hanteert het begrip ‘nieuwe religieuze bewegin-
gen’ voor sekten. Ook introduceerde hij de begrippen paracultuur en het paracul-
turele aanbod waarbij nieuwe religieuze bewegingen gezien worden als onderdeel 
van een veel bredere (alternatieve) stroming die diametraal tegenover de traditio-
nele kerncultuur staat. Dit sluit aan bij wat de Amerikaan Luckmann, een belangrijk 
verkondiger van het detraditionaliseringsperspectief, als typerend voor religie in de 
samenleving ziet. Daarbij hebben de gevestigde kerken veel minder invloed op het 
maatschappelijk leven gekregen. In plaats daarvan zijn er allerlei vormen van alter-
natieve stromingen gekomen die voornamelijk in de privésfeer worden beleefd en 

402   Gesprek lid Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem, 2017.
403  P. Schnabel, Tussen stigma en charisma. Een analyse van de relatie tussen nieuwe religieuze 
bewegingen en geestelijke volksgezondheid (Deventer, 1982) 75.
404  T.A.M. Witteveen, Overheid en nieuwe religieuze bewegingen (Den Haag, 1984) 11.
405  Schnabel, Tussen stigma en charisma, 75.
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daardoor maatschappelijk onzichtbaar zijn.406 Binnen dit cultisch milieu van paracul-
turele stromingen zouden dan ook de ridderlijke orden vallen zoals Hoegen Dijkhof 
suggereerde met zijn vergelijking als para-religious phenomenon. 

Het begrip cultisch milieu is afkomstig van de Britse socioloog Colin Campbell.407 
Volgens Campbell verdwijnt een deel van de nieuwe religieuze bewegingen weer 
net zo snel als dat ze zijn opgekomen: ‘… new religious movements tend to arise 
out of the cultic milieu and crystalize around some of its ideas. Such movements 
have their life cycles, are born, thrive for a while and will more after than not pass 
into oblivion after a few years.’408 Dit geldt niet alleen voor de bewegingen maar ook 
voor de aanhang van die (paraculturele) bewegingen. Heijdanus merkt in zijn studie 
naar de vraag wat iemand ertoe beweegt vrijmetselaar te worden op, dat een ‘niet 
onaanzienlijk deel’ van de leden binnen een relatief korte periode zijn lidmaatschap 
weer beëindigt: ‘men is weliswaar bereid zich te verbinden aan een religieuze groep, 
maar is ook eerder geneigd zijn religieuze en spirituele heil elders te zoeken als het 
bestaande aanbod geen meerwaarde meer heeft voor de betrokkene.’409 Een vorm 
van ‘shopgedrag’ op de paraculturele markt van het cultisch milieu. 

406  T. Luckmann, ‘The Privatization of Religion and Morality’, in: P.L.F. Heelas, S. Lash and P. Mor-
ris (eds.), Detraditionalization. Critical Reflections on Authority and Identity (Oxford, 1996) 72-86. 
407  Vgl. C. Campbell, ‘The Cult, the Cultic Milieu and Secularization’, Sociological Yearbook of 
Religion in Britain, 5 (1972) 119-136.
408  W.J. Hanegraaff and A. Faivre, Dictionary of gnossis & Western esotericism II (Leiden, 2005) 858. 
409  R. Heijdanus, Wat beweegt iemand om vrijmetselaar te worden en te blijven? (Rotterdam, 
2014) 71.

Afb. 21. Investituur Koninklijke Broederschap van de Heilige Teotonio van Portugal (Kloosterkerk 
Den Haag, 2015).
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Witteveen en Schnabel legden een relatie tussen nieuwe religieuze bewegingen 
en charismatisch leiderschap, waarbij charisma tot uitdrukking kan komen door 
specifieke religieuze opvattingen en/of door specifiek groepsgedrag. Orden als de 
Orde van de Roos en het Kruis van Jeruzalem en de Souvereine en Ridderlijke Orde van 
Sint Birgitta van Zweden in de Nederlanden zijn typische voorbeelden van orden die 
gelijktijdig met het cultisch milieu vanaf de jaren zestig zijn opgekomen, een tijdje 
hebben bestaan en na enkele jaren weer verdwenen en daarmee hun oprichters 
niet hebben overleefd. Organisaties met een authentiek religieus ‘randje’, een hoger 
doel, sommigen met een vorm van sociaal activisme en veel ceremonieel en sym-
boliek. Dergelijke orden vertonen gelijkenis met wat in de antropologie een cultus 
genoemd wordt, een organisatie voor de beoefening van rituelen of godsdienstige 
naleving.410 Toch zit er een essentieel verschil tussen een orde en een sekte of cultus. 
Leden sluiten zich niet bij een orde aan omdat zij op zoek zijn naar een alternatieve 
religieuze beweging.411 Zoals nog aan de orde komt geeft een aantal van hen aan 
weliswaar behoefte te hebben aan spirituele verdieping, wat uiteen loopt van geïn-
stitutionaliseerde kernreligie tot algemene zingevingsvraagstukken, maar dat is niet 
de hoofdreden dat zij lid worden van een ridderlijke orde. 

Indeling naar religie
Tussen de in deze studie besproken hedendaagse ridderlijke orden vallen meerdere 
tweedelingen te maken: adel / niet-adel, erkend / niet-erkend en in orden die zeg-
gen dat hun historie geheel aansluit op de geestelijk-militaire orden uit de tijd van 
de kruistochten en orden van latere datum waarbij geen sprake meer is van geeste-
lijke orden maar van lekenorden. Alleen de Orde van Malta beroept zich - als onder-
deel van de te Rome gevestigde moederorde - er nog op een religieuze orde te zijn. 
Alle andere van oorsprong geestelijk-militaire orden doen dat niet meer. De Duitse 
Orde verloor haar oorspronkelijke religieuze karakter reeds in de zestiende eeuw ten 
gevolge van de Reformatie en hetzelfde geldt voor de Johanniter Orde, althans voor 
de Balije Brandenburg waar de Johanniter Orde in Nederland uit is voortgekomen. 
De Orde van Sint Jan, de ‘Ecumenical Order’, en haar voorlopers, presenteerden zich 
als oecumenisch. Het is onduidelijk tot welke denominatie de diverse afsplitsingen 
van deze orde - op het moment van hun buitenlandse vestiging - oorspronkelijk 
behoorden. De Orde van Sint Lazarus heeft lange tijd niet meer bestaan waarna de 
orde in internationaal verband niet meer als religieuze orde is heropgericht maar als 
katholieke lekenorde en in Nederland vanaf de heroprichting oecumenisch is. Voor 
de Orde van de Tempel geldt hetzelfde als voor de Orde van Sint Lazarus. Over de 
internationale heroprichting van deze orde bestaat grote onduidelijkheid. De Ne-

410  Zie voor het verschil tussen sekte en cult(us): Schnabel, Tussen stigma en charisma, 79-84.
411  Tijdens de jaren zestig kenmerkten alternatieve bewegingen zich hoofdzakelijk door een 
politiek activisme. In de jaren zeventig ontstond een duidelijke splitsing tussen politiek acti-
visme en levensbeschouwelijk georiënteerde sekten en cults. Vgl. M. Moerland en A. Otterloo, 
‘New Age: tegencultuur, paracultuur of kerncultuur’, Amsterdam Sociologisch Tijdschrift, 22-4 
(1996) 703-704. De auteurs vragen zich af in hoeverre er bij een wijkende kerncultuur nog 
sprake kan zijn van het begrip paracultuur.
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derlandse tak van de orde, de Supreme Militaire Orde van de Tempel van Jeruzalem, 
presenteert zich vanaf haar oprichting in 1991 als oecumenische orde. De Ridder-
orde van het Heilig Graf van Jeruzalem is een instelling van de rooms-katholieke 
kerk. Het is nooit een kloosterorde geweest; vanaf de twaalfde eeuw werden pel-
grims in de Heilig Grafkerk in Jeruzalem tot ridder van het Heilig Graf geslagen wat 
een persoonlijk gunstbewijs was. Pas in 1868 is er sprake van een ridderverband 
als in Rome de orde formeel wordt opgericht ressorterend onder de Heilige Stoel. 
De orde noemt zich een internationale lekenorde. De overige nog actieve orden in 
Nederland beroepen zich erop heroprichtingen te zijn van ridderlijke lekenorden: de 
Orde van de Eik, Cordon Bleu du Saint Esprit 1579 en de Souvereine Orde van Sint 
Jacob in Holland. De Koninklijke Broederschap van de Heilige Teotonio van Portugal 
is nieuw en in 2000 in Portugal opgericht als rooms-katholieke lekenorde, die sedert 
2011 ook een oecumenische afdeling in Nederland heeft. Aldus kan er nog een an-
dere tweedeling gemaakt worden en wel in religieuze- en lekenorden en kunnen de 
orden worden onderverdeeld naar kerkelijke gezindheid: rooms-katholieke orden, 
protestantse orden, oecumenische orden en overige orden. Tabel 2 laat deze laatste 
verdeling zien waarbij alleen de belangrijkste orden zijn opgenomen.

Tabel 2: Indeling ridderlijke orden 1965-2015 naar kerkelijke gezindheid (peildatum 2015). 

 

Orde Jaar van Jaar van Aantal
Rooms-katholieke orden oprichting opheffing leden
Souvereine Militaire Hospitaal Orde van Jeruzalem van Rhodos
en van Malta Associatie Nederland (Orde van Malta )
Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem (1954) / 1957 nvt 317
Protestantse orden
Ridderlijke Duitsche Orde Balije van Utrecht (Duitse Orde ) (1231) / 1815 nvt 25
Johanniter Orde in Nederland (Johanniter Orde ) 1909 nvt 589
Oecumenische  orden
Souvereine en Ridderlijke Orde van Sint Birgitta 
van Zweden in de Nederlanden
Militaire en Hospitaal Orde van Sint Lazarus van (1964)
Jeruzalem, Groot Prioraat der Nederlanden 1974
Ridders van de Soevereine Orde van de Heilige 
Johannes van Jeruzalem, Ridders van Malta OSJ (1)
Orde van de Roos en het Kruis van Jeruzalem 1969 1992 > 50
Nederlandse Afdeling van de Soevereine Orde van 
Sint Jan van Jerusalem, Groot Prioraat voor de Benelux (12)
Orde van de Eik 1985 nvt ~ 20
The Military and Hospitaller Order of Saint Lazarus
of Jerusalem, Grand Bailiwick of the Netherlands
Supreme Militaire Orde van de Tempel van Jeruzalem (1991)
Groot Priorij Terra sub Mare 1995
Souvereine Orde van Sint Jacob in Holland 1994 nvt ~ 20
Sovereign Order of St John of Jerusalem. Knights 
of Malta - Ecomenical Order - Grootprioraat Benelux (13)
Koninklijke Broederschap van de Heilige Teotonio
van Portugal
Overige orden
Ridderlijke Orde der Zwaardbroeders van Lijfland (1975) / 1988 1989 ?
Cordon Bleu du Saint Esprit 1579 (1980) / 1987 nvt ~ 25
* Incl. Damesvereniging: 83 extra leden; ( ) Feitelijke datum van oprichting; ) ( Inschrijving rechtspersoon

1984 2004 ?

1911 nvt 218 *

1964 1996 > 50

nvt 51

1969 1997 ~ 20

2011 nvt ~ 10

1990 nvt 50

nvt 47

2004 nvt ?
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Rooms-katholieke orden
Twee van de twaalf nog actieve ridderlijke orden in Nederland behoren tot de rooms-
katholieke denominatie: de Orde van Malta en de Ridderorde van het Heilig Graf 
van Jeruzalem. Beide orden worden door de Heilige Stoel erkend als zijnde rooms-
katholieke orden en hun beider hoofdkwartier is gevestigd in Rome. De Orde van 
Malta is net als het Vaticaan soeverein en bezit in Rome twee extraterritoriale palei-
zen alwaar het hoofdkwartier van de orde gevestigd is. Het hoogste gezag ligt bij de 
vorst-grootmeester van de orde, die binnen de katholieke kerk de waardigheid heeft 
van een kardinaal, maar niet tot het college van kardinalen behoort. De Ridderorde 
van het Heilig Graf van Jeruzalem heeft als instelling van de rooms-katholieke kerk 
een grootmeester die kardinaal is.

Orde van Malta
De Orde van Malta noemt zichzelf een religieuze orde en kent een hiërarchie be-
staande uit drie klassen, die vastgelegd is in een Constitutional Charter and Code.412 
Tabel 3 geeft een overzicht van die klasse indeling. De eerste klasse bestaat uit gepro-
festen (zij die de kloostergeloften van armoede, kuisheid en gehoorzaamheid heb-
ben afgelegd). De tweede klasse bestaat uit Obediënten, die in tegenstelling tot de 
leden van de eerste klasse geen kloostergeloften afleggen, maar beloven een leven 
te leiden dat streeft naar christelijke volmaaktheid, overeenkomstig de plichten van 
hun staat. De derde klasse bestaat uit de ‘gewone’ leden, die bij hun admissie in de 
orde geen bijzondere (religieuze) belofte afleggen behalve de installatiebelofte tij-
dens een pontificale hoogmis op het moment dat zij lid van de orde worden. Binnen

           Tabel 3: Indeling leden Orde van Malta naar klassen.
                  

de klassen wordt onderscheid gemaakt tussen geestelijken en leden van Eer en De-
votie, Gratie en Devotie en Magistrale Gratie. Deze laatste categorie is voor niet-adel-
lijke leden. Adellijke leden worden benoemd in een van de twee andere categorieën 
afhankelijk van de ouderdom van hun adellijke afstamming. Indien de adeldom van 

412  Sovereign Military Hospital Order of St. John of Jerusalem of Rhodes and of Malta, Consti-
tutional Charter and Code (1998).

 

Klasse Leden
Eerste klasse Geprofeste Ridders

Conventueel Kapelaans
Tweede klasse Ridders en Dames van Eer en Devotie in Obediëntie

Ridders en Dames van Gratie en Devotie in Obediëntie
Ridders en Dames van Magistrale Gratie in Obediëntie
Kapelaans van Obediëntie

Derde klasse Ridders en Dames van Eer en Devotie
Ridders en Dames van Gratie en Devotie
Ridders en Dames van Magistrale Gratie
Conventueel Kapelaans ad Honorum
Magistraal Kapelaans
Donaten van Devotie
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de familie verder teruggaat dan 150 jaar kan een kandidaat toetreden tot de cate-
gorie Eer en Devotie en indien de adeldom teruggaat tot vóór 1940 kan hij of zij 
toetreden tot de categorie Gratie en Devotie. De minimum leeftijd om lid te kunnen 
worden is 21 jaar. Benoeming gebeurt op voordracht van de Associatie Nederland 
door het Grootmagistraat in Rome. Van de meer dan 13.500 leden (2015) die de orde 
wereldwijd heeft, behoren er maar enkele tientallen tot de eerste klasse. De Associ-
atie Nederland kent geen geprofeste leden (de aangesloten geestelijken uitgezon-
derd), maar wel Ridders en Dames in Obediëntie. Van de 135 leden in 2015 waren 
dat er acht (6%). Daarnaast telde de orde vijf geestelijken onder haar leden, waaron-
der de hoofderekapelaan, mgr. Gerard de Korte, geestelijk leider van de associatie. 
De aansturing van de orde berust bij het kapittel, onder leiding van een voorzitter. 

Tot 1970 konden alleen adellijke mannen lid van de orde worden en werden adel-
lijke dames en echtgenotes van mannelijke edellieden (ook niet adellijke) lid van het 
in 1955 opgerichte Damescomité. Vanaf 1970 kunnen ook adellijke dames lid van de 
orde worden en hebben zij de keuze lid te worden van de orde of van de nog steeds 
bestaande damesafdeling, die in 1979 een zelfstandige vereniging werd, de Vereni-
ging Damesafdeling van de Maltezer Orde, en in 2009 haar naam wijzigde in Dames 
Vereniging Orde van Malta.413 In 2003 besloot de orde - op uitnodiging - ook niet adel-
lijke leden op te nemen, de zogenaamde Ridders en Dames van Magistrale Gratie. 

Tabel 4 geeft de verdeling naar categorie leden weer, berekend over de periode 
1965-2015 en voor de leden die in 2015 lid van de orde waren. Daaruit blijkt geen 
grote gemiddelde verschuiving, behalve relatief gezien voor de categorie Ridders en 
Dames van Magistrale Gratie (niet-adellijke). In 2015 bedroeg het aantal niet-adellij-
ke leden binnen de orde 11%. 

             Tabel 4: Verdeling leden Orde van Malta naar categorie
             (excl. damesvereniging). 

           Bron: Ledenbestanden

Volgens de statuten stelt de orde zich ten doel: ‘Eer te brengen aan God door 
heiliging van haar leden, dienst aan het Geloof en de Heilige Stoel en het bijstaan 
van de naaste. Zulks in overeenstemming met haar eeuwenoude tradities.’414 De As-
sociatie Nederland wil dat doel bereiken door haar leden te brengen tot een meer 
bewuste en consequente christelijke levenshouding in woord en daad; het zich in 

413  KvK 40477053: Akte van oprichting d.d. 9 januari 1979, verleden voor notaris A.W. Sloet te 
Sint Michielsgestel. 
414  KvK 40477774: Akte van statutenwijziging d.d. 20 januari 2009, verleden voor notaris J.M.C. 
Mertens te Oostburg.

 

Categorie 1965-2015
% Aantal %

Eer en Devotie 83,3 106 78,6
Gratie en Devotie 9,4 14 10,4
Magistrale Gratie 4,1 10 7,4
Ere / Magistraal kapelaan 3,2 5 3,6

2015



129

ORDEN,  RELIGIE  EN  LIDMAATSCHAP

dienst stellen van zieken en gehandicapten en van hen die in enig opzicht medi-
sche verzorging of andere hulp behoeven; het steunen van en samenwerken met 
anderen ter voorkoming of leniging van menselijk leed en door onderlinge saamho-
righeid. Van de leden wordt verwacht dat zij ‘de rooms-katholieke godsdienst met-
terdaad belijden en, indien gehuwd, een huwelijk naar canoniek recht rechtsgeldig 
hebben gesloten.’415 Bij de aanvraag van hun lidmaatschap moeten zij blijk gegeven 
hebben zich in te willen zetten voor de werken van de orde. 

De afgelopen decennia zijn de toetredingseisen van de orde geregeld ter dis-
cussie gesteld. In 2010 zei kapittellid drs. Kien barones van Hövell tot Westerflier-
Speyart van Woerden over het ledenbeleid:

Het geringe aantal jonge leden kan een indicatie zijn dat we wellicht de lat soms te 
hoog hebben gelegd in termen van plichten, zo werd dat althans soms ervaren. Zo 
hoor je wel eens van jongeren dat ze de indruk hebben dat ze een ‘heilig boontje’ 
moeten zijn om lid te kunnen worden.416

In 1974 schreef de toenmalig voorzitter van de orde, directeur van de Nederlandse 
Gasunie mr. Erik T.M. baron van Voorst tot Voorst, in zijn ‘nieuwjaarswoord’ nog: 

Een Maltezer zal zowel thuis als ook in diverse maatschappelijke groeperingen om 
hem heen de geloofsverkondiging waar moeten maken. Christendom vraagt getui-
genis. De Maltezerridder zou hierin voor moeten gaan. Daartoe is een gelovige bezin-
ning voorwaarde.417 

Van Voorst kwam in zijn periode als voorzitter (1970-1992) jaarlijks terug op de chris-
telijke plichten van de leden van de orde. In 1976 schreef hij: 

Sommigen zeggen wel eens, dat onze Orde uit de tijd is. Het is aan ons allen om aan te 
tonen, dat dit niet waar is. Het doel van onze Orde is enerzijds het verdedigen en het 
belijden van het Geloof en anderzijds het verrichten van goede werken, vooral voor 
zieken. […] Het is de plicht van iedere Maltezer zich in te zetten voor die taken, die 
men (als men geen Maltezer geweest zou zijn) niet op zich zou hebben genomen. Het 
feit, dat men Maltezer is, moet juist de stoot geven om het wél te doen; niet alleen op 
charitatief gebied maar ook op godsdienstig terrein.418 

Tot zijn aftreden in 1992 heeft Van Voorst een belangrijk ‘religieus stempel’ op de 
orde gedrukt. In dat jaar werd hij opgevolgd door zijn achterneef, oud-ambassadeur 
bij de Heilige Stoel mr. Seger J.J. baron van Voorst tot Voorst, die tijdens de toespraak 
ter gelegenheid van zijn benoeming zei: 

Ten slotte wil ik stilstaan, deze eerste keer, bij een uitermate belangrijk en essentieel 
onderwerp van onze afdeling: nieuwe leden. Gezien het religieuze karakter van onze 

415  Nederland’s Adelsboek, toelatingscriteria Orde van Malta.
416  K. van Hövell tot Westerflier-Speyart van Woerden, ‘Ledenbeleid Orde van Malta’, Johan-
niternieuws, 242 (2010) 39.
417  Mededelingenblad Orde van Malta, 9-1 (1974) 1.
418  Ibidem, 11-4 (1976) 3.
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orde is dat in de tegenwoordige tijd geen sinecure. […] Maar zij die bewogen worden 
door niet méér dan impulsen van humanistische medemenselijkheid, lijken mij aan-
vankelijk onvoldoende te kwalificeren voor het lidmaatschap van de Orde.419 

Dit was niet alleen de eerste keer, maar tevens de laatste keer dat Van Voorst het over 
het religieuze karakter van de orde zou hebben. Hetzelfde zou ook gelden voor zijn 
latere opvolgers, die geen van allen het lidmaatschap afhankelijk zouden maken van 
dat religieuze karakter. Gedreven door de zorg om nieuwe leden werd reeds een jaar 
later de installatie procedure ‘gemoderniseerd’ om te voorkomen dat toekomstige 
installandi het zeer plechtige en kerkelijke ceremonieel als een ‘obstakel’ zouden 
zien.420 Over de nieuwe installatierite zei Van Voorst: 

Sommigen zullen zeggen: helaas is veel verloren gegaan, terwijl anderen zullen sma-
len: het is nog veel te ouderwets!421 

Tien jaar later, in 2003, was het wederom de zorg om nieuwe leden, die er toe 
leidde dat er een nota ‘nieuw beleid’ werd opgesteld: ‘Doelstelling nummer een voor 
het komende jaar vormt nu het verwerven van nieuwe leden. Immers de toenemen-
de vergrijzing van onze afdeling moet een halt worden toegeroepen.’422 Dit vond 
ook zijn weerslag in de katholieke getuigenis van de orde, veelal tot uiting komend 
in de jaarlijkse toespraken van de voorzitter, die standaard werden afgedrukt in het 
Mededelingenblad van de orde. Dit gebeurde tot 2002, waarbij in de periode 1993 
tot 2002 het zwaartepunt lag op de werken van de orde. Eén keer, in 2001, ging Van 
Voorst nog in op de kerkelijke ontwikkelingen in Nederland: 

In deze tijd waarin de ontkerkelijking begint af te remmen en er een vacuüm dreigt 
te ontstaan dat velen in de richting van zweverige alternatieven voor een solide kerk 
drijft, is het onze taak als Maltezers de desoriëntatie te bestrijden door richting te ge-
ven, de achtergrond, zo u wilt het fundament, te bieden voor de ontwikkeling waarin 
een gezonde en degelijke christelijke moraal basis is voor ethisch verantwoorde keu-
zes in en antwoorden op de vraagstukken van deze tijd op velerlei terreinen, niet al-
leen technisch, medisch en juridisch, maar ook op maatschappelijk gebied.423 

Vanaf 2002 verzakelijkt de in het Mededelingenblad afgedrukte berichtgeving van-
uit het ordekapittel in een nieuwe rubriek die afwisselend ‘Van het kapittel’ dan wel 
‘Van de kanselier’ heet. De mededelingen bevatten nog wel spirituele bijdragen maar 
aandacht voor het religieuze karakter van de orde is er van de zijde van het kapittel 
niet meer. De behoefte nieuwe leden aan te trekken noodzaakte het kapittel gere-

419  Ibidem, 27-4 (1992 92.
420  Ibidem, 28-4 (1993) 91. Zie voor een beschrijving van de installatieplechtigheid: Jonge-
dijk, Ridderlijke Orden in Nederland, 47-52. De tekst van het ceremonieel was eerder al in 1972 
enigszins op een meer in de tijd passende wijze aangepast. Mededelingenblad Orde van Malta, 
7-3 (1972) 5.
421  Mededelingenblad Orde van Malta, 28-4 (1993) 106-108
422  Ibidem, 39-2 (2004) 30.
423  Ibidem, 35-4 (2001) 105.
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geld de tekst van de installatierite aan te passen. In 2011 werd de tekst over de per-
soonlijke verplichtingen van een lid vervangen door een meer algemene waarbij een 
installandus verklaart de doelstellingen van de orde te onderschrijven.424 En in 2015 
werd de theologische term ‘heiliging van het leven’ geschrapt opdat ‘het taalgebruik 
van de belofte niet op voorhand barrières opwerpt voor diegenen die een lidmaat-
schap van de Orde overwegen.’425 Dit lokte bij een der leden in 2015 de uitspraak uit:

De orde is een religieuze orde, maar doet daar niet veel mee. Het lijkt er op als of het 
huidige kapittel juist propageert om vooral niet ‘te katholiek’ te doen.426 

Volgens het laatste onderzoek God in Nederland behoort 46% van de leden van de 
rooms-katholieke kerk tot de ‘ietsisten’, de groep die gelooft dat er iets moet zijn als 
een hogere macht die het leven beheerst. Dit staat in schril contrast tot de 17% ‘the-
isten’, de groep die gelooft dat God zich met ieder mens persoonlijk bezighoudt.427 
Ook de orde ziet zich geconfronteerd met een zich vergrotende doelgroep van actief 
zoekenden naar ‘het hogere’. Het zal dan ook een bewuste keuze van het ordekapittel 
zijn om meer in te spelen op noblesse oblige dan op de ontkerkelijking. In feite is hier 
sprake van een reconversie van ‘religieus kapitaal’ in ‘sociaal kapitaal’, die geheel in lijn 
ligt met de verschuiving van het geestelijk landschap van sacraal naar sociaal. Toch 
blijft de vraag of de orde ondanks de versoepelde ‘omgang’ met het katholiek zijn, 
in staat is voldoende nieuwe leden aan te trekken, wat overigens een breder maat-
schappelijk probleem is, dat zich niet alleen bij christelijke organisaties voordoet. De 
orde kan een gedeelte van de door ontkerkelijking en vergrijzing te verwachten leeg-
loop opvangen door de opname van niet-adellijke leden. De vraag daarbij is echter, 
worden zij lid omdat het een religieuze orde betreft of omdat zij lid van een adellijke 
vereniging kunnen worden? Uit de korte beschrijvingen van nieuwe leden, die vanaf 
2009 worden gepubliceerd in het Mededelingenblad van de orde, volgt daarop geen 
eenduidig antwoord. Als belangrijkste redenen waarom iemand lid van de orde wordt 
klinken overwegend familierelaties en het doen van vrijwilligerswerk in orde verband 
door. Ook invulling geven aan en verdieping van het katholieke geloof wordt door 
50% van de nieuwe leden uitgesproken als belangrijke reden voor het aangaan van 
het lidmaatschap. Voor hen geldt in ieder geval dat zij nog tot de meest trouwe gelo-
vigen zullen behoren.428 Een zojuist geïnstalleerd lid die door de Volkskrant gevraagd 
werd waarom hij lid geworden was, antwoordde in 2006:

Ik wil een signaal afgeven aan anderen met een vergelijkbare achtergrond en leeftijd. 
Het is goed om de idealen van de orde, het katholieke geloof en naastenliefde uit te 
stralen. Ik speelde al langer met het idee om toe te treden, maar ik heb het gevoel 
dat ik pas nu de benodigde geestelijke rijpheid heb bereikt. Adel verplicht - noblesse 
oblige - was het adagium van mijn vader. Zo zie ik dat ook. Als je van adel bent, dien 

424  Agenda en notulen Werkridderdag 26 maart 2011, Jaarverslag 2011.
425  Agenda en notulen Werkridderdag 28 maart 2015.
426  Gesprek lid Orde van Malta, 2015.
427  Bernts en Berghuis, God in Nederland 1966-2015, 66.
428  Mededelingenblad Orde van Malta, 2009 no. 4 / 2012 nr. 3 / 2013 nr. 3 / 2014 nr. 3 / 2015 nr. 3.
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je bepaalde normen en waarden uit te dragen en moet je opkomen voor degenen in 
onze samenleving die het moeilijker hebben. Ik heb mij twee jaar voorbereid. In mijn 
omgeving heb ik goede werken gedaan, het ridderschap betekent voor mij een stimu-
lans om mij actiever in te zetten voor mijn naasten.429

Voor het versterken van de onderlinge (rooms-katholieke) band tussen de leden 
organiseert de orde naast een jaarlijkse bedevaart met gasten (zieken) naar Lourdes, 
bezinningsweekenden en gespreksbijeenkomsten, die geestelijk worden begeleid 
door de bij de orde aangesloten priesters. Spiritualiteit staat (nog steeds) hoog op 
de agenda van de orde waarbij bewust wordt aangesloten op de spirituele beleving 
van jongeren door geloofs- en themagesprekken, jongeren weekends en discussie-
bijeenkomsten.

Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem
In tegenstelling tot de Orde van Malta is de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeru-
zalem geen religieuze orde maar een lekenorganisatie, die ook openstaat voor pries-
ters en religieuzen. De orde kent als leden: Ridders, Edelvrouwen en Priesters. Van de 
ridders en edelvrouwen wordt een helder oordeel verwacht, vrijgevigheid, solidari-
teit en inzet voor de gerechtigheid in de wereld. De trouw aan elkaar in het getuigen 
van de blijde boodschap van christus schept een band om gezamenlijk kracht uit te 
putten.430 Laane geeft in een artikel over de spiritualiteit van de orde een algemeen 
profiel waaraan een kandidaat-lid moet voldoen.431 Enkele punten daaruit zijn: Van 
hem of haar wordt verwacht uit te munten in een rechtschapen levenswandel en te 
beschikken over een vast geloof. Is maatschappelijk geëngageerd en is een actief 
katholiek. Moet bereid zijn, zijn talent en werkkracht voor de orde en haar werken in 
te zetten en daar voldoende tijd voor vrij te maken en moet het apolitieke karakter 
van de orde respecteren en beseffen dat de orde geen forum is waar discussies over 
kerkelijke richtingen worden gevoerd. 

Binnen de Landscommanderije Nederland, die aangestuurd wordt door een kapit-
tel onder leiding van de landscommandeur, ligt het hoogste kerkelijk gezag bij de 
grootprior, in de regel een van de Nederlandse bisschoppen. Kerkrechtelijk valt de 
Nederlandse afdeling onder het grootmagistraat dat in Vaticaanstad zetelt en onder 
het gezag van de paus staat: ‘De Commanderije is een instelling van de Rooms Ka-
tholieke Kerk in de zin van de Codex Juris Canonici.’432 Om tot de orde toegelaten 
te worden, moet men belijdend rooms-katholiek zijn, zich in willen zetten voor de 
christenen in het Heilige Land en worden voorgedragen door twee ordeleden. Op 

429  Haan en Rengers, ‘Riddertje spelen’.
430  http://www.heilig-graf.nl/de-nederlandse-landscommanderije/wat-ons-verbindt. Geraad-
pleegd op 25 maart 2016.
431  N. Laane, ‘Fierheid en Bemoediging. De spiritualiteit van de Ridderorde van het Heilig Graf 
van Jeruzalem en de spiritualiteit van Clemens Hogenstijn’, in: M. Karsch en D. Webbink (red.), 
Historie en spiritualiteit langs IJssel en Rijn (Deventer, 2014) 113-135.
432  KvK 41151399: Akte van statutenwijziging d.d. 30 december 2008, verleden voor notaris 
H.R.F.M. van Thiel te Laarbeek. Artikel 1, lid 2.
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voordracht van de landscommandeur worden kandidaten, zowel mannen als vrou-
wen, benoemd door de kardinaal-grootmeester in Rome waarna het staatssecretari-
aat van het Vaticaan de benoeming fiatteert.433 Wereldwijd heeft de orde ruim 27.000 
leden.434 De benoeming in de orde wordt bezegeld met een plechtige ‘investituur’ tij-
dens een pontificale eucharistieviering. De kandidaat leden hebben dan al de avond 
daaraan voorafgaand tijdens een vigilie-viering hun ‘ridderbelofte’ afgelegd.435

De Nederlandse commanderij(e) richt zich op drie pijlers: spiritualiteit, broeder-
lijkheid en caritas. Conform de huidige statuten zijn de doelstellingen van de orde: 
de bevordering van de christelijke levenspraktijk van haar leden, het verlenen van 
geestelijke, culturele en charitatieve steun aan instellingen van de katholieke kerk in 
het Heilige Land met in het bijzonder het Latijnse Patriarchaat van Jeruzalem, en de 
verbreiding van het geloof in de gehele wereld.436 

Al direct na de oprichting van de Nederlandse Landscommanderije in 1954 ont-
stonden interne spanningen over de ondemocratische bestuursvorm waarmee de 
orde vanuit het hoofdkwartier in Rome werd aangestuurd en was er onenigheid over 
de doelstellingen van de orde. De ordestatuten zoals vastgesteld door het hoofd-
kwartier bepaalden dat slechts steun verleend werd aan het Latijnse Patriarchaat in 
Jeruzalem en zijn instellingen. In Nederland vond een deel van de leden dat ‘in de 
geest van de kruistochten’ ook de ontwikkeling van een lekenapostolaat en de vesti-
ging en uitbreiding van de kerk in gebieden buiten Palestina tot haar doelstellingen 
diende te behoren. Deze discussie alsook de wens een meer democratische bestuurs-
vorm van de (internationale) orde te bewerkstelligen, zou in ons land de gehele jaren 
zestig de boventoon blijven voeren. In 1971 werd nogmaals door de orde in Rome 
bevestigd, dat de orde zich alleen richtte op het Latijnse Patriarchaat en niet anders. 
Daarmee werd een punt gezet achter de discussie over verruiming van de doelstel-
lingen. Een aantal Nederlandse leden besloot daarop de orde te verlaten, wat een 
terugval in het aantal leden veroorzaakte. Desondanks zou de orde vanaf midden 
jaren zeventig een gestage groei doormaken. In 1977 werd tegemoet gekomen aan 
een meer democratische bestuursvorm waarbij niet alles meer vanuit Rome werd ge-
dicteerd en de landenorganisaties meer eigen zeggenschap kregen.437 

Naast eigen statuten heeft de orde zich ook te houden aan de constitutie van 
de moederorde in Rome.438 Op geloofsgebied valt de orde als conservatief te dui-
den. Over de maatschappelijke veranderingen op geloofsgebied schrijft de orde: 
‘De voortdurende aandacht die de Landscommanderije Nederland richt op de bele-
ving van spiritualiteit is onlosmakelijk verbonden met het geldende tijdsbeeld. De 
Landscommanderije opteert echter voor voorzichtigheid en verantwoorde terug-

433  Van de Loo, ‘Ridderorde van het Heilig Graf’, 40-43.
434  http://www.heilig-graf.nl/onze-identiteit. Geraadpleegd op 3 april 2016.
435  Vigilie betekent in de kerkelijke liturgie ‘vooravond’ en komt van het Latijn vigilia, de wacht 
houden. Een vigilie wordt gehouden voorafgaand aan een plechtige viering.
436  Vgl. Statuten van de Landscommanderije Nederland van de Ridderorde van het H.Graf van 
Jeruzalem, versie 2008.
437  Hattinga Verschure et al., Nederlandse ridders van het Heilig Graf van Jeruzalem, 87-108.
438  Constitution of the Equestrian Order of the Holy Sepulchre of Jerusalem, versie 2008.
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houdendheid. Maatschappelijke veranderingen die de structuren van een tijdsbeeld 
mede vormen, stapelen zich snel en tegendraads op. De Landscommanderije pro-
beert daar een balans in aan te brengen door die maatschappelijke veranderingen 
voortdurend te toetsen aan de religieuze beginselen van de Ridderorde. Die visie 
kan leiden tot gepaste integratie van maatschappelijke ontwikkelingen. Gepast, 
omdat de Landscommanderije zich verzet tegen vervlakking, individualisering en 
secularisatie van de samenleving.439

‘Sommigen zeggen: Die Orde van het Heilig Graf, die is te koop. Als je een paar 
duizend gulden betaalt mag je erin. Maar toen iemand dat probeerde, bleek het niet 
te kloppen. Weer anderen denken dat het een heel elitaire club is’, aldus  Verschure 
in 1990 in een publicatie over de historie van de orde.440 Volgens hoogleraar zieken-
huiswetenschappen en medisch directeur Hattinga Verschure gaat het de leden om 
een belofte en een opdracht. Van de leden worden geldelijke bijdragen verwacht 
voor de werken van de orde, ‘maar stellig gaat het niet minder om de spiritualiteit 
van het christen-zijn in het teken van de Opstanding’. Uit de sedert eind 2011 ge-
publiceerde rubriek In gesprek met … in Riddertijdingen, het tijdschrift van de orde, 
blijkt, dat geloof en spiritualiteit voor de leden een belangrijke drijfveer voor het 
lidmaatschap zijn. Enkele reacties: 

De gesprekken met mensen, ook binnen de Ridderorde, zijn manna voor mijn geloof. 
In de ontmoeting met mensen mag ik delen in hun geloof, ook in hun verdriet; Ik 
ervaar het als uiterst zinvol om met anderen kritisch van gedachten te wisselen over 
de christelijk-spirituele waarden in en van het leven. Deze discussies vind ik een ver-
rijkende ervaring; Geloof bepaalt de kwaliteit van leven. Het zijn de kleine dingen. De 
negatieve houding jegens de Kerk doet mij pijn; Voor mijn professionele activiteit heb 
ik behoefte aan religieuze verdieping en dat vind ik bij de Ridderorde, waar ik anderen 
ontmoet die met het geloof bezig zijn;441 En in een krantenartikel naar aanleiding van 
de investituur van nieuwe leden in 2012: Er wordt een grote betrokkenheid van je 
verwacht. Ik heb ja gezegd. Het is in deze tijd niet meer vanzelfsprekend dat je gelovig 
bent en evenmin dat je daar met gelijkgezinden over kunt spreken. Ik heb een groep 
mensen leren kennen met wie ik de persoonlijke zoektocht naar wat het geloof kan 
betekenen in het leven kan delen;442 Ten slotte nog de uitspraak van een nieuw lid van 
de orde uit 2015, die in een paar woorden samenvat wat velen zullen ervaren: Dit is 
een kroon op mijn geloofsleven.443

Desondanks stelt Hattinga Verschure zichzelf de vraag of de orde elitair is: ‘Elitair? 
Jazeker, maar dan in de huidige betekenis die aan allerlei maatschappelijke ‘elites’ 
wordt gehecht: een groep die zich in een bepaald opzicht binnen de maatschappij 
als uitzonderlijk manifesteert.’444 De orde is bang om als elitair te worden afgeschil-
derd. Op mijn vraag om medewerking aan onderhavige studie werd door het kapit-

439  Brochure De Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem (1996) 7.
440  Hattinga Verschure et al., Nederlandse ridders van het Heilig Graf van Jeruzalem, 9-12.
441  Riddertijdingen, (2011-2015), nr. 54-69.
442  E. van der Meer, ‘Roomse ridders in Groningen’, Dagblad van het Noorden, 19 april 2012.
443  C. Lennartz, ‘Een kroon op geloofsleven’, Dagblad De Limburger, 20 april 2015.
444  Hattinga Verschure et al., Nederlandse ridders van het Heilig Graf van Jeruzalem, 104.



135

ORDEN,  RELIGIE  EN  LIDMAATSCHAP

tel van de orde negatief beslist met als belangrijk argument dat de orde niet samen 
met de adellijke orden in een publicatie behandeld wil worden met het gevaar als 
te elitair over te komen. Zoals we in hoofdstuk 7 nog zullen zien is de orde syno-
niem met de katholieke elite van Nederland, onder de leden treffen we veel politici, 
burgemeesters, bisschoppen en andere hoogwaardigheidsbekleders aan. Nu sedert 
2003 de Orde van Malta haar deuren op een kier gezet heeft voor niet-adellijke le-
den ‘vissen’ beide orden voor het rekruteren van nieuwe leden in dezelfde vijver, een 
gedeelte van de potentiële leden zal zich voor beide orden kwalificeren. 

Een van de pijlers binnen de orde is ‘broederlijkheid’, de leden van de orde spre-
ken elkaar aan met confrater (medebroeder) en consoror (medezuster). Veel aandacht 
wordt besteed aan de persoonlijke band tussen de leden door middel van jaarclubs 
van nieuwe leden, regiobijeenkomsten, de gezamenlijke pelgrimstochten naar het 
Heilige Land en het participeren in de vele commissies die de orde kent:

De kapittelraad heeft ernaar gestreefd een groot aantal commissies in te stellen, waar-
door zoveel mogelijk leden door het vervullen van een specifieke taak, een bijdrage 
voor het Heilig Land kunnen leveren.445 

Broederlijkheid kent ook een externe component: ‘Het betekent een uitgestoken 
hand niet alleen richting medechristenen, maar ook naar de niet-christenen in het 
Heilig Land, zowel joden als moslims.’446 Zowel de interne broederlijkheid: de actieve 
participatie van de leden binnen de orde, als de externe broederlijkheid: het morele 
appèl dat op de leden gedaan wordt een bijdrage te leveren aan de werken van de 
orde, zorgen voor een sterke onderlinge band. 

Gedurende de jaren 2002-2004 organiseerde de orde enkele thema avonden als 
bezinningsronde over het eigen functioneren. Tijdens een van de bijeenkomsten werd 
een ideaal type van een ordelid gedefinieerd: ‘leidinggevende van 55 à 60 jaar, goed 
gekleed en opgeleid, bescheiden, conservatief en ietwat deftig, met uitstraling van 
warmte en betrokkenheid’. Zelf zien de leden zich als: ‘mensen, die in het leven gezin en 
familie belangrijk vinden, hulpbetoon en dienstbaarheid naar beste kunnen willen be-
trachten en oprecht, zichtbaar en praktisch geestelijk leven en geloofsbeleving nastre-
ven. Leden beleven de orde als een ‘betrouwbaar warm nest, dat religieus inspirerend 
is, katholiek-kerkelijk betrokken en een echte steun voor de christenen in het Heilig 
Land: een geestelijk thuis voor mensen die zich verrijzenis-mensen durven, willen en 
kunnen noemen; Paasmensen.’ Leden vinden dat ze in de orde zichzelf kunnen zijn: 

Zowel in de katholieke kerk als in de moderne samenleving missen we dat wel eens. 
Van beide zijden stuiten we vaak op onbegrip en dat leidt tot een zekere eenzaam-
heid. Daarom vinden we het doorgeven van ons geloof ook zo moeilijk.447

445  Hattinga Verschure et al., Nederlandse ridders van het Heilig Graf van Jeruzalem, (Landscom-
mandeur W.C.J.M van Lanschot, 1990) 8.
446  R. van de Loo en P. van Geest, ‘Naar de bronnen van broederlijkheid: Augustinus van Hippo en 
Franciscus van Assisi’, in: R. van de Loo et al., Geroepen tot spiritualiteit, broederlijkheid en caritas, 
36-53.
447  F.W.J. Gribnau en N. Hooijmaaijer, ‘Bezield en bezielend, en dan …’, in R. van de Loo et al.,  
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Protestantse orden
Net zoals twee van de twaalf nog actieve ridderlijke orden tot de rooms-katholieke 
denominatie behoren, zijn er in Nederland ook twee (adellijke) protestantse ridder-
lijke orden: de Johanniter Orde in Nederland en de Ridderlijke Duitsche Orde Balije 
van Utrecht (Duitse Orde). In tegenstelling tot de katholieke orden, die onder gezag 
van hun respectievelijke hoofdkwartieren in Rome vallen, zijn zowel de Johanniter 
Orde als de Duitse Orde zelfstandige Nederlandse organisaties. 

Johanniter Orde in Nederland
Volgens de inleiding in Nederland’s Adelsboek zijn de toelatingscriteria om anno 2015 
lid van de Johanniter Orde in Nederland te kunnen worden: 

Toelating als Ridder staat open voor mannelijke leden van de Nederlandse - en bij uit-
zonderingsgevallen van buitenlandse - adel, van onbesproken gedrag, die de leeftijd 
van 18 jaar bereikt hebben en die bereid zijn naar eer en geweten te verklaren en te 
beloven dat zij hun christelijk geloof in reformatorische zin met woord en daad willen 
belijden en metterdaad zullen medewerken aan hetgeen de Orde ter verzorging van 
gewonden, zieken en anderszins hulpbehoevenden doet. Als Dame voor vrouwelijke 
leden van de Nederlandse - en in uitzonderingsgevallen van buitenlandse - adel, daar-
onder mede te begrijpen niet tot de adel behorende echtgenoten of weduwen van 
mannelijke leden van de Nederlandse adel die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt 
en voorts voldoen aan de bovenvermelde voorwaarden. Daartoe door het Kapittel 
aangezochte Ridders en Dames, die tenminste vijf jaren lid van de Orde zijn, kunnen 
door het Kapittel worden bevorderd tot Rechtsridder of Rechtsdame.448 

Het hoogste gezag binnen de orde berust bij het kapittel onder leiding van de land-
commandeur. Deze positie is in principe gereserveerd voor een lid van het Konink-
lijk Huis, maar is na het overlijden van de laatste landcommandeur, prins Bernhard 
in 2004, nog steeds niet ingevuld. Er zijn wel contacten geweest met het Konink-
lijk Huis maar dat heeft nog niet geleid tot invulling van de vacature. In 2013 heeft 
koning Willem-Alexander het erecommandeurschap van de orde aanvaard.449 Ook 
zijn moeder, prinses Beatrix, is erecommandeur van de orde.450 Zijn neef prins Pieter 
Christiaan van Oranje-Nassau van Vollenhoven, is in 2010 lid geworden. Relaties met 
vorstenhuizen zijn er ook bij de andere binnen de Alliantie van Nieder-Weisel aange-
sloten Johanniter orden. In het Verenigd Koninkrijk is koningin Elisabeth hoofd van 
de Order of St. John, en haar neef, de duke of Gloucester, is grand prior. In Zweden 
is koning Carl Gustaf hoofd van de Johanniterorden i Sverige en in Duistland is prins 
Oskar van Pruisen herrenmeister (grootmeester) over alle landen die onder de Bal-
ley Brandenburg des ritterlichen Ordens Sankt Johannis vom Spital zu Jerusalem 

Geroepen tot spiritualiteit, broederlijkheid en caritas, 69-81.
448  Nederland’s Adelsboek.
449  Johanniternieuws, 261 (2016) 8-9.
450  Prinses Beatrix is tevens Dame Grootkruis van Eer en Devotie van de Orde van Malta. Prins 
Bernhard was Baljuw Grootkruis van Eer en Devotie. Beiden werden als protestant tot lid van 
deze rooms-katholieke orde benoemd.
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vallen. De dagelijkse leiding van de orde in Nederland berust bij de ‘vice-voorzitter’, 
die coadjutor genoemd wordt.

Voor de continuïteit van de orde was het een goede zet om de orde in 1990 open 
te stellen voor damesleden. Tot dan konden alleen adellijke mannen lid van de orde 
worden. Adellijke dames en echtgenotes van mannelijke ordeleden (ook niet adellijke) 
konden lid worden van de in 1950 opgerichte damesafdeling, de latere Vereniging Da-
mesafdeling der Johanniter Orde. Terwijl ‘de heren’ het beleid van de orde bepaalden, 
voerden de dames de meeste werkzaamheden uit.451 De eerste verkennende gesprek-
ken over integratie werden in 1980 opgestart, nadat enkele decennia eerder het voor-
stel om vrouwen binnen de orde op te nemen door de leden nog werd weggestemd. 
Het samengaan heeft heel wat voeten in de aarde gehad en werd van beide zijden niet 
door iedereen met gejuich ontvangen. De dames waren bevreesd hun zelfstandigheid 
kwijt te raken en een aantal heren wilde graag een herenclub blijven. Zij keken sterk 
naar het buitenland waar de Johanniter orden ook geen damesleden kenden. Het zou 
een aantasting zijn van het symbolisch kapitaal van de orde, omdat dan ook niet-adel-
lijke dames lid van de orde konden worden. De integratie van orde en damesvereni-
ging paste echter geheel in het tijdsbeeld van de jaren zeventig en tachtig. Nederland 

451  M. Heshusius, ‘De emancipatiestrijd van de Damesafdeling’, in: Heshusius, Honderd jaar Jo-
hanniter Orde in Nederland, 69-87.

Afb. 22. ZM koning Willem-Alexander ontvangt de versierselen behorende bij het erecomman-
deurschap van de Johanniter Orde uit handen van coadjutor jhr. drs. Aernout J. van Citters (Den 
Haag, 2016).
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liep binnen Europa voorop op het gebied van vrouwenemancipatie en helemaal bin-
nen de Alliantie van Nieder-Weisel verenigde Johanniter orden. Het gevolg was een 
veel efficiëntere samenwerking tussen mannen en vrouwen. Er traden nu ook dames 
toe (waaronder geëmancipeerde ‘jongeren’), die wel volwaardig lid van de orde wilden 
worden maar voordien geen lid van een aparte damesafdeling waren geweest. Deze 
reconversiestrategie kan gelden als de belangrijkste modernisering van het sociaal en 
symbolisch kapitaal van de orde in de afgelopen vijftig jaar.

De Johanniter Orde heeft als doelstelling: ‘leden van de Nederlandse adel die 
het protestants-christelijk geloof oprecht belijden, in verbondenheid te verenigen 
en stelt zich ten doel de mensheid te dienen door hulp te verlenen aan gewonden, 
zieken en anderszins hulpbehoevenden en door mede te werken aan maatregelen, 
waardoor menselijk leed kan worden voorkomen en verzacht.’ Anders dan bij de 
Orde van Malta en de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem ziet de Johan-
niter Orde geen speciale taak weggelegd voor de verbreiding van het christelijk ge-
loof. Oud-coadjutor, jhr. mr. J. Pieter de Savornin Lohman zei hierover in 2010:

Wij zien het niet als taak om secularisatie tegen te gaan, maar door het uitvoeren van 
onze taken in de samenleving vanuit christelijke inspiratie, werken wij wel aan het 
verminderen ervan.452

De zorg om het aantal ordeleden en daarmee de continuïteit van de orde, loopt 
als een rode draad door de recente historie. ‘De snel veranderende maatschappelijke 
verhoudingen hebben het kapittel en de leden van de orde meermalen ertoe ge-
bracht, zich te beraden over te nemen ingrijpende beslissingen’, aldus oud-kanselier 
van de orde jhr. mr. P.H.G. Nahuys, toenmalig directeur van Van Marle Assuradeuren, 
in een herdenkingsbundel ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de orde in 
1984.453 Reeds in 1960 kwamen binnen het ordekapittel drie voor die tijd progres-
sieve voorstellen ter discussie: het laten vallen van de eis te behoren tot de Neder-
landse adel, het laten vallen van de eis te behoren tot een protestants kerkgenoot-
schap en het openstellen van de orde voor zowel vrouwen als mannen. Alleen het 
voorstel de eis te laten vallen te behoren tot een protestants kerkgenootschap kreeg 
voldoende steun om daarover verder na te denken. Dit leidde in 1966 tot aanpassing 
van de statuten waarbij de eis te moeten behoren tot een in het koninkrijk geves-
tigd protestants kerkgenootschap werd verruimd met de bepaling dat het kapittel 
in zeer bijzondere gevallen daarvan ontheffing kon verlenen.454 

In 1972 werd uitgebreid gesproken over het vinden van nieuwe leden en kwam 
opnieuw de vraag aan de orde of het wenselijk zou zijn ook niet-adellijke Neder-
landers toe te laten. Het ordekapittel besloot hierop een commissie ‘Orde-Opbouw’ 
te benoemen, die gevraagd werd een advies uit te brengen over het borgen van 
de continuïteit. In de door het kapittel opgestelde overweging ter motivatie van de 

452  I. Kleijn-van Weede en T. Versélewel de Witt Hamer, ‘Vraaggesprek met de voorzitters’, Jo-
hanniternieuws / Mededelingenblad, 242 (2010) 6-8.
453  Nahuys, De Johanniter Orde in Nederland 1959-1984, 3.
454  Ibidem, 9 / 27.
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aanstelling van de commissie lezen we: ‘dat de orde geroepen is, met handhaving 
harer alouds ridderlijke traditie, haar christelijke humanitaire taak in de zich snel ver-
anderende wereld te kunnen vervullen; dat het hiertoe wenselijk is, zich andermaal 
te beraden over de opbouw der orde en de toelatingseisen, opdat de noodzakelijke 
continuïteit gewaarborgd blijve en de vervulling van haar taak op de best mogelijke 
wijze verzekerd zal zijn.’455 Naar aanleiding van de door de commissie Orde-Opbouw 
uitgebrachte adviezen werd in 1974 besloten de damesafdeling op te laten gaan in 
een zelfstandige vereniging en de werkzaamheden van de orde onder te brengen in 
een stichting, de Stichting Werken. 

Om meer jongeren te trekken werd in datzelfde jaar op kasteel Heeze voor de 
eerste keer een kennismakingsbijeenkomst georganiseerd om meer begrip voor de 
doelstellingen en het werk van zowel de Johanniter als de Maltezer Orde te kweken. 
De bijeenkomst trok veel belangstelling zodat er dat jaar nog een tweede bijeen-
komst georganiseerd werd.456 De toestroom van jongere leden bleef echter uit. Zij 
voelden er meer voor zich in een aparte vereniging te organiseren en dat leidde tot 
de oprichting van de Maljoh’s, de jongerenvereniging van Maltezers en Johanniters. 
Het was een voorportaal voor latere toetreding tot een van beide orden. Inmiddels 
is deze taak overgenomen door de in 1990 opgerichte VJAN, de Vereniging Jongeren 
van Adel in Nederland, die gelieerd is aan de Nederlandse Adelsvereniging en open-
staat voor alle adellijke jongeren tussen de 18 en 35 jaar, ongeacht hun geloofs-
overtuiging. Kennismakingsbijeenkomsten ten behoeve van ledenwerving worden 
bij de Johanniter Orde nog steeds georganiseerd, weliswaar niet meer samen met 
de Orde van Malta. Het zijn met name de leden van de orde zelf die worden aange-
spoord potentiële kandidaten uit hun naaste omgeving voor te dragen. 

In 1980 werd wederom over de kerkelijke toelatingseisen gesproken. Veel jonge-
ren maakten bezwaar tegen het afleggen van een geloofsbelijdenis. Voor hen was dat 
een reden om geen lid van de orde te worden. Het kapittel was van mening dat het tijd 
werd af te stappen van een veelal formeel lidmaatschap van een kerkgenootschap 
en de toelatingseis te verruimen tot de bereidheid naar eer en geweten te verklaren 
en te beloven het christelijk geloof in reformatorische zin met woord en daad te wil-
len belijden.457 De standaard tekst van het verzoekschrift dat kandidaat-leden indie-
nen om lid van de orde te kunnen worden, sprak in 2015 nog steeds over ‘christelijk 
geloof’. In de tekst van de installatierite is dat inmiddels afgezwakt tot ‘christelijke 
waarden’. Volgens de coadjutor van de orde, jhr. drs. Aernout van Citters gaat het om 
een pragmatische verwoording van de belofte om met name jonge leden niet af te 
schrikken.458

Vanaf 2008 wordt jaarlijks aan de nieuwe leden van de orde gevraagd zich kort 
te willen introduceren in Johanniternieuws, het tijdschrift van de orde, en de vraag 
te beantwoorden waarom zij lid geworden zijn. Van de 114 sedert 2008 toegetreden 

455  Ibidem, 15-16.
456  Ibidem, 17-18.
457  Ibidem, 29-30.
458  Interview jhr. drs. A.J. van Citters, coadjutor Johanniter Orde, 22 december 2016.
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leden had in 2015 bijna de helft aan dit verzoek gehoor gegeven. Van hen geeft 
ruim de helft expliciet aan via familieleden in contact met de orde te zijn gekomen 
en meer dan 90% geeft als belangrijkste reden aan een bijdrage te willen leveren 
aan de werken van de orde. Slechts 5% benoemt de protestants-christelijke ach-
tergrond, maar geeft daarbij niet aan of dat een voorwaarde was voor hun lidmaat-
schap. Verder zegt 7% dat de historie van de orde mede bepalend geweest is voor 
de keuze voor het lidmaatschap.459 

De orde behoort in naam tot de protestants-christelijke ‘zuil’ en verlangt derhalve 
dat leden en aspirant leden het protestants-christelijk karakter van de orde onder-
schrijven. Geloof speelt binnen de orde geen bijzondere rol, de nadruk ligt op vrijwilli-
gerswerkzaamheden in combinatie met gezelligheid.460 De orde kent in tegenstelling 
tot de Orde van Malta geen eigen ‘verdiepingsbijeenkomsten’ waar spirituele thema’s 
besproken worden. Sedert 1997 wordt er jaarlijks samen met de Orde van Malta en 
de Duitse Orde een zogenaamde TEMA (TErtium Millennium Advenit = ‘het derde 
millennium komt er aan’) bijeenkomst georganiseerd, met een spiritueel thema tot 
onderwerp.461 Het initiatief daartoe kwam van de Orde van Malta als voorbereiding 
op het Heilige Jaar 2000. De Johanniter Orde kent sedert de jaren zestig een Com-
missie Geestelijke Vorming die bijeenkomsten organiseert voor de vrijwilligers van de 
orde. De ‘najaarsdag’ stond altijd in het teken van spiritualiteit, waarvoor ook de leden 
van de orde werden uitgenodigd, maar sedert de introductie van de TEMA-dagen 
hebben deze - althans voor de leden van de orde - die functie overgenomen.

Ridderlijke Duitsche Orde Balije van Utrecht
De Duitse Orde is de meest ‘exclusieve’ van de adellijke orden vanwege haar strenge 
toelatingseisen. Vanaf 1815 is de toelating van nieuwe ridders onderworpen aan 
goedkeuring bij Koninklijk Besluit. Lid kunnen worden:

Mannelijke Nederlanders van onberispelijk gedrag en van reformatorische huize dan 
wel gezindheid, die de 21-jarige leeftijd hebben bereikt en voorts tenminste in bezit 
zijn van een adellijk kwartier paternel en een adellijk kwartier maternel, waarbij het 
kwartier paternel dient te behoren tot een geslacht waarvan de adeldom teruggaat 
tot vóór 1795.462 

Dit geldt vanaf 2006 toen de toelatingseis verruimd werd. Tot die tijd moest een 
kandidaat-lid in het bezit zijn van vier adellijke kwartieren (= ouders en grootou-
ders) van tenminste tweehonderdjarige adeldom. Tot enkele jaren dáárvoor was die 
eis zelfs het bezit van vier adellijke kwartieren waarbij de ouders beiden moesten 
behoorden tot geslachten, waarvan de adeldom terugging tot vóór 1795. ‘Er werd 
op getrouwd’ is een veel gehoorde kreet, om kinderen in aanmerking te kunnen la-

459  ‘Nieuwe leden stellen zich voor’, Johanniternieuws, (2008-2015).
460  Vgl. Johanniternieuws, 254 (2014) 12.
461  Sedert het jaar 2000 staat TEMA voor TErtium Millennium Adest (het derde millennium is er).
462  Nederland’s Adelsboek
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ten komen voor het lidmaatschap van de prestigieuze orde.463 ‘Dat was heel vroeger 
zo, toen het lidmaatschap van de orde nog garant stond voor een goed inkomen. 
Maar dat gebeurt al lang niet meer’, aldus Jan Reint baron de Vos van Steenwijk, de 
huidige landcommandeur van de orde, die in het dagelijks leven werkzaam is in de 
financiële dienstverlening. ‘Zo ontvingen de Van Nassaus in de zeventiende eeuw 
een jaarinkomen van 18.000 gulden, wat in die tijd een vermogen was.’464 

Het aantal leden is vanwege de toelatingseisen altijd heel beperkt gebleven. In 
1965 telde de orde 25 leden en in 2015 ook. Het ordekapittel bestaat uit dertien 
leden: de landcommandeur en twaalf commandeurs, die ieder een zetel innemen 
corresponderend met de twaalf (virtuele) commanderijen van de orde. Van ouds-
her verwijst het aantal van dertien naar Jezus en zijn twaalf discipelen, maar deze 
verwijzing heeft tegenwoordig geen diepere betekenis meer. De landcommandeur 
heeft de leiding over de orde en wordt terzijde gestaan door een coadjutor, die als 
plaatsvervanger kan optreden en gekozen wordt uit de commandeurs. De overige 
‘ordeleden’ worden ‘verbondenen’ genoemd. Tenzij anders vermeld, worden in on-
derhavige paragraaf onder leden zowel de formele leden van de orde (de comman-
deurs) als de verbondenen verstaan.

De Duitse Orde bezit een omvangrijk vermogen. De precieze omvang daarvan 
weet de orde goed voor zich te houden. Tot het vermogen behoort onroerend goed 
in de vorm van meer dan duizend hectare aan landerijen, boerderijen en een gebou-
wencomplex in het centrum van Utrecht, alsmede het bezit van een waarschijnlijk 
omvangrijke effectenportefeuille.465 De orde heeft zich ontwikkeld tot een charita-
tief vermogensfonds. De huidige doelstellingen van de orde zijn: hulpverlening aan 
zieken, gewonden en anderszins hulpbehoevenden; het voorkomen en verzachten 
van menselijke nood; het conserveren en beheren van het waardevolle historisch 
erfgoed; en het uitdragen, ondersteunen en versterken van het reformatorisch ge-
dachtegoed. De orde bezit een omvangrijk archief dat teruggaat tot de dertiende 
eeuw en een indrukwekkende collectie portretten van alle landcommandeurs van-
af 1231.466 In 1995 gelukte het de orde om het oorspronkelijke Duitse Huis aan de 
Springweg te Utrecht terug te kopen, alwaar de orde - met een onderbreking - vanaf 
1346 gehuisvest geweest is.

463  Vgl. Bruin, ‘Duitse connecties’, 138, noot 13.
464  Interview J.R. baron de Vos van Steenwijk, landcommandeur Duitse Orde, 14 juni 2016. 
Ter vergelijking: In 1700 ontving de stadhouder van Gelre 10.000 gulden Brabants plus 3.000 
gulden van de Staten van Overkwartier. W.J.H.M. van de Plas (red.), ‘De overheidsinstellingen 
van Spaans en Oostenrijks Gelre (1543-1795)’, in: W.J.H.M. van de Plas, Tussen centraal en lokaal 
gezag. Bestuurlijke organisatie en financieel beheer in Gelre en Holland tijdens de Habsburgse pe-
riode (Hilversum, 2004) 155. 
465  H. Biesma, ‘Ridderlijke Duitsche Orde heeft rijke geschiedenis’, Utrechts Nieuwsblad, 4 janu-
ari 1992; Van Steenbergen, ‘Na de kruistochten de goede doelen’; H. Witsen Elias, ‘Ridderlijke 
Duitsche Orde Balije van Utrecht’, Johanniternieuws, 245 (2011) 48-52.
466  Vgl. P.J.C.G. van Hinsbergen, Inventaris van het Archief van de Ridderlijke Duitsche Orde Balije 
van Utrecht 1200-1811 (Utrecht, 1955); D. Meeuwissen, Gekoesterde traditie. De portretreeks met 
de landcommandeurs van de Utrechtse Balije van de Ridderlijke Duitsche Orde (Hilversum, 2011).
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Anders dan bij de andere orden is de Duitse Orde geen werkorde maar een ver-
mogensfonds. Het religieuze aspect speelt hierbij geen andere rol meer dan dat de 
orde sedert de Reformatie een protestantse signatuur heeft en met ‘speciale aan-
dacht voor reformatorische gezindheid of grondslag’ hulpbehoevenden en projec-
ten op charitatief gebied financieel ondersteunt. Midden jaren zestig van de vorige 
eeuw voerde de toenmalig landcommandeur, mr. B.F. baron van Verschuer, nog een 
krachtig beleid gericht op ‘het plegen van weldadigheid en het bevorderen van de 
Christelijke godsdienst.’ Dit lag geheel in lijn met het in 1959 vastgestelde statuut 
van de orde, dat nog de sfeer van de verzuiling uitademde met als doelstelling: ‘de 
bevordering van de belangen van personen en instellingen, wier werkzaamheden 
liggen op protestants-christelijk kerkelijk terrein, als mede op het gebied van liefda-
digheid op protestants-christelijke grondslag in het algemeen en op de zieken- en 
gewondenverpleging in het bijzonder.’467 De huidige doelstellingen van de orde zijn 
meer algemeen en gericht op hulp zonder onderscheid van geloof. Op de website 
van de orde wordt nog wel het protestants-christelijke karakter genoemd, maar spe-
cifieke hulp aan protestants-christelijke organisaties wordt daar niet benadrukt.468 
Om invulling te geven aan de doelstelling ‘het uitdragen, ondersteunen en verster-
ken van het reformatorisch gedachtegoed’ richtte de orde in 1983 een aparte stich-
ting op, de Stichting Vicariefonds van de Ridderlijke Duitsche Orde, Balije van Utrecht. 
Deze stichting richt zich voornamelijk op de bekostiging van nascholing van predi-
kanten.469

Door het teruglopen van adelhomogamie - zoals in hoofdstuk 7 inzichtelijk ge-
maakt zal worden - wordt het voor de orde steeds moeilijker om gekwalificeerde 
leden aan te trekken. Daardoor zag de orde zich de afgelopen decennia verplicht de 
toelatingseisen enkele keren te verruimen. In 1979 werden voor het eerst de statu-
ten van de orde notarieel vastgelegd. Voor die tijd was er een intern statuut waarvan 
de laatste versie van 1959 dateerde. Die eerste statuten spreken over een kapittel 
dat bestond uit een landcommandeur, commandeurs en ridders, die gezamenlijk 
met het algemeen bestuur van de orde belast waren, en over een besturend kapit-
tel dat bestond uit de landcommandeur, tien commandeurs en twee ridders. Het 
kapittel was verdeeld in een specifieke rangorde waarbij de leden steeds een plaats 
omhoog schoven na het ontstaan van een vacature. Die rangorde was van hoog 
naar laag: de landcommandeur, de commandeurs van de voormalige commande-
rijen Dieren, Maasland, Tiel, Rhenen, Leiden en Katwijk, Schoten, Doesburg, Schellui-
nen, Middelburg, Schoonhoven en ten slotte de eerste-kapittelridder en de tweede 
kapittelridder. Dit ‘schuifsysteem’ had te maken met de vergoeding die een lid van 
het kapittel kreeg en afhankelijk was van die rangorde. Van laag naar hoog liep ook 
de hoogte van de vergoeding op, die - de laatste jaren - maximaal enkele duizen-
den Euro’s per jaar bedroeg. Daarnaast kende de orde nog ridder-expectanten en 

467  Jongedijk, Ridderlijke orden in Nederland, 71 / 74.
468  www.rdo.nl/pagina/Het_fonds. Geraadpleegd op 14 mei 2016.
469  KvK 41180720: Akte van oprichting d.d. 5 juli 1983, verleden voor notaris A.P. Brouwer te 
Amsterdam.
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edel-expectanten, waarvoor ook een rangorde gold die overeenkwam met de da-
tum van hun inschrijving in het expectantenregister. Edel-expectanten werden niet 
beschouwd als leden van de orde maar als aspirant-leden die na het bereiken van de 
meerderjarige leeftijd een verzoek konden indienen om als ridder-expectant in de 
orde te worden opgenomen. Naast de eisen van adeldom diende de kandidaat een 
‘bewijs van inschrijving als lidmaat van een protestant-christelijk kerkgenootschap’ 
te overleggen Vervolgens bekeek het kapittel of de kandidaat het waardig was in de 
orde te worden opgenomen. Een ridder-expectant die de leeftijd van dertig jaar had 
bereikt kon - na het ontstaan van een vacature - in het kapittel worden opgenomen 
waarbij de rangorde gold van de inschrijving in het expectantenregister.470 

In 1987 werden de statuten herzien en was er voor het eerst sprake van leden en 
verbondenen. Leden zijn dan de landcommandeur, de commandeurs en de kapit-
telridders. Verbondenen zijn de ridder-expectanten en de nieuwe categorieën van 
ere-commandeurs en ere-ridders, voor kapitteleden die na het beëindigen van hun 
kapittellidmaatschap als zodanig door het kapittel benoemd konden worden. De 
leden vormen vanaf dat moment het kapittel, nog steeds bestaande uit de land-
commandeur, de tien commandeurs - in gelijke rangorde als hiervoor genoemd - 
en twee tot vijf kapittelridders. Indien er onvoldoende geschikte nieuwe leden aan 
de orde verbonden zouden worden, boden de statuten de mogelijkheid dat het 
kapittel - in het belang van de orde - de eisen van adeldom kon verlichten, echter 
alleen voor toekomstig na 1996 in het expectanten register ingeschrevenen. Ook 
de eis lidmaat te zijn van een protestant-christelijk kerkgenootschap werd aange-
past. In principe diende een kandidaat ridder-expectant nog steeds een bewijs van 
inschrijving als ‘lidmaat van een kerkgenootschap op reformatorische grondslag’ te 
overleggen. Echter indien hij - en hier volg ik de statuten - ‘te kennen geeft in ge-
wetensbezwaardheid te geraken door zich te laten inschrijven als lidmaat van een 
[dergelijk] kerkgenootschap, kan hij volstaan met het bij zijn verzoekschrift over-
leggen van een door hem, verzoeker, ondertekende schriftelijke verklaring, inhou-
dende [onder andere]: dat hij ermee bekend is, dat hij bij zijn eventuele toetreding 
tot het Kapittel ten overstaan van de landcommandeur een verklaring zal dienen af 
te leggen onder meer inhoudende dat hij het Christelijk geloof in reformatorische 
zin met woord en daad in deze wereld belijdt en daarin naar vermogen wenst te 
volharden.’471 

Bij een volgende statutenwijziging in 2006 werd de categorie ordeleden be-
perkt tot de landcommandeur en twaalf commandeurs, die vanaf dan het kapittel 
van de orde vormen. Het aantal van tien commanderijen werd uitgebreid met de 
commanderijen Bunne en Ootmarsum en de eerder geldende rangorde werd afge-
schaft, gelijktijdig met de vergoeding die jaarlijks aan de kapittelleden werd uitbe-
taald. ‘Dat paste niet meer in het beleid van de orde als charitatief fonds, net zoals de 

470  KvK 40478069: Akte van statutenwijziging d.d. 24 juli 1979, verleden voor notaris O.B. Ok-
kinga te Amsterdam
471  KvK 40478069: Akte van statutenwijziging d.d. 21 augustus 1987, verleden voor notaris 
A.G. van Solinge te Amsterdam.
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pensioenen die weduwen van kapittelleden ontvingen indien een kapittellid ‘in het 
harnas’ overleed.’472 De verbondenen zijn vanaf dan: ridders, ere-commandeurs en 
ere-ridders. De categorie ridders was nieuw en de categorieën van ridder- en edel- 
expectanten werden afgeschaft. Om voor voldoende ‘doorstroming’ binnen het ka-
pittel te zorgen, werd een maximaal statutaire termijn voor commandeurs ingesteld 
van drie termijnen van vier jaar. Een openvallende plaats in het kapittel moet vanaf 
dat moment eerst aan de overige commandeurs aangeboden worden alvorens er 
een ridder door het kapittel benoemd wordt tot commandeur om de vacature in 
te vullen. Het kan immers zo zijn dat een commandeur door bijvoorbeeld familiaire 
relaties, een bepaalde band met een specifieke commanderij heeft. Commandeurs, 
die hun maximale termijn doorlopen hebben, kunnen indien zij het waardig zijn tot 
ere-commandeur worden benoemd. Commandeurs die niet tot ere-commandeur 
worden benoemd worden ere-ridder. Voor de landcommandeur en de coadjutor 
geldt dat zij mogen aanblijven tot de leeftijd van vijfenzeventig jaar. De huidige orde 
heeft derhalve als leden een landcommandeur en twaalf commandeurs en als ver-
bondenen: ridders, ere-commandeurs en ere-ridders. Tevens heeft de orde in 2006 
een numerus clausus ingesteld van in totaal 50 leden en verbondenen om te voorko-
men dat door de ruimere openstelling de orde te groot zou worden.473 In 2011 zijn 
de statuten wederom aangepast waarbij de zittingstermijn van een commandeur 
verruimd werd van drie keer vier naar drie keer zes jaar en deze termijnen ook voor 
de landcommandeur en de coadjutor zijn gaan gelden, waarna beiden nog voor een 
vierde termijn kunnen opteren.474 

Het bestuur van de orde wordt uitgeoefend door een commissie genaamd ‘De 
Dirigerende Commissie’, bestaande uit de landcommandeur, de coadjutor en twee 
commandeurs. Het is de verantwoordelijkheid van het kapittel en in het bijzonder 
van de dirigerende commissie het vermogensfonds van de orde op een goede ma-
nier te beheren. In 2013 zei De Vos van Steenwijk daarover:

Wij zijn geboren in een wieg met geld. Doe er dan ook wat mee. In de huidige samen-
leving achterover leunen en niks doen, dat is niet goed.475

Eerder, in 1992, zei de toenmalig secretaris van de orde, jhr. mr. Herman den Beer 
Poortugaal over dat fonds:

Als je het van alle franje ontdoet, is de Orde een gewoon fonds met een bestuur dat 
voor de instandhouding zorgt. Alleen heeft dit fonds een geschiedenis van achthon-
derd jaar en daaraan heeft de Orde bepaalde verplichtingen overgehouden.476

472  Interview J.R. baron de Vos van Steenwijk, landcommandeur Duitse Orde, 14 juni 2016.
473  KvK 40478069: Akte van statutenwijziging d.d. 22 mei 2006, verleden voor notaris O.J.W. 
Hoefnagels te Rotterdam.
474  KvK 40478069: Akte van statutenwijziging d.d. 5 april 2011, verleden voor notaris M. Lam-
pe te Rotterdam. 
475  Van Steenbergen, ‘Na de kruistochten de goede doelen’.
476  Biesma, ‘Ridderlijke Duitsche Orde heeft rijke geschiedenis’.
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De Vos van Steenwijk nuanceerde dat in 2016 als volgt: 

We waren een historische orde die wat aan caritas deed, maar we zijn nu een charita-
tief fonds met een rijk verleden. De orde is de afgelopen jaren verzakelijkt.477

Met name de bepaling uit 2006 dat alleen de adeldom van de vader nog tot vóór 
1795 dient terug te gaan en niet meer die van beide ouders, heeft tot een ‘toestroom’ 
aan nieuwe leden geleid. Van de zestien toegetreden leden vanaf 2006 zijn er tien 
die dankzij die versoepelde criteria lid konden worden (peildatum 2015):

Minder oude adellijke kwartieren, maar meer deskundigheid op het gebied van eco-
nomie, landgoedbeheer, financiën en vermogensbeheer in het kapittel om de orde in 
deze tijd te leiden.478

En hier ligt het antwoord op de vraag waarom de orde de samenstelling van het 
kapittel de afgelopen decennia een aantal keren heeft aangepast. Tot 2006 werd 
iemand qualitate qua lid, maar naast de zorg om voldoende nieuwe leden speelt 
de zorg om kwalitatief de juiste kapittelleden een minstens zo belangrijke rol. Naast 
objectieve criteria hanteert de orde ook subjectieve criteria, die zelfs statutair zijn 
vastgelegd.479 Die subjectieve voorwaarden gaan over ‘het karakter, gedrag, achter-
grond, opleiding, deskundigheid, ervaring en maatschappelijk status’ van een kan-
didaat-lid om een wezenlijke bijdrage aan het doel van de orde te kunnen leveren. 
De omvorming naar een charitatief vermogensfonds vraagt in toenemende mate 
professionaliteit van haar kapittelleden. Bij de orde zien we dat ‘het hogere’ (het pro-
testants-christelijk karakter) de afgelopen decennia getransformeerd is; er heeft een 
reconversie plaatsgevonden van religieus en symbolisch kapitaal in sociaal en cultu-
reel kapitaal. Dit heeft effect op het aannamebeleid van de orde. In tegenstelling tot 
vroeger toen aspirant leden zich konden aanmelden, worden leden tegenwoordig 
in een vraagprocedure benaderd. Een kleine 40% van de leden in 2015 kwam uit de 
financieel-economische sector, terwijl dat in 1965 nog maar 14% was. De vraagpro-
cedure van de orde geeft de orde ook de mogelijkheid om naast gewenste expertise 
tevens zelf te bepalen welke families er benaderd worden. Toenmalig landcomman-
deur A.G.A. (Teun) ridder van Rappard zei daarover in 2008:

Zo kunnen we meer spreiding in het aantal aangesloten families bewerkstelligen. We 
hebben meer mensen nodig, anders sterft de orde uit. We kunnen vaststellen dat het 
beheer uitstekend loopt met een goed rentmeesterskantoor en deskundig secretari-
aat. Wat me zorgen baart is de vraag of jongeren deze belangstelling straks ook nog 
hebben. Ik hoop dat er voldoende mensen na ons komen die door willen gaan met 
wat er opgebouwd is. We hebben de plicht het over te dragen. Of dat lukt zal de toe-
komst leren.480 

477  Interview J.R. baron de Vos van Steenwijk, landcommaneur Duitse Orde, 14 juni 2016.
478  Heshusius, Honderd jaar Johanniter Orde in Nederland, 96, Interview oud-landcommandeur 
A.G.A. (Teun) ridder van Rappard, 2008.
479  KvK 40478069: Akte van statutenwijziging d.d. 22 mei 2006, artikel 8, lid 2a.
480  Heshusius, Honderd jaar Johanniter Orde in Nederland, 96, Interview oud-landcommandeur 
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In geval van nood laten de huidige statuten het toe om zelfs ridders te benoe-
men die slechts beschikken over één adellijk kwartier paternel, waarvan de adeldom 
moet teruggaan tot vóór 1795. Voorwaarde is ‘dat onder diegenen die voldoen aan 
de hiervoor vermelde voorwaarden van toelating met betrekking tot de adeldom als 
hiervoor omschreven [adellijk kwartier paternel en maternel] zich onvoldoende per-
sonen bevinden die naar het oordeel van het Kapittel geschikt worden geacht om 
een wezenlijke bijdrage aan het doel van de Orde te leveren of anderszins het be-
lang van de Orde te dienen’. Door de verruiming van de openstelling uit 2006 maakt 
het kapittel zich vooralsnog geen zorgen meer over onvoldoende gekwalificeerde 
leden: ‘er is voldoende potentieel’.481

Oecumenische orden
Vanaf de jaren zestig werden in Nederland ridderlijke orden opgericht die zich als 
‘oecumenisch’ profileerden. Het zijn voorbeelden van organisaties, die geheel con-
form de maatschappelijke ontwikkelingen van die tijd niet gebonden wilden zijn aan 
een specifieke zuil, maar wel vanuit een christelijke traditie in de voetsporen wilden 
treden van oude ridderlijke orden. Voor een deel zijn het afdelingen van orden waar-
van de basis elders in Europa lag (onder andere in Frankrijk, België en Duitsland) en 
voor een deel zijn het initiatieven die in eigen land ontstonden. Voor een onderlinge 
vergelijking met de rooms-katholieke en protestantse orden heb ik mij beperkt tot 
de Orde van Sint Lazarus (Militaire en Hospitaal Orde van Sint Lazarus van Jeruzalem, 
Groot Prioraat der Nederlanden). De Orde van de Tempel, waar ik wel veldonderzoek 
naar gedaan heb, heb ik niet in de analyse betrokken. Qua historie, ontwikkeling en 
omvang is deze orde goed te vergelijken met de Orde van Sint Lazarus. Ik verwacht 
niet dat een verdere uitwerking van deze orde tot andere inzichten zal leiden. Dat-
zelfde geldt eveneens voor de Orde van Sint Lazarus Grand Bailiwick of The Nether-
lands en de overige, overwegend kleine, oecumenische orden en ook voor Cordon 
Bleu du Saint Esprit 1579, die tot de categorie ‘overige orden’ behoort, omdat bij 
deze - weliswaar oecumenische - orde geloof geen rol speelt. Een bijkomend aspect 
is dat deze kleinere orden qua opbouw van hun ledenbestanden afwijken van de 
hiervoor genoemde orden. In het algemeen is het profiel van de in de vergelijking 
meegenomen orden sociaal hoger. Mogelijk dat in een vervolgstudie daar nog eens 
nader onderzoek naar gedaan kan worden.

Orde van Sint Lazarus (Orléans obediëntie)
De Orde van Sint Lazarus is in 1964 als Nederlandse afdeling opgericht en heeft in 
1974 haar statuten notarieel laten vastleggen. Het hoofdkwartier van de orde is in 
Frankrijk gevestigd. Zowel in binnen- als buitenland heeft de orde een aantal schis-
ma’s meegemaakt. Tussen 1974 en 1987 waren er in Nederland twee afdelingen 
van de orde, de zogenaamde Parijse obediëntie en de Malta obediëntie, die in 1987 
met elkaar gefuseerd zijn; de orde spreekt over een reünificatie. Wegens onenig-

A.G.A. (Teun) ridder van Rappard, 2008.
481  Interview J.R. baron de Vos van Steenwijk, landcommandeur Duitse Orde, 14 juni 2016.
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heid over de reünificatie op internationaal niveau is de Malta obediëntie korte tijd 
daarna weer opnieuw opgericht en heeft zij vanaf 1990 ook weer een Nederlandse 
afdeling. De hier besproken tak van de orde betreft de oorspronkelijke Parijse obe-
diëntie die wegens een schisma sedert 2011 aangeduid wordt als Orléans obediën-
tie. De volledige Nederlandse naam van deze tak is: Militaire en Hospitaal Orde van 
Sint Lazarus van Jeruzalem, Groot Prioraat der Nederlanden.

Tot lid kunnen tegenwoordig toetreden mannen en vrouwen van 21 jaar of ou-
der, die in een christelijke kerk gedoopt zijn en ‘passen binnen het gezelschap van 
de Orde […]. Van de kandidaat wordt een actieve inzet voor de Orde verwacht en 
in ieder geval aanwezigheid bij de jaarlijkse Voorjaarsvergadering en de Ridderdag,’ 
aldus een brochure van de orde.482 Op voordracht van twee leden bepaalt een bal-
lotagecommissie of een kandidaat binnen de orde past, waarna een lid aan de orde 
verbonden wordt als brother of sister. Bij opneming in de orde legt het toetredende 
lid een belofte af aan de grootprior van de orde. De leden spreken elkaar aan met 
broeder en zuster of confrère en consoeur. De orde heeft wereldwijd circa 500 leden 
en is vertegenwoordigd in een aantal Europese landen en de Verenigde Staten. De 
orde staat internationaal onder leiding van een grootmeester en heeft als spiritueel 
leider een kardinaal. Het Nederlandse kapittel wordt aangestuurd door een groot-
prior. De geestelijk leiding is in handen van een of meerdere chaplains, die zowel van 
rooms-katholieke als van protestantse huize kunnen zijn.

De doelstellingen van de Orde van Sint Lazarus zijn: het bevorderen van activitei-
ten op het gebeid van de gezondheidszorg, in het bijzonder op het gebied van de 
bestrijding en nazorg van lepra en in het algemeen op het gebied van het menselijk 
welzijn, alsook het bevorderen van de oecumenische gedachte en daarmede van 
de toenadering en eenheid der christelijke kerken. Over de periode vóór 1987, het 
jaar van de reünificatie, is er weinig bekend over de interne ontwikkelingen binnen 
de orde. Om de cohesie tussen de leden na de reünificatie te bevorderen, is de orde 
vanaf midden 1988 een ledenorgaan gaan uitgeven met als naam Bulletin. Uit de 
inleidende bijdragen in het eerste nummer blijkt dat de orde zoekende was naar 
een eigen identiteit:

Toch blijft staan, dat wij allen lid zijn en willen zijn van een ridderlijke orde en dat 
geeft verplichtingen. Welke? Dat is ten dele nog vaag; we voelen het wel enigszins 
aan, maar zouden juist op dit punt daarover nog wel meer willen horen.483

Vragen komen in dit eerste nummer van Bulletin aan de orde als: ‘Wat zijn onze rid-
derlijke plichten? Door welke gedachten wordt de formulering van die verplichtin-
gen gedragen? Wij vormen een christelijke orde, wat betekent dat in deze?’ 

Tijdens een werkvergadering in juni 1988 vond een discussie plaats over de func-
tie van de orde, die besloten werd met de conclusie ‘dat op de handhaving van de 
ridderlijke tradities en waarden het accent dient te liggen’. Deze tradities en waarden 

482  Brochure Militaire en Hospitaal Orde van Sint Lazarus van Jeruzalem, Het Groot Prioraat der 
Nederlanden, (2013/2014) 5.
483  Bulletin. Orgaan van het Groot Prioraat der Nederlanden, 1 (1988) 1-5.
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werden eerder in de discussie aangeduid als: historie, protocol, stijl, voorbeeld func-
tie en christelijke normen.484 Een der aanwezigen merkte tijdens de vergadering op, 
dat de orde in Nederland nog klein was en ‘nog niet zo samenhangend’. De orde had 
moeite om die samenhang te vinden, een ‘uitdaging’ waarvoor de orde zich tot op 
de dag van vandaag geplaatst ziet. Eind 1988 sprak de orde nog over twee ‘bloed-
groepen’ daarmee duidend op de situatie van voor de reünificatie. Ook waren er 
leden die zich voornamelijk interesseerden in het ‘militaire’ aspect van de orde ‘- in 
uitrusting en kleding, in het dragen van fraaie decoraties en in correct en stijlvol 
gedrag.’ Daarentegen waren er ook leden die vooral de idealen van ‘Christelijke toe-
wijding, dienstbaarheid en liefdadigheid’ hooghielden en daarmee de ‘orde wilden 
doen zijn een charitatieve organisatie.’485 

In december 1989 vermeldde het bulletin van de orde dat er geen sprake meer 
was van het behoren tot een van de twee bloedgroepen, wat niet wegnam dat de 
orde zich zorgen maakte over de geringe opkomst van leden tijdens de bijenkom-
sten. Dit punt en de weinig actiegerichte participatie van een groot deel van de 
ordeleden zou de agenda van de vergaderingen de jaren daarna blijven overscha-
duwen. Desondanks waren er ook leden die het verschil in beleving van het orde-
lidmaatschap niet als een probleem voor de samenhang zagen zoals blijkt uit een 
vermelding in het bulletin van 1992 waarin de schrijver, Bulletin redactielid M.S.C. 
Nelemans, er voor pleitte, dat het mogelijk moest zijn om als lid niet aan orde activi-
teiten te hoeven deelnemen:

Morele verplichtingen kan men niet afdwingen, maar dat moet ook niet hoeven. Nie-
mand van ons is tegen haar of zijn zin lid van de Orde. Iedereen weet ook wat de 
traditie is die wij voortzetten. Een traditie van Christelijke naastenliefde en van geven. 
Wanneer er onder ons leden zijn, die menen dat zij om welke reden dan ook niet aan 
zulke Christelijke naastenliefde mee willen doen, is dat hun goed recht.486 

Voor het kapittel van de orde was dit evenwel een reden om zich te beraden over de 
ballotage eisen voor aspirant leden. Toen in 1994 een plan gelanceerd werd om het 
ledenaantal tot 100 te laten groeien om voldoende financiële middelen te vergaren 
voor charitatieve projecten werd daarbij aangetekend dat dit diende te gebeuren 
‘met in achtneming van een gedegen ballotage waarbij met name ook de religi-
euze en christelijk spirituele aspecten van het ridderschap aan de orde dienen te 
komen.’487 Nog datzelfde jaar concludeerde het ordekapittel ‘dat de Orde te weinig 
concrete projectmatige activiteiten kent, van waaruit enige werfkracht voor de le-
den als mede eventuele toekomstige leden uitgaat.’ Het zou de orde dan ook niet 
lukken om meer leden aan te trekken. Zoals in hoofdstuk 7 nog zal blijken uit de ana-
lyse van het ledenbestand, nam het aantal leden vanaf begin jaren negentig zelfs 
geleidelijk af. 

484  Ibidem, 1 (1988) 5-10.
485  Ibidem, 3 (1988) 1-2.
486  Ibidem, ‘Redactioneel’, 18 (1992) 2-3.
487  Ibidem, 23 (1994) 6-7.
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In een toespraak in 1995 ging de toenmalig coadjutor van de orde, de neuroloog 
dr. C.J. Hagen, nader in op de drie pijlers die het karakter van de Orde bepaalden: rid-
derlijke traditie, caritas en geestelijke verdieping. Ridderlijke traditie omschreef hij 
als het handhaven van het protocol van de in 1994 voor het eerst gehouden vigilie-
dienst en de ridderdag, de benamingen, de titulatuur, de rangen en de versierselen. 
De charitatieve activiteiten vielen uiteen in het geven van geld door de leden en het 
organiseren van fundraising activiteiten. Over de geestelijke en spirituele activiteiten 
was zijn mening, dat de orde geen kerk was, maar een oecumenische lekenorde:

De Orde mag van haar leden vragen dat zij bereid zijn te leven volgens algemeen aan-
vaarde Christelijke principes. Echter activiteiten als gespreksgroepen, bijbelstudie en 
dergelijke ziet het Kapittel niet als taak van het Grootprioraat of de Orde.488

Zag het toenmalig kapittel van de Orde van Sint Lazarus in 1995 nog geen noodzaak 
om iets te doen aan spiritualiteit, latere kapittels dachten daar anders over. Door de 
organisatie van een jaarlijkse spirituele dag tracht de orde in te spelen op de be-
hoefte van leden aan diepgang en onderlinge verbinding en om een meerwaarde 
te bieden voor het aangaan en vasthouden van het lidmaatschap.

De orde presenteert zich als oecumenisch maar haar internationale basis schuift 
steeds meer op richting het rooms-katholicisme. In de constitutie van de orde, uit-
gevaardigd door het grootmagistraat van de orde in 1990, wordt de orde aangeduid 
als oecumenisch: ‘The Military and Hospitaller Order of Saint Lazarus of Jerusalem is 
an international and ecumenical Christian Order of Chivalry.’489 In de huidige versie 
van de constitutie uit 2006 staat: ‘The Military and Hospitaller Order of Saint Lazarus 
of Jerusalem is, from its foundation within the Catholic Church, religious.’490 En in een 
door het grootmagistraat uitgegeven ‘Note regarding the identity of the Order’ uit 
2012 valt te lezen: ‘The Military and Hospitaller Order of Saint Lazarus of Jerusalem is 
a Catholic Chivalric Institution whose spiritual vocation is Christian Unity in the spirit 
of the encyclical of his Holiness Pope John Paul II Ut unum sint, which is conveyed 
in the preamble of the Constitutional Charter of the order: This spirit is inspired by 
ecumenical approach where the unity of action leads to the whole unity of faith. This 
collaboration allows rediscovering fraternity and applies the New Law of the Char-
ity spirit.’491 De pauselijke encycliek Ut unum sint uit 1995 gaat in op het standpunt 
van de Heilige Stoel over oecumene. De ‘beweging’ die de orde hiermee maakt is 
verklaarbaar. De orde probeert al geruime tijd door de Heilige Stoel erkend te wor-
den als authentieke orde en de kans daarop lijkt groter door terug te keren naar 
de oorsprong als pauselijke orde. De Nederlandse afdeling presenteert zich echter 
onverminderd als oecumenisch en zei daarover in 2014:

488  Ibidem, 26 (1995) 10-12.
489  Ibidem, 13 (1990) 10.
490  Constitutional charter of the Military and Hospitaller Order of Saint Lazarus of Jerusalem, art. 1.1
491  Bulletin, (2012) 9-10.
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Wij zijn de enige oecumenische Ridderorde in de wereld. Dit brengt met zich mee dat 
wij Chaplains hebben van alle christelijke kerken (Anglicaans, Armeens, Grieks-Ortho-
dox, Katholiek en Protestant) en wij onze woorddiensten dan ook vanuit die chris-
telijke filosofie houden. De orde zoekt vandaag de dag leden die de oecumenische 
gedachte onderschrijven en uitdragen en die blijkgeven van een hoge maatschap-
pelijke ambitie: Wij zoeken dus eigenlijk ‘mooie’ mensen die inhoud willen geven aan 
een innerlijke schoonheid door andere mensen te willen helpen.492

Toch heeft de orde daardoor geen duidelijke identiteit en profilering, waardoor de 
orde zich met een groot ledenverloop geconfronteerd ziet. Door rationalisering en 
individualisering van de samenleving is de binding van leden met verenigingen 
vanaf de jaren zestig teruggelopen. Er is sprake van een voorwaardelijke loyaliteit. 
De binding van leden van ridderlijke orden is tweeledig, enerzijds de affiniteit met 
hun ‘werken’ en anderzijds de identificatie met de ordeleden. De leden voelen zich 
aangetrokken tot elkaar, de orde als geheel en de orde activiteiten. Die gebonden-
heid zal sterker zijn indien er sprake is van een samenhang zoals een bepaalde ge-
meenschappelijke achtergrond. Bij de adellijke orden uit zich dat in een representa-
tie van het eigen adellijk milieu voortvloeiend uit standsbesef en de behoefte aan 
maatschappelijk dienstbetoon wat het gevoel van eigenwaarde van de adel in stand 
houdt. Ook de leden van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem hebben 
een gemeenschappelijke achtergrond. Hier speelt het rooms-katholieke geloof een 
doorslaggevende rol; de leden van die orde behoren tot de meest trouwe en actieve 
leden van de katholieke kerk. Zoals in hoofdstuk 7 nog aan de orde komt, zijn het 
familienetwerk bij de adellijke orden en het katholieke netwerk bij de Orde van het 
Heilig Graf van Jeruzalem bepalende factoren voor de continuïteit van die orden. 
Die gemeenschappelijke achtergrond treffen we niet aan bij de Orde van Sint La-
zarus, die een sterke rooms-katholieke basis heeft en in naam oecumenisch is, met 
leden afkomstig uit diverse christelijke denominaties. In hoofdstuk 7 zullen we zien 
dat bijna de helft van de leden van die orde binnen enkele jaren nadat zij lid zijn 
geworden het lidmaatschap weer opzegt. 

Het is gebruik dat nieuwe leden van de Orde van Sint Lazarus zich in het bulletin 
van de orde kort voorstellen. Een traditie die door het geruime tijd niet meer uitko-
men van het bulletin in onbruik was geraakt, maar enkele jaren geleden weer is op-
gepakt. Uit de recentere introducties wordt in meer dan de helft daarvan als reden 
om voor het lidmaatschap van de orde te kiezen traditie en caritas genoemd. Met 
name de indruk die de investituur op de nieuwe leden gemaakt heeft, wordt geme-
moreerd.493 Gezien het grote ledenverloop vindt lang niet iedereen de aansluiting 
die zij zich hadden voorgesteld. Dit zal mede veroorzaakt worden door het oecume-
nische karakter van de orde. Oecumene streeft naar een religieuze eenheid, maar is 
het niet; het biedt geen gemeenschappelijke achtergrond die voor een sterke collec-
tieve identiteit zorgt zoals het ‘van adel zijn’ of zoals bij ‘trouwe rooms-katholieken’. 

492  Brochure Militaire en Hospitaal Orde van Sint Lazarus van Jeruzalem, Groot Prioraat der Ne-
derlanden (2013/14) 2-4.
493  Bulletin, kerstnummer 2015 / kerstnummer 2016.
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Daarom zal ook de protestantse achtergrond bij de Johanniter Orde en de Duitse 
Orde niet de verbindende factor zijn die voor een grote interne cohesie zorgt, het 
protestantisme bestaat immers ook uit diverse stromingen waardoor ook daar geen 
sprake van een ‘echte’ gemeenschappelijke achtergrond is. Hun collectieve identiteit 
komt dan ook hoofdzakelijk voort uit het ‘van adel’ zijn. Het ‘ons-kent-ons’ gevoel 
was in 2009 volgens toenmalig coadjutor jhr. mr. J. Pieter de Savornin Lohman van 
de Johanniter Orde, het belangrijkste wat de leden binnen die orde bindt.494

Zoals al eerder opgemerkt is de Orde van Sint Lazarus qua (internationale) or-
ganisatie en sociale bovenlaag van haar leden, vergelijkbaar met de oecumenische 
Orde van de Tempel (Tempeliers). Ook binnen die orde kende men tot een aantal 
jaren geleden een groot ledenverloop, omdat er ‘te veel mensen bijkwamen die ei-
genlijk niet goed wisten waar ze lid van werden.’495 Ook de Orde van de Tempel er-
vaart dat het moeilijk is om voldoende nieuwe leden aan te trekken en onderstreept 
het belang van samenhang tussen de leden. De orde probeert dat te bewerkstel-
ligen door een sterke onderlinge vriendschap en aandacht voor spirituele thema’s, 
waardoor tegenwoordig veel leden geruime tijd lid van de orde blijven. 

5.5 Dubbellidmaatschappen
In 2012 leidde de aanvaarding van het lidmaatschap van de Ridderorde van het Hei-
lig Graf van Jeruzalem door een lid van de Orde van Malta tot verontwaardiging 
binnen die laatste orde. Tijdens de werkridderdag van de Orde van Malta stelde een 
van de leden dat het principieel onjuist was en strijdig ‘met de orderegel’. Ook al 
bestonden er vanuit ‘Rome’ geen formele bezwaren, het merendeel van de leden 
gaf te kennen geen voorstander te zijn van dubbele lidmaatschappen.496 Naar aan-
leiding van dit voorval werd in Johanniternieuws, het tijdschrift van de Johanniter 
Orde, de vraag gesteld of het wenselijk is dat een aantal leden van die orde tevens 
lid is van de Duitse Orde. De vraagsteller was van mening dat het lidmaatschap van 
een ridderlijke orde te maken heeft met een bepaalde levenshouding, die je op basis 
van een plechtige belofte ten uitvoer probeert te brengen, wat moeilijker gaat als 
je ‘twee heren moet dienen’.497 Teruggevoerd naar de oorsprong van de geestelijk-
militaire orden, was het argument dat je immers maar tot één orde kon behoren. Een 
standpunt dat door de eeuwen heen is gehuldigd.498 Het kapittel van de Johanniter 
Orde reageerde met een verklaring dat een dubbellidmaatschap voor de orde geen 
enkel probleem is:

Een dubbel lidmaatschap wordt gezien als een actieve interesse van een Ordelid en 
de bereidheid om zich in te zetten voor beide Ordes. Het genoemde argument van 

494  ‘Hulpverlening en rituelen’, Haarlems Dagblad, 20 juni 2009.
495  Interview W.Ph. Groenewegen, grootprior Orde van de Tempel, 15 februari 2017.
496  Verslag Werkridderdag Orde van Malta - Associatie Nederland, 31 maart 2012.
497  T. Versélewel de Witt Hamer, ‘Orde van het Heilig Graf’, Johanniternieuws 249 (2012) 48.
498  Zo moest prins Eugenius van Savoye (1663-1736) zijn lidmaatschap van de eigen huisorde 
van Savoye opgeven om ridder van het Gulden Vlies te kunnen worden. Bruin, Kroon op het 
werk, 27.
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een verschil in levenshouding, als dat er al is, brengt niet de verplichting met zich mee 
om een keuze te maken tussen een van beide Ordes.499 

Uit navraag bij andere orden blijken ook daar geen belemmeringen te zijn om lid te 
worden van meerdere orden. Er zit hier een opmerkelijk maar verklaarbaar verschil tus-
sen de standpunten van de Orde van Malta en de overige ridderlijke orden. Kennelijk 
huldigt de Associatie Nederland van de Orde van Malta, als enige nog religieuze orde, 
dat het overeenkomstig haar oorspronkelijke regel, not-done is om toe te treden tot 
meerdere orden.500 De lekenorden zijn hierin tot op zekere hoogte onverschillig, wat 
iets zegt over hun hedendaagse kijk op het lidmaatschap van hun orde. Toen in 1964 
de Orde van Sint Lazarus in Nederland werd heropgericht bevonden zich onder de ini-
tiatiefnemers en leden tal van leden van zowel de Johanniter als de Maltezer Orde. Ta-
bel 5 geeft die dubbellidmaatschappen over de periode 1965-2015 weer. In totaal zijn 
19 leden van de Johanniter Orde (12) en de Orde van Malta (7) tevens lid geweest van 
de Orde van Sint Lazarus, wat overeenkomt met 10,4% van het totale analysebestand 
van die orde. Een lid van de Johanniter Orde vertelde dat hij in 1987 lid was geworden 
van de Orde van Sint Lazarus maar in 1991 zijn lidmaatschap weer beëindigde:

Ik werd lid omdat mijn vader lid was. Maar nadat ik een brief kreeg van de Johanniter 
Orde om dat lidmaatschap te beëindigen omdat het een niet-erkende orde betrof, 
heb ik dat gedaan. Ik heb toen alle spullen van die orde teruggestuurd.501

 Tabel 5: Dubbellidmaatschappen ridderlijke orden, aantallen 
 1965-2015.

  Bron: Ledenbestanden

Die opstelling van de adelijke orden had tot gevolg dat dubbellidmaatschappen 
tussen zowel de Johanniter Orde als de Orde van Malta en de Orde van Sint Lazarus 
in onze tijd nauwelijks nog voorkomen. Eind 2015 was nog één lid van de Johanniter 
Orde tevens lid van de Orde van Sint Lazarus en was eveneens één lid van de dames-
vereniging van de Orde van Malta daarvan lid. Verder valt op dat meer dan een kwart 
van de leden van de Duitse Orde tevens lid (geweest) is van de Johanniter Orde. Dub-
bellidmaatschappen treffen we ook aan bij de Orde van de Eik en Cordon Bleu du Saint 
Esprit 1579, waar leden over en weer lid zijn van beide orden. Mogelijk dat hun gelijke 

499  Johanniternieuws, 249 (2012) 37. 
500  Bij sommige buitenlandse afdelingen van de orde is het heel gebruikelijk dat leden tevens 
lid zijn van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem.
501  Gesprek lid Johanniter Orde, 2015.

 

Dubbellidmaatschappen Johanniter Orde van % dubbel
Orde Malta lidmaatschap

Johanniter Orde - 2,3
Orde van Malta - 3,3
Duitse Orde 16 28,1
Ridderorde Heilig Graf 1 0,3
Orde Sint Lazarus 12 7 10,4
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achtergrond daaraan ten grondslag ligt. Beide in de jaren tachtig van de vorige eeuw 
opgerichte orden vinden hun oorsprong in Duitsland en beide zijn aanhanger van de 
‘Avondlandideologie’, die streeft naar de vorming van een groot christelijk West-Euro-
pees rijk zoals dat er in de tijd van Karel de Grote uitzag. 

5.6 Invention of tradition
De installatieplechtigheid van nieuwe leden van de Ridderorde van het Heilig Graf 
van Jeruzalem, binnen de orde investituur genoemd, vindt plaats tijdens een pon-
tificale hoogmis, die op de vooravond wordt voorafgegaan door een vigilie-viering. 
Het installatie ritueel verloopt als volgt:

[Grootprior]: ‘Wat verlangt u?’ [Kandidaat]: ‘Ik vraag opgenomen te worden in de Rid-
derorde van het Heilig Graf van Jeruzalem.’ [Grootprior]: ‘Zoals ge weet, gaven onze 
voorvaderen in oude tijden gehoor aan de oproep van de Paus en vertrokken, gewa-
pend met Kruis en zwaard, om het Heilig Graf van onze Heer uit de handen van de on-
gelovigen te bevrijden. In die dagen betekende Ridder van het Heilig Graf zijn: gezin 
en vaderland, huis en haard verlaten, om het christelijk geloof strijdend en in liefde 
voor de naaste te belijden. In onze dagen betekent ridder of edelvrouwe zijn: zich met 
dezelfde geest van diep geloof en toewijding inzetten voor het Koninkrijk van Chris-
tus, de uitbreiding van de Kerk en het beoefenen van de werken van naastenliefde. 
Bent u bereid dat ideaal tot richtsnoer van uw leven te maken?’ [Kandidaat]: ‘Ja, dat 
ben ik.’ [….. Grootprior]: ‘Krachtens de mij verleende volmacht verklaar ik u tot Ridder 
van het Heilig Graf van onze Heer Jezus Christus. In de naam van de Vader, (zwaard op 
de linkerschouder), van de Zoon (zwaard op de rechterschouder) en van de Heilige Geest 
(zwaard op de linkerschouder).’ [Kandidaat]: ‘Amen.’502 

Betreft het hier nu een oud - uit de middeleeuwen stammend - ritueel of is hier 
sprake van invention of tradition, het gebruik van symbolen en/of rituelen alsof het 
gebruik daarvan nooit anders is geweest en al vele eeuwen oud is. Het begrip in-
vention of tradition is in 1983 door Hobsbawm en Ranger geïntroduceerd: ‘Invented 
tradition is taken to mean a set of practices, normally governed by overtly or tacitly 
accepted rules and of a ritual or symbolic nature, which seek to inculcate certain 
values and norms of behaviour by repetition, which automatically implies continuity 
with the past.’503 

Het ceremonieel tijdens de investituur van nieuwe leden van de Ridderorde 
van het Heilig Graf van Jeruzalem, wekt de indruk alsof het een ritueel is dat reeds 
in de tijd van de kruistochten gebruikt werd om ‘heilig graf ridders’ tot ridder te 
slaan. Vooropgesteld dat de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem pas se-
dert 1868 als orde bestaat, was het vermoedelijk al vanaf de twaalfde eeuw mo-
gelijk, dat pelgrims die naar het Heilige Land trokken in de Heilig Grafkerk in Je-
ruzalem hun ridderwijding ontvingen. Tot het eind van de vijftiende eeuw, toen 
paus Alexander VI het privilege van de ridderwijding gaf aan de broeders van de 
Franciscanen in Jeruzalem, vond de voltrekking daarvan plaats door leken. On-

502  Investituur nieuwe leden, pontificale eucharistieviering Maastricht, 2015.
503  E. Hobsbawm and T. Ranger, The Invention of Tradition (Cambridge, 1983) 1.
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Afb. 23. Romantisch beeld van een ridderwijding door Edmund Blair Leighton (Olieverf, 1901).
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danks de bijzondere ‘setting’ speelde de kerk geen rol bij het ritueel van de rid-
derwijding.504 

De oudste beschrijving van een ridderwijding is die van Geoffrey d’Anjou, in 
1128 beschreven door Jean de Marmoutier, op de vooravond van zijn huwelijk met 
Matilda, de dochter van koning Henry I van Engeland. De jongeman nam eerst een 
ritueel bad waarna hij een tuniek aankreeg van gouden stof en een paarse mantel. 
Vervolgens werd hij voor de koning geleid. Gouden sporen werden aan zijn hielen 
bevestigd en een schild beschilderd met leeuwen werd om zijn nek gehangen. De 
koning omgordde hem ten slotte met een zwaard, de feitelijke riddermaking. In 
grote lijnen komt deze beschrijving overeen met de beschrijving in de L’Ordene de 
chevalerie, een anoniem Frans gedicht uit de eerste helft van de dertiende eeuw en 
de beschrijving door Ramon Llull in zijn Libre del ordre de cavayleria, geschreven rond 
1270. In geen van de beschrijvingen van de ridderwijding wordt gesproken van een 
kerkelijke ceremonie, het is een zuivere leken aangelegenheid.505 

Reeds in het laat middeleeuwse Pontificale Romanum wordt een ridderwijding 
beschreven die lijkt op de hiervoor beschreven wijding met dat verschil dat daarbij 
de kerk een leidende rol had.506 Op de avond voor de ridderwijding kreeg de aspirant 
ridder een bad van rozenwater, waarna hij de nacht doorbracht ‘in vigilie’ [wakend in 
de kerk]. De volgende morgen ging hij naar de mis alwaar enkele antifonen gezon-
gen werden waarna hij naar voren stapte naar een priester die hem een lichte slag 
(met de hand, waarschijnlijk op de schouder) gaf. Vervolgens werd een zwaard dat 
op het altaar lag, gepakt en gezegend, waarna de aspirant ridder het zwaard door de 
priester omgord kreeg. Ten slotte kreeg hij zijn gouden sporen, de enige handeling 
die door een leek werd uitgevoerd.507 

De negentiende eeuwse Franse ridderhistoricus Léon Gautier behandelt de ce-
remonie waarin iemand geridderd werd alsof het voor de middeleeuwse kerk een 
achtste sacrament was.508 Volgens de Britse mediëvist Keen heeft het monopolie dat 
de kerk had op de kroning van koningen en keizers echter nooit gegolden voor het 
ridderceremonieel. Dat is altijd een seculiere aangelegenheid geweest, waarbij ge-
durende de twaalfde en dertiende eeuw in het ceremonieel van de omgording met 
het zwaard steeds meer kerkelijke elementen werden opgenomen. Ook Van Winter 
stelt dat de omgording met het zwaard een seculiere aangelegenheid was: ‘Dit ge-
bruik ging met enig ceremonieel gepaard, maar het was op zichzelf geen kerkelijke 
handeling. Wel kon er een zwaardzegening bijkomen, die dan in de kerk plaatsvond, 
maar deze was niet verplicht.’509 Volgens Van Winter maakte de omgording met het 
zwaard in Duitsland in de veertiende eeuw plaats voor de ridderslag, een gebruik dat 
in Frankrijk misschien al eind dertiende eeuw ontstond. De zwaardzegening, de Be-

504  M. Keen, Chivalry (New Haven/London, 1984) 79.
505  Vgl. Keen, Chivalry, 64-66; Boulton, The Knights of the Crown, 9-10.
506  Het Pontificale Romanum is in de katholieke kerk het boek waarin de aan bisschoppen 
voorbehouden liturgische diensten staan beschreven.
507  Keen, Chivalry, 65.
508  Ibidem, 66-77.
509  Van Winter, Ridderschap ideaal en werkelijkheid, 39-40 / 47-48 / 59.
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nedictio novi militis, staat heden ten dage nog steeds vermeld in het vigerende Pontifi-
cale Romanum, aangevuld met het ceremonieel van een ridderslag.510 Van Winter zegt 
daarover: ‘Of deze laatste dikwijls in de daar beschreven vorm heeft plaatsgevonden, 
valt zeer te betwijfelen, want al wilde de kerk eerst van de Schwertleite [omgording 
met het zwaard] en later van de ridderpromotie, met of zonder slag, wel een sacra-
ment maken, de riddermaking zelf is toch steeds een wereldlijke handeling gebleven.’ 
Dat het voor ridders van adellijke geboorte - in tegenstelling tot ridders van lage af-
komst - gebruik werd daarna naar de kerk te gaan om hun zwaard te laten zegenen, 
opdat het zwaard kon dienen in dienst van de kerk, doet daar niets toe of af.511

‘De rituelen van de Orde zijn eeuwen oud’ schrijft Hattinga Verschure in 1990 
in zijn geschiedenis van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem.512 Hobs-
bawm zegt over een dergelijk opmerking, dat: ‘Traditions which appear or claim to 
be old are often quite recent in origin and sometimes invented.’ Het betreft niet altijd 
nieuw uitgevonden tradities, het gaat ook over lang vergeten of in onbruik geraakte 
tradities die al dan niet in aangepaste vorm uit de vergetelheid gehaald worden: 
‘they normally attemp to establish continuity with a suitable historic past.’ We spre-
ken hier van ‘revitalisatie’. Het is veelal moeilijk aan te tonen of zulke tradities gedeel-
telijk nieuw zijn of door het gebruik binnen bepaalde groepen gedurende langere 
of kortere tijd geëvolueerd zijn. ‘They are responses to novel situations which take 
the form of reference to old situations, or which establish their own past by quasi-
obligatory repetition.’513 Hiermee duidt Hobsbawm op een dubbel gebruik van het 
begrip invention of tradition. Ten eerste op de constructie van een bepaalde traditie 
en ten tweede op het fabriceren van een niet bestaande ontstaansgeschiedenis.514 
De toe-eigening van de ridderwijding door de ridderlijk orden heeft geleid tot beide 
vormen, de laatste categorie met name bij enkele van de orden die in de tweede 
helft van de vorige eeuw zijn opgericht. 

De installatieplechtigheid bij de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem 
bestaat al lang, maar wel in een andere vorm. In een bewaard gebleven reisverslag 
van de Kamper vicaris van de Sint Nicolaaskerk, Geert Kuynretorff, die in 1520 een 
ridderwijding in Jeruzalem meemaakte, lezen we dat de kandidaat ridders werden 
‘ommegordet mit een gulden gordel ende sweert op die sijdt, mit een golden hal-
sebant ommeghedaan ende knielden sij voer den Hyllighen Graeve mit ghevolden 
handen ende ghebuechden hoefde opten Hyllighen Graeve vorschreven ende ont-
fenghen van den gardiaen van Sijon elcx dry slaeghen in den necke.’515 Ook van de 
Delftse barbier Arent Willemsz. is een reisverslag uit 1525 bewaard gebleven waarin 

510  Benedictio novi militis: http://www.liturgialatina.org/pontificale/125.htm. Geraadpleegd 
op 13 februari 2016. 
511  Van Winter, Ridderschap ideaal en werkelijkheid, 48 / 59.
512  Hattinga Verschure et al., Nederlandse ridders van het Heilig Graf van Jeruzalem, 12.
513  Hobsbawn and Ranger, The Invention of Tradition, 1-4.
514  Vgl. M. Sarot, ‘Counterfactuals and the Invention of Religious Traditions’, in: J.W. van Henten 
and A. Houtepen, Religious Identity and the Invention of Tradition (Assen, 2001) 30.
515  R.J. Kolman, ‘De pelgrims van Jeruzalem te Kampen (ca. 1450-1580)’, Kamper Almanak 
(Kampen, 1987) 87-88 / 176-177.
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hij uitvoerig verslag doet van de ridderwijding van een ridder van het Heilig Graf, die 
als vrij edelman geboren en rijk genoeg moest zijn om zijn ridderlijke staat in stand 
te kunnen houden.516 De hedendaagse ridderwijding van een ridder of edelvrouwe 
lijkt deels gebaseerd te zijn op de beschrijving uit het Pontificale Romanum, wat op 
zich ook al een invented tradition was. 

Bij de andere rooms-katholieke ridderlijke orde in Nederland, de adellijke Orde 
van Malta, is de ridderwijding tot op zekere hoogte vergelijkbaar met die van de 
Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem, met dat verschil dat er geen vigilie-
viering aan voorafgaat en de tijdens een pontificale hoogmis gegeven ridderslag 
gedaan wordt door de voorzitter van de associatie Nederland. Daarmee is het dus 
een seculiere handeling en geen kerkelijke:

Voorzitter]: Bent u bereid om u naar uw beste vermogen toe te leggen op het vol-
brengen van uw opdracht als lid van de Orde van Malta? [Installandus]: Ik Installan-
dus, Ik beloof op mijn woord van eer en naar beste vermogen: - te leven vanuit mijn 
verbondenheid met Christus in woord en daad; - mij in dienst te stellen van zieken en 
gehandicapten en van hen die in enig opzicht medische verzorging of andere hulp 
behoeven; - steun te verlenen een samen te werken met anderen ter voorkoming of 
leniging van menselijk leed; - mij in te spannen voor de onderlinge saamhorigheid. Ik 
doe dit in vertrouwen op de almachtige en barmhartige God en op voorspraak van 
Maria, de Moeder Gods, van de heilige Johannes de Doper en alle andere heiligen van 
onze Orde. Ik verzoek u mij op te nemen in de Souvereine Militaire Hospitaal Orde van 
Sint Jan van Jeruzalem, van Rhodos en van Malta. [Voorzitter]: Het zij zo. Kniel neer 
en ontvang de ridderslag. Met deze drie slagen sla ik u tot Ridder/Dame in de Orde 
van Malta en wordt u opgenomen in de Associatie Nederland (zwaard drie maal op de 
linkerschouder).517 

De andere ridderlijke orden kennen een min of meer vergelijkbaar ritueel, waar-
bij tijdens of na een kerkelijke viering de installatie van nieuwe leden plaatsvindt, 
wat steeds een seculiere aangelegenheid is. Onderscheid dient hierbij wel gemaakt 
te worden naar de hoedanigheid waarin iemand in een orde wordt opgenomen. 
Bij enkele orden wordt een lid eerst als postulant of broeder opgenomen waarna 
de ridderslag pas na enkele jaren van inzet voor het werk van de orde plaatsvindt. 
Zo kent de Orde van Sint Lazarus, Groot Prioraat der Nederlanden een uitgebreide 
installatie rite (inclusief vigilie) voor het opnemen van postulanten, waarna de rid-
derwijding na een aantal jaren van inzet relatief sober is:

[Maarschalk]: Excellentie, allereerst voer ik tot u Consoeur/Confrère [naam kandidaat] 
ten einde in de ridderlijke waardigheid van deze Orde te worden opgenomen. [Groot-
prior]: In de naam van de Heer (zwaard op de linkerschouder), van de Maagd Maria 
(zwaard op de rechterschouder) en van St. Lazarus (zwaard op de linkerschouder), sla ik 
u tot Ridder in de Orde van St. Lazarus van Jeruzalem.518

516  W. Küppers, Bijdragen voor de geschiedenis van het bisdom van Haarlem II (Haarlem, 1884) 
136-140.
517  Installatie nieuwe leden, pontificale eucharistieviering Utrecht, 2015.
518  Bevordering van leden, kerkdienst en investituur Den Haag, 2013. De grootprior bij de 
Orde van Sint Lazarus is - in tegenstelling tot de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruza-
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De installatieplechtigheid bij de protestantse Duitse Orde is uiterst sober ver-
geleken met die bij andere orden. Zij vindt pas plaats op het moment dat een rid-
der van de orde bevorderd wordt tot kapittellid (commandeur). Het is een volstrekt 
seculiere aangelegenheid waarbij religie geen enkele rol meer speelt. De huidige 
landcommandeur van de orde zei daarover:

Het zwaaien met zwaarden hebben wij achter ons gelaten. De installatie is uiterst 
summier en vindt plaats in de kapel van de orde. Na een toelichting door mij over de 
toetreding tot het kapittel van de orde, leest de secretaris het Koninklijk Besluit voor 
waarmee de toelating wordt goedgekeurd. Vervolgens spreek ik de woorden: ‘Weest 
Ritter ende guet man ende hout ridderlijcke oerde’, waarna ik mijn rechterhand op de 
linkerschouder van de ridder leg, waarna de bevordering een feit is. Dat gaat net zo als 
de ridderslag bij de Militaire Willemsorde.519

Ook bij de Johanniter Orde is de installatieplechtigheid relatief sober. Kandidaat-
leden hebben van te voren al een schriftelijke belofte afgelegd, die nog wel ge-
noemd wordt maar geen onderdeel is van de installatieplechtigheid. Ook hier krijgt 
een nieuw lid tijdens een kerkdienst de ridderslag met het zwaard, drie slagen op 
de linkerschouder. In principe door de landcommandeur van de orde, maar nu die 
positie niet is ingevuld door de coadjutor. Om dat laatste mogelijk te maken zijn in 
2010 de statuten aangepast. Het is onduidelijk wat dat betekent voor de leden die 
tussen 2004, het overlijden van prins Bernhard als landcommandeur van de orde, en 
2010 geïnstalleerd zijn. Zijn zij de facto of de jure ridder of dame?

Daar waar de adellijke orden gedurende de afgelopen decennia hun ceremonieel 
geregeld gemoderniseerd en versoberd hebben, is voor de Orde van Sint Lazarus het 
ceremonieel met zijn verwijzing naar het verleden nog steeds een belangrijk element: 

A ceremony is a solemnity marking an important event in a human life. During such 
a ceremony ritual acts are performed, strictly described and based on traditions dat-
ing back many centuries. […] While accomplishing the ceremony, the visual and ver-
bal link between the traditions and a heroic past of many centuries of the Order, and 
the present time of living chivalry, is created. Thus giving honour to our forefathers in 
arms, reviving the past with present movement and voice, and preparing a future for 
the following generations in chivalry so badly needed today. A ceremony therefore 
should be performed as accurate and dignified as possible, leaving not a single detail 
to be influenced by chance.520 

lem, waar de grootprior een rooms-katholiek geestelijke is - een leek die voorzitter is van een 
landelijke afdeling.
519  Interview J.R. baron de Vos van Steenwijk, landcommandeur Duitse Orde, 14 juni 2016. De 
spreuk ‘Weest Ritter ende guet man ende hout ridderlijcke oerde’ staat boven de deur van de 
ontvangstzaal in het Duitsche Huis te Utrecht en wordt al sedert de late middeleeuwen uitge-
sproken tijdens de installatie van een lid van de orde. Vgl. M. Koopstra, Weest ritter ende guet 
man ende hout riddelijcke oerde. Portretten van broeders uit de balije Utrecht van de Ridderlijke 
Duitsche Orde (Utrecht, 2004).
520  M.J.H.M. Herpers, Book of ceremonies (in voorbereiding), Inleiding.
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Een lid van die orde drukte het als volgt uit:

Juist in onze huidige tijd zie ik een groot belang in het onderhouden en naar bui-
ten toe uitdragen van hoogstaande morele waarden en normen, dienstbaarheid en 
je onbaatzuchtig inzetten voor de medemens in leven en werk. Dit in contact met 
en terugverwijzend naar een langdurige culturele en maatschappelijke ontwikkeling. 
Intern en zo nodig ook naar buiten toe mag dat mijns inziens gepaard gaan met pas-
send en betekenisvol ceremonieel, om daarmee ook voor de toekomst te wijzen op 
deze tijdloze waarden.521 

De Orde van Sint Lazarus kent als een van de weinige orden nog het gebruik van 
een orde-uniform. Formeel kennen de adellijke orden nog wel het bestaan van uni-
formen, maar het officiële gebruik daarvan is net als het gebruik van ambtskledij bij 
overheidsfuncties in onbruik geraakt.522 De meeste orden kennen nog wel een  kovel 
of ordemantel die tijdens ridderdagen gedragen worden. Bij de Duitse Orde wordt 
zelfs de eigen riddermantel niet meer gedragen behalve bij externe aangelegenhe-
den zoals ridderdagen van bevriende orden. Het hiervoor geciteerde lid van de Orde 
van Sint Lazarus verzuchtte daarover: 

521  Interview dr. M.J.H.M. Herpers, oud-kapittellid Orde van Sint Lazarus, 4 september 2016.
522  De enige andere orde waar nog een uniform gedragen wordt, is de Orde van de Eik.

Afb. 24. Ridderslag jhr. mr. Henk J. Stoop, Johanniter Orde (Zeist, 2014).
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Ben je dan niet louter nog een service club met een adellijke oorsprong? Een culturele 
en historische verarming, terwijl juist deze belangrijke orde toch ook in deze cultuur-
drager zou moeten zijn. Een houding die geen recht doet aan de herkomst en bete-
kenis van de betreffende ridderlijke orde, aan ritueel en ook niet aan de symbolische 
betekenis van een ordemantel: de mantel der liefde naar buiten toe en een mantel 
van eenvoud en gelijkheid binnen de orde voor de ordeleden.523

De Orde van Sint Lazarus heeft ook nog een uitgebreid rangen en gradenstel-
sel waarop in hoofdstuk 7 nader wordt ingegaan. Voor hier is alleen het vermelden 
daarvan van belang. Ook de andere niet-adellijke orden kennen een dergelijk stelsel 
waarbij een lid door bevordering hoger in de hiërarchie kan stijgen. Deze systemen 
doen sterk denken aan de rangen zoals bijvoorbeeld bij de Orde van Oranje-Nassau: 
lid, ridder, officier, commandeur, grootofficier en grootkruis. De adellijke orden ken-
nen ook wel een vorm van bevordering maar die is lang niet zo uitgebreid als bij de 
Orde van Sint Lazarus of de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem. Ook hier 
is sprake van soberheid bij de adellijke orden in vergelijking met de niet-adellijke 
orden. En juist dit is eveneens een invented tradition. De middeleeuwse orden ken-
den maar één enkele rang of graad, pas in de achttiende eeuw ontstonden orden 
met meerdere rangen. Daaronder die van commandeur, die als functie titel bij de 
geestelijk-militaire orden al veel langer bestond.524 Een vorm van binding van leden 
die kennelijk niet of minder speelt bij de adellijke orden. 

Rituelen hebben een belangrijke maatschappelijke functie. De Amerikaans/Ca-
nadese psycholoog Bloom constateerde naar Durkheim, dat religieuze activiteiten 
zoals rituelen, banden smeedt tussen groepsleden; hoe meer rituelen, hoe stabieler 
de groep.525 Dat geldt niet alleen voor traditionele kerkelijke rituelen maar ook voor 
bijvoorbeeld nationale feestdagen. Ze creëren een band tussen de deelnemers, het 
gevoel tot dezelfde groep te behoren. Durkheim sprak over collective effervescence, 
‘collectief opbruisen’, het mee (gaan) doen aan activiteiten omdat je daar emotioneel 
door wordt aangetrokken. Hij benoemde daarbij twee functies van effervescence: cre-
ation en renewal. Het eerste staat voor het opbruisen van nieuwe ideeën, idealen of 
overtuigingen. Het tweede voor herbevestiging daarvan, bijvoorbeeld door middel 
van rituelen. Hij benadrukte het belang van comunal gatherings, gemeenschappelijke 
bijeenkomsten, voor het ontstaan van effervescence als noodzakelijke componenten 
van religie.526 Rituelen zullen voor de Orde van Sint Lazarus dan ook belangrijk zijn om 
de samenhang binnen de groep te verstevigen, meer dan bij de adellijke orden en de 
Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem. Hun samenhang komt immers voort 
uit het ‘van adel zijn’ respectievelijk het ‘rooms-katholicisme’ met zijn eigen kerkelijke 
rituelen. Heijdanus constateerde in zijn studie naar vrijmetselarij dat een mogelijke 

523  Interview dr. M.J.H.M. Herpers, oud-kapittellid Orde van Sint Lazarus, 4 september 2016.
524  Een commandeur stond aan het hoofd van een commanderij, een ordehuis, en was ver-
antwoordelijk voor het beheer van de onder het huis ressorterende ordegoederen. Een com-
mandeur kon of een ridder van de orde zijn of een tot de orde behorende priester.
525  P. Bloom, ‘Religion, Morality, Evolution’, Annual Review of Psychology, 63 (2012) 185-187.
526  E. Durkheim, Les formes élementaires de la vie réligieuse (Paris, 1912]. Engelse vertaling: K.E. 
Fields, The Elementary Forms of the Religious Life (Washington, 1995).
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verklaring voor de geringe belangstelling met name onder jongeren voor het lid-
maatschap van de vrijmetselarij veroorzaakt wordt door de gehechtheid aan tradities 
en de associatie met elementen van de traditioneel christelijke levensbeschouwing, 
die haaks lijken te staan op de maatschappelijke en culturele verschuivingen.527 Dit 
lijkt een contradictie met de constatering van Bloom maar bevestigt de geringe sa-
menhang binnen de Orde van Sint Lazarus. De orde zoekt leden uit alle christelijke 
denominaties maar zijn rituelen - gevoed door de achtergrond van de (internatio-
nale) moederorganisatie - zijn sterk rooms-katholiek van aard. Dit traditionele beeld 
zal, volgens Heijdanus, het vooral voor jongeren niet aantrekkelijk maken.

Hobsbawm betoogt dat iedere invented tradition een referentie heeft met het 
verleden, die niet alleen gebruikt wordt voor het verankeren van groepscohesie 
maar ook voor de legitimatie van het uitvoeren van activiteiten.528 Hij onderscheidt 
drie categorieën invented traditions:

Invented traditions die sociale cohesie en/of een collectieve identiteit be-1. 
werkstelligen of symboliseren;
Invented traditions die instituties, status en sociale hiërarchie legitimeren;2. 
Invented traditions die socialisering ten doel hebben in specifieke sociale 3. 
contexten. 

527  Heijdanus, Wat beweegt iemand om vrijmetselaar te worden en te blijven?, 28.
528  Hobsbawm and Ranger, The Invention of Tradition, 9-12.

Afb. 25. Ridderwijding Orde van Sint Lazarus
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Geprojecteerd op de ridderlijke orden lijkt er sprake te zijn van alle drie door Hobs-
bawm onderscheide criteria, alhoewel ze niet bij alle orden even zwaar zullen wegen. 
Het eerder besproken moreel en netwerk mechanisme zal bijdragen aan een grote 
mate van sociale cohesie. Dit zal nog eens versterkt worden door rituelen en sym-
boliek, ongeacht of het gaat over uitgevonden of gerevitaliseerde tradities. Enkele 
orden en dan met name de nieuwe, die vanaf de jaren zestig zijn opgericht, is het om 
status en sociale hiërarchie te doen geweest. Sociale hiërarchie zal ook een rol spelen 
bij de adellijke orden, die immers met een zeker dedain naar de niet-adellijke orden 
kijken, de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem daarvan tot op zekere hoogte 
uitgezonderd. En ook het derde door Hobsbawm genoemde criterium over socialise-
ring in specifieke sociale contexten is bij een aantal orden herkenbaar: het netwerk 
element binnen de ‘eigen kring’ is een belangrijke factor voor hun continuïteit.

Kan er aan de ridderwijding nog een diepere betekenis worden toegekend zoals 
aan een doop of aan een verheffing in de adelstand? Of is de moderne ridderslag 
slechts een symbolische handeling ter bevestiging van het lidmaatschap van een 
vereniging die zich ridderlijk noemt, een invented tradition pur sang? In de middel-
eeuwen stond de ridderwijding los van de toetreding tot een ridderlijke orde, ie-
mand moest eerst ridder zijn alvorens hij kon toetreden. Het moderne ridderschap 
is anders, je wordt ridder of dame op het moment dat je lid wordt van een ridderlijke 
vereniging of enkele jaren later na bewezen inzet. Het is daarmee een verbintenis 
tussen een lid en de orde die ook weer kan worden verbroken. Tijdens de middeleeu-
wen bleef een ridder tot zijn dood opgenomen in een orde, tenzij hij om onwaardig 
gedrag werd uitgestoten.529 

In de statuten van de Johanniter Orde staan naar modern recht de gronden 
waarop aan een lid het lidmaatschap van de orde kan worden opgezegd. Ook kan 
een lid op eigen verzoek uittreden na verkregen ontheffing van de ridderbelofte door 
het kapittel van de orde. Bij de Orde van Malta staat slechts vermeld dat het lidmaat-
schap kan worden beëindigd door ‘vrijwillige uittreding’ of opzegging door de vorst-
grootmeester. Er wordt hier niet gesproken over ontheffing van de ridderbelofte. Bij 
de andere orden treffen we min of meer vergelijkbare statutaire bepalingen aan als 
bij de Orde van Malta. 

Vervalt bij de beëindiging van het lidmaatschap van een orde ook de waardigheid 
van ridder (of dame)? Bij de Orde van Sint Lazarus spreekt men na beëindiging van 
het lidmaatschap over non-active members om daarmee uitdrukking te geven aan 
het feit dat voor deze orde eenmaal geridderd, altijd geridderd betekent. Met andere 
woorden er blijft een mystieke band bestaan tussen de persoon in kwestie en het ‘rid-
derschap’. De andere orden laten zich over een dergelijke verbintenis niet uit. Het feit 
dat iemand het lidmaatschap kan aangaan en ook weer kan verbreken geeft aan dat 
het ‘ridder zijn’ geen hoedanigheid is in de zin van bijvoorbeeld het ‘van adel zijn’. Het 
is een statusonderscheiding gebaseerd op de bevestiging van de aangegane verbin-
tenis met een specifieke ridderlijke orde. Het is om met de woorden van Bourdieu te 
spreken een bron van symbolisch kapitaal. 

529  C.H.C. Flugi van Aspermont, De Johanniter-Orde in het Heilige Land (Assen, 1957) 87-88.
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5.7 Ridderlijke orden en vrijmetselarij
In het begin van dit hoofdstuk kwam de vraag aan de orde in hoeverre alternatief 
religieuze ontwikkelingen van invloed zijn geweest op het functioneren van rid-
derlijke orden. Meer specifiek werd de vrijmetselarij als paraculturele beweging ge-
noemd vanwege de vergelijking die Hoegen Dijkhof maakte tussen vrijmetselarij en 
orden van Sint Jan. De al eerder aangehaalde Stichting Argus legt op haar website 
een verband tussen vrijmetselarij en de opkomst van enkele nieuwe ridderlijke or-
den in de tweede helft van de vorige eeuw: 

Voor een aantal vrijmetselaars zijn de wekelijkse bijeenkomsten in de loge en de bij-
eenkomsten in de diverse hogere graden niet toereikend. Zij zoeken meer. Mooiere 
titels om mee te pronken, mooiere kledij, mooiere medailles en versierselen, meer 
pracht en praal, kortom: een riddergenootschap. De oude en bestaande ridderge-
nootschappen zoals de Maltezer en Johanniter Orde zijn voor hen niet toegankelijk 
(ze zijn niet van adel), de maçonnieke ridderorden, zoals de Orde van de Tempel en 
de Orde van Malta zijn voor hen inmiddels veelal ook oud nieuws, maar de fantasie-
ridderorden zijn des te aantrekkelijker.530 

In deze eigen visie van Argus verwijst de stichting naar de in de achttiende eeuw 
binnen de vrijmetselarij ontstane ‘hoge graden’, waar volgens Van de Sande de oor-
sprong ligt van het ridderideaal binnen de vrijmetselarij: ‘Nogal wat aristocraten 
toonden zich destijds gevoelig voor het ridderideaal en de vrijmetselarij leek hun 
wel mogelijkheden te bieden voor zo’n romantische vlucht. Ambitieuze burgers wil-
den in dit opzicht de adel maar al te graag imiteren. Zo ontstonden de hogere gra-
den met tot de verbeelding sprekende benamingen.’531 We vinden hier maçonnieke 
graden als ‘Ridder van het Rozenkruis’, ‘Ridder van Malta’ en ‘Tempelridder’.532

Argus geeft als voorbeeld de in 1974 door een aantal vrijmetselaars opgerichte 
vereniging Independent Commandery of the Netherlands of the Military and Hospital 
Order of Saint Lazarus of Jerusalem (l’Ordre Militair et Hospitalier de Saint Lazare de Jé-
rusalem), een voorloper van de hiervoor besproken Orde van Sint Lazarus.533 Een 
van de oud-bestuursleden van die orde bevestigt dat de orde als Nederlandse af-
deling van de toenmalige Malta obediëntie door een aantal vrijmetselaars is opge-
richt, maar de orde zou nimmer een relatie gehad hebben met de vrijmetselarij: ‘het 
was een aantal gelijkgestemden die elkaar vanuit de vrijmetselarij kenden.’534 Is het 
toeval dat in de oprichtingsstatuten van die orde geen enkele verwijzing staat naar 
de christelijke achtergrond of - om in maçonnieke termen te spreken - ‘de hogere 

530  www.stichtingargus.nl/vrijmetselarij/metselridders.html. Geraadpleegd op 6 januari 2016.
531  Van de Sande, Vrijmetselarij in de lage landen, 21.
532  Vgl. P. van Brabant, De vrijmetselarij in Nederland & Vlaanderen (Antwerpen/Amsterdam, 2003).
533  KvK 40409738: Oprichtingsakte d.d. 28 november 1974, verleden voor notaris L.M. Welle 
Donker te Rotterdam. Deze zogenaamde Malta Obediëntie van de Orde van Sint Lazarus is in 
1987 gefuseerd met de Parijse Obediëntie van de Orde van Sint Lazarus, die heden ten dage 
in Nederland bekent staat als de Militaire en Hospitaal Orde van Sint Lazarus, Groot Prioraat der 
Nederlanden.
534  Interview dr. M.J.H.M. Herpers, oud-kapittellid Orde van Sint Lazarus, 29 december 2015.
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werkelijkheid’ van ridderlijke orden? Heijdanus zegt over de hogere werkelijkheid 
van de vrijmetselarij: ‘In dezen is enige voorzichtigheid geboden omdat het begrip-
penkader dat de vrijmetselaar hanteert voor het ervaren en duiden van een hogere 
werkelijkheid gevarieerd is: de vrijmetselarij laat de individuele vrijmetselaar vrij in 
hoe hij zelf zijn maçonnieke ervaring wil duiden. De één zal die als religieus duiden, 
de ander als mystiek, spiritueel, een combinatie daarvan of anderszins.’ Daarnaast 
benadrukt hij dat vrijmetselarij geen religie is maar een methode die tot religieuze 
ervaringen kan leiden. Zij heeft de intentie ‘een context te bieden van die andere 
werkelijkheid bij het zoeken naar antwoorden op levensvragen.’535 Het antwoord op 
de vraag is dan ook ontkennend en de oprichters zullen vanuit hun eigen maçon-
nieke achtergrond bewust geen verwijzing naar de christelijke traditie van ridder-
lijke orden in de oprichtingsakte hebben opgenomen.

Er zijn nog enkele andere voorbeelden waaruit blijkt dat vrijmetselaars een ‘brug-
functie’ vervuld hebben bij de oprichting van ridderlijke orden. Reeds in 1972 richtte 
een van de initiatiefnemers van de hiervoor genoemde Independent Commandery 
of the Netherlands of the Military and Hospital Order of Saint Lazarus of Jerusalem 
de Nederlandse steunstichting Foundation of St. John op. Deze stichting verleende 
steun aan de op Malta gevestigde Sovereign Order of Saint John of Jerusalem, Knights 
Hospitaller.536 Volgens Argus behoorden alle bestuursleden van die stichting tot de 
vrijmetselarij. En ook de initiatiefnemers van de in 1981 opgerichte Nederlandse 
afdeling van de Grand Priory of Europe van de Sovereign Order of Saint John of Je-
rusalem OSJ met Europees hoofdkwartier in Zweden behoorden tot de vrijmetselarij. 
Deze orde richtte eveneens in 1981 een steunstichting op, de Stichting Saint John of 
Jerusalem, waarvan het bestuur eveneens uit vrijmetselaars bestond.537 Een aantal 
namen komen we bij meerdere van deze initiatieven tegen, waardoor er sprake was 
van een (bescheiden) netwerk van vrijmetselaars.538 Kennelijk voelden zij zich tot 
ridderlijke orden en symboliek aangetrokken; Heijdanus spreekt in dit verband over 
‘gehechtheid aan traditie’.539

Ook de in Nederland gevestigde afdeling van de Orde van de Tempel, de Supreme 
Militaire Orde van de Tempel van Jeruzalem - Groot Priorij Terra sub Mare, heeft een ach-
tergrond die afkomstig is uit de vrijmetselarij. In 1804 ontstond een Tempeliers orde 
uit de conservatieve Parijse vrijmetselaarsloge Chevaliers de la Croix. Een zekere dr. 
Fabre-Palaprat accepteerde de positie van grootmeester van die heropgerichte orde. 
Terzelfder tijd dook er een belangrijk document op genaamd de Larmenius Charter 

535  Heijdanus, Wat beweegt iemand om vrijmetselaar te worden en te blijven?, 7-23.
536  NA, Stichtenregister S126987.
537  KvK 41179930: Oprichtingsakte d.d. 30 juni 1981, verleden voor notaris A.L.M. Soons te 
Utrecht.
538  De meest voorkomende waren: de Rotterdamse ondernemer H.A. van den Akker, prof. dr. 
P.H. Pott, directeur van het Rijksmuseum voor Volkenkunde te Leiden, de neuroloog dr. C.J. 
Hagen, de Rotterdamse notaris mr. L.M. Welle Donker en de uit Diemen afkomstige krediet 
adviseur E.D. Feldman.
539  Heijdanus, Wat beweegt iemand om vrijmetselaar te worden en te blijven?, 17.
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of Transitie Charter.540 Dat was een in geheimtaal geschreven document voorzien van 
de handtekeningen van alle grootmeesters vanaf Jean Larmenius, de ‘opvolger’ van 
Jacques de Molay, tot aan Fabre-Palaprat. Deze orde zou tot begin jaren 1840 bestaan 
hebben. In 1932 beleefde het oorspronkelijk onder Fabre-Palaprat opgerichte Groot 
Prioraat België een heroprichting door de stichting van een vereniging met de naam 
Association Belge des Chevalliers de l’Ordre Souverain et Militaire du Temple.541 Deze orde, 
die zich ontwikkelde tot een internationale organisatie, kreeg in 1991 ook in Neder-
land een afdeling. Enkele jaren eerder, in 1985, was er al een ‘voorloper’ van deze orde 
in Nederland opgericht, de Internationale en Souvereine Ridder Orde van de Tempel. In 
de statuten van die orde komen enkele verwijzingen voor die sterk doen denken aan 
vrijmetselarij.542 Zo staat in de statuten dat de orde zijn geestelijke grondslag vond en 
geleid werd door de ‘Grote Beschermheer’, wat een verwijzing zou kunnen zijn naar 
de ‘Opperbouwmeester des Heelals’ bij de vrijmetselarij. Ook valt te lezen dat de orde 
was ‘geplaatst onder de tekens van de Roos en van het Kruis; symbolen van de Maagd 
Maria en Christus-Jezus.’ Oorspronkelijk was dat de symboliek van de Rozenkruisers - 
weliswaar in een andere betekenis - die later werd ingelijfd door de vrijmetselarij. De 
Internationale en Souvereine Ridder Orde van de Tempel was - volgens de statuten 
- de rechtsopvolger van de in 1969 in België opgerichte Orde van de Roos en het Kruis 
van Jeruzalem. In de statuten van die orde vinden we onder de bestuursleden titels 
als ‘Ridder Heilige Stad’, ‘Ridder Groot-Kruis van het Heilig Graf’ en ‘Commandeur van 
de Tempel’, titels die ook voorkomen bij de hoge graden van de vrijmetselarij.543 Vol-
gens de huidige grootprior van de Nederlandse afdeling van de Orde van de Tempel 
zijn er tegenwoordig geen banden meer met de vrijmetselarij, wat niet wegneemt 
dat individuele leden van de orde nog steeds vrijmetselaar zouden kunnen zijn.544

Volgens Van de Sande ‘is het niet gewaagd te stellen dat de doorsnee vrijmetselaar 
plezier beleeft aan mores, formele procedures, aan diploma’s en oorkonden en aan 
geschiedsverhalen. Maar wat hij in elk geval niet mag missen is een zekere hang naar 
mystiek.’545 Zowel Van de Sande als Heijdanus spreken van het ‘spel’ dat vrijmetselaars 
spelen tijdens het participeren in en ondergaan van een rituaal, de schriftelijk vast-
gelegde rituelen, als een van de wezenlijke kenmerken van de vrijmetselarij.546 Het is 
dan ook aannemelijk dat juist binnen de kring van vrijmetselarij met zijn maçonnieke 

540  Wetenschappers zijn ervan overtuigd dat het om een vervalsing gaat, waarschijnlijk ver-
vaardigd door een zekere dr. Ledru om de niet bestaande link tussen de middeleeuwse Tem-
peliers en hun vrijmetselaaropvolgers aan te tonen. P. Partner, The Murdered Magicians. The 
Templars and their Myth (Oxford, 1982) 135-136.
541  Informatie ontleent aan de websites van de orden: OSMTJ: www.osmtj.net; OSMTH: www.
osmth.org; OSMTH-Regency: www.osmth.net. Geraadpleegd op 17 april 2014. Vgl. Partner, 
The Murdered Magicians, 135-149.
542  KvK 41082851: Oprichtingsakte d.d. 20 oktober 1985, verleden voor notaris H.M. Rits te 
’s-Hertogenbosch.
543  Bijlage Belgisch Staatsblad, MB14, 20 februari 1969, nr. 972, p. 467.
544  Interview W.Ph. Groenewegen, grootprior Orde van de Tempel, 27 maart 2014.
545  Van de Sande, Vrijmetselarij in de lage landen, 16.
546  Ibidem, 12-14; Heijdanus, Wat beweegt iemand om vrijmetselaar te worden en te blijven?, 33.
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interesse in traditie en de symboliek van de oude ridderlijke orden en zijn levens-
beschouwelijk zoekgedrag, er een meer dan gemiddelde interesse is in ridderlijke 
orden. Zegt dit nu iets over de invloed van vrijmetselarij op ridderlijke orden? Tussen 
vrijmetselarij en een deel van de nieuwe ridderlijke orden die in de tweede helft van 
de vorige eeuw zijn opgekomen vallen enkele overeenkomsten te duiden. Bij enkele 
van die orden vond een verschuiving plaats van geïnstitutionaliseerde kernreligie 
naar een meer ‘flexibele’ opvatting van religie in de vorm van oecumene. Ook blijkt 
bij hen de interesse in het ‘spel’, de gebruikte rituelen en het protocol veel sterker 
aanwezig te zijn dan bij de traditionele orden als de Orde van Malta, de Johanniter 
Orde en in het bijzonder de Duitse Orde, waar haast iedere vorm van protocol is afge-
schaft. Volgens Van de Sande bestaat er geen enkele relatie tussen de Orde van Malta 
of de Johanniter Orde en de vrijmetselarij: ‘Maltezers noch Johannieters hebben iets 
met de vrijmetselarij van doen, wat natuurlijk niet uitsluit dat maçons lid van die rid-
derorden kunnen zijn en omgekeerd.’547 Bij de Orde van Sint Lazarus spelen rituelen, 
symboliek en protocol een belangrijke rol. Toch probeert de orde enige afstand te 
bewaren tot de vrijmetselarij. In 1995 zei de toenmalig voorzitter dr. C.J. Hagen (zelf 
vrijmetselaar) over de relatie tussen de vrijmetselarij en de orde in een interview:

Je moet uiterst voorzichtig zijn om die zaken niet te vermengen. Het moet niet zo zijn 
dat er informeel een verband wordt gelegd. Beide hebben een ideëel doel en duide-
lijke verwantschappen met het protocol. Maar er zijn ook zeer duidelijk verschillen.548

Samenvattend concludeer ik dat vrijmetselaars betrokken zijn geweest bij de op-
richting van enkele ridderlijke orden, maar dat de vrijmetselarij nauwelijks invloed 
heeft gehad op hun functioneren. De mogelijk nog aantoonbare cross-over effecten 
vinden we terug in rituelen en symboliek zoals bij de Orde van Sint Lazarus. De ver-
onderstelling van Hoegen Dijkhof dat orden van Sint Jan en vergelijkbare ridderlijke 
orden soortgelijke organisaties zijn als de vrijmetselarij, bij wie het wezenlijke ken-
merk ligt in de gezamenlijke symbolische handeling, haar ritus, in plaats van een 
op christelijke levensbeschouwing gebaseerde inzet voor de medemens, is onjuist. 
Uit navraag onder leden van de adellijke ridderlijke orden bleek in 2016 nauwelijks 
iemand zich te associëren met paraculturele bewegingen, van de respondenten was 
niemand lid van de vrijmetselarij.549 

5.8  Conclusie
Vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw kwam er in Nederland een proces op gang 
dat bekend staat als de ontzuiling, de ontvlechting van religie en politiek. De ont-
zuiling volgde in het kielzog van het seculariseringsproces, de afname van de be-
tekenis van religie in de samenleving, en dat al veel eerder op gang gekomen was. 

547  Van de Sande, Vrijmetselarij in de lage landen, 34.
548  R. Imkamp, ‘De nieuwe voorzitter’, Bulletin, 25 (1995) 12-14.
549  NAV enquête 2016. Respondenten werden gevraagd naar betrokkenheid bij vrijmetselarij, 
rozenkruisers, antroposofie, spiritisme en/of new age. Alleen bij antroposofie gaf 0,6% aan 
daarbij betrokken te zijn.
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Beide processen hebben grote gevolgen gehad voor de godsdienstige ontwikkeling 
in Nederland. De daardoor opgekomen verschuiving van kerkelijke gebondenheid 
naar ongebonden religie is ook bij de ridderlijke orden te zien. 

Hedendaagse ridderlijke orden zijn onder te verdelen in rooms-katholieke 
orden, protestantse orden, oecumenische orden en orden waar religie geen rol 
speelt. De Orde van Malta is de enige orde die zich er op beroept een religieuze 
orde te zijn. Vijftig jaar geleden werd daar nog strak de hand aan gehouden. De 
zorg om voldoende nieuwe leden, vooral jongere, heeft de orde soepeler gemaakt 
ten aanzien van haar rooms-katholieke standpunten. De belofte die leden moe-
ten afleggen bij hun installatie als lid is geregeld aangepast en leden worden ook 
meer vrijgelaten in de wijze waarop zij uiting geven aan hun katholieke geloof. 

Ditzelfde geldt voor de protestantse orden die vijftig jaar geleden nog houvast 
vonden bij hun christelijke achtergrond, maar waar geloof inmiddels geen bepa-
lende factor meer is. Ook zij hebben hun installatiebelofte geregeld aangepast om 
nieuwe leden niet af te schrikken. Bij de oecumenische orden heeft religie nooit 
een belangrijke rol gespeeld. Zij hebben tot eis dat een lid christelijk is of zich 
tot een christelijk kerkgenootschap rekent, maar ze zijn uiterst terughoudend hun 
leden over geloofsaspecten aan te spreken. Ook daar is het de zorg om nieuwe 
leden die leden vrij laat in de wijze waarop zij met geloof omgaan. Uitzondering 
vormt de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem. Die orde is zeer stand-
vastig in haar rooms-katholieke uitgangspunten, haar leden behoren tot de zeer 
trouwe rooms-katholieken. 

Bij de adellijke orden is het gevoel ‘van adel’ te zijn een belangrijke determinant 
van sociale cohesie. Daardoor voelen de leden zich aangetrokken tot de orde, tot 
elkaar en tot de orde activiteiten. Die samenbindende factor is voor de Ridderorde 
van het Heilig Graf van Jeruzalem het rooms-katholicisme. De oecumenische orden 
missen een dergelijke gemeenschappelijk achtergrond waardoor de cohesie binnen 
die orden veel geringer is. Hun ledenverloop is derhalve groot. Leden van de adel-
lijke orden worden voornamelijk lid vanwege familietraditie en het doen van vrijwil-
ligerswerk in adellijke kring. Voor leden van de Ridderorde van het Heilig Graf van 
Jeruzalem blijkt geloof en spiritualiteit een belangrijke drijfveer te zijn, terwijl leden 
van oecumenische orden aangeven lid te zijn geworden omdat zij zich aangespro-
ken voelen door de ridderlijke traditie en door caritas.

Alle orden kennen een installatieplechtigheid van nieuwe leden. Dat loopt uit-
een van summier tot zeer uitgebreid en is gebaseerd op een ridderwijding zoals dat 
in de middeleeuwen ging. Invention of tradition wat de indruk moet wekken alsof 
de installatie van nieuwe leden al eeuwen zo gaat. Ze dragen bij aan vergroting 
van sociale cohesie, collectieve identiteit, socialisering en status. Van enkele orden 
is bekend dat bij hun oprichting vrijmetselaars betrokken waren voor wie het we-
zenlijke kenmerk ligt in een gezamenlijke symbolische handeling of rite. Daarom is 
het begrijpelijk dat er van de zijde van de vrijmetselarij een meer dan gemiddelde 
interesse bestaat in ridderlijke orden. Er zijn geen aanwijzingen dat de vrijmetselarij 
invloed heeft binnen de nog actieve ridderlijke orden. 

Niet alleen de veranderingen op het gebied van religie hebben de orden ge-
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noodzaakt om te veranderen. Dit geldt ook voor veranderingen op maatschappelijk 
gebied, wat van invloed is geweest op hun werken. In het volgende hoofdstuk ga ik 
in op de vraag in hoeverre zij in staat geweest zijn zich aan te passen aan de veran-
deringen binnen de civil society.

Afb. 26. Ridderkruis Orde van de Tempel (hals versiersel).
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6. Ridderlijke manifestatie en representatie

    Op Europees niveau blijkt Nederland een topper op twee
    dimensies van vrijwillige inzet: het actief zijn voor een of 
    meer maatschappelijke organisaties of daarvoor   
    vrijwilligerswerk verrichten en het doneren van geld aan  
    organisaties. 

    Paul Dekker & Joep de Hart, 2009 550

6.1 Inleiding
Tot nu toe heb ik slechts zijdelings stil gestaan bij de werken van ridderlijke orden. In 
naam hielden alle in 2015 nog actieve orden zich bezig met de een of andere vorm 
van activiteiten voor het ‘goede doel’. Dat loopt - afhankelijk van de omvang en het 
vermogen van de orde - uiteen van kleinschalige lokale projecten tot substantiële 
financiële bijdragen zoals bij de Duitse Orde, die jaarlijks circa een miljoen euro aan 
caritas besteedt. Tabel 6 geeft een overzicht van de statutaire doelstellingen van rid-
derlijke orden waarbij voor de onderlinge vergelijking, die doelstellingen verdicht zijn 
tot vier categorieën: caritas, religie/spiritualiteit, broederschap en historisch onder-
 
Tabel 6: Statutaire doelstellingen ridderlijke orden; (cursief: niet meer bestaande orden).

Bron: Statuten.

550  P. Dekker en J. de Hart (red.), Vrijwilligerswerk in meervoud (Den Haag, 2009) 12.

 

Orde Caritas Religie / Broeder- Historie
Spiritualiteit schap

Ridderlijke Duitsche Orde Balije van Utrecht x x x
Johanniter Orde in Nederland x x
Souvereine Militaire Hospitaal Orde van Jeruzalem
van Rhodos en van Malta Associatie Nederland
Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem x x
Souvereine en Ridderlijke Orde van Sint Birgitta 
van Zweden in de Nederlanden
Ridders van de Soevereine Orde van de Heilige 
Johannes van Jeruzalem, Ridders van Malta OSJ (1)
Militaire en Hospitaal Orde van Sint Lazarus van x x
Jeruzalem, Groot Prioraat der Nederlanden
The Military and Hospitaller Order of Saint Lazarus
of Jerusalem, Grand Bailiwick of the Netherlands
Nederlandse Afdeling van de Soevereine Orde van 
Sint Jan van Jerusalem, Groot Prioraat voor de Benelux (12)
Orde van de Roos en het Kruis van Jeruzalem x x x
Supreme Militaire Orde van de Tempel van Jeruzalem
Groot Priorij Terra sub Mare
Orde van de Eik x x
Cordon Bleu du Saint Esprit 1579 (x) x
Ridderlijke Orde der Zwaardbroeders van Lijfland x
Souvereine Orde van Sint Jacob in Holland x x
Sovereign Order of St John of Jerusalem. Knights 
of Malta - Ecomenical Order - Grootprioraat Benelux (13)
Koninklijke Broederschap van de Heilige Teotonio van Portugal x x x x

x

x x

x x x

x x

x

x x

x

x x
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zoek. Nagenoeg alle orden claimen in hun statutaire doelstellingen zich in te (wil-
len) zetten voor hun naasten (caritas) en ongeveer twee derde heeft in haar doel-
stellingen de bevordering van het christelijke geloof opgenomen. Broederschap 
wordt slechts door enkele orden genoemd, terwijl broederschap als doelstelling 
bij de meeste orden duidelijk aantoonbaar is. Bij de Ridderorde van het Heilig Graf 
van Jeruzalem is broederschap een van de pijlers waarop de orde steunt. De Orde 
van Malta heeft broederschap niet in haar statuten opgenomen maar zegt daar-
over: ‘Uit de reacties [van de leden] blijkt dat men saamhorigheid, vriendschap en 
traditie binnen de orde erg belangrijk vindt.’551 Cordon Bleu du Saint Esprit 1579 
richt zich in haar doelstellingen geheel op broederschap en merkt zijdelings op 
dat de orde geen winstoogmerk heeft en een eventueel batig saldo aangewend 
zal worden ter ondersteuning van een goed doel. De Souvereine Orde van Sint 
Jacob in Holland richt zich voornamelijk op onderzoek naar de eigen historie, wat 
verklaarbaar is vanwege de twijfels of deze orde ooit als historische orde bestaan 
heeft. De historische interesse bij de Duitse Orde heeft voornamelijk betrekking 
op de zorg en het beheer van haar eeuwen oude ordehuis, archief en portretten-
verzameling. 

Dit hoofdstuk behandelt voornamelijk het charitatieve aspect van ridderlijke or-
den. Religie en spiritualiteit zijn in hoofdstuk 5 besproken en broederschap - of het 
nu wel of niet in de doelstellingen is meegenomen - is veelal een manifeste functie 
van de orden. Primair zal hun aandacht gericht zijn op de uitvoering van goede wer-
ken waarbij het netwerk mechanisme een belangrijke rol speelt in de bevordering 
van de onderlinge band tussen de leden. Naast de beoordeling van door hen uitge-
voerde projecten, wordt ook naar de financiering daarvan gekeken en tot slot naar 
de manier waarop de orden zich naar de buitenwereld presenteren. Goede werken 
worden weliswaar in stilte gedaan, voor het aantrekken van voldoende fondsen voor 
die werken, is zichtbaarheid van levensbelang. 

6.2 Goede werken
Tuitio fidei et obsequium pauperum luidt het devies van de Orde van Malta: ‘Om te 
getuigen van het geloof en de armen te dienen’. Daaruit blijkt een actieve verbon-
denheid tussen getuigen van het (rooms-katholieke) geloof en liefdadigheid, de 
twee hoofddoelstellingen van de orde. Uit onderzoek van Bekkers onder kerkelijke 
betrokkenen komt een duidelijke relatie naar voren tussen altruïstische waarden en 
een kerkelijke achtergrond.552 Ook de Johanniter Orde heeft een devies waaruit die 
verbondenheid blijkt, alleen is het betuigen van liefdadigheid bij die orde meer een 
gevolg van het (protestants-christelijk) geloof dan dat er sprake is van een actieve 
getuigenis. Die doelstelling treffen we daar dan ook niet aan. Pro fide, pro utilitate 
hominum luidt het devies van de orde: ‘Voor het geloof en tot welzijn van de men-

551  Mededelingenblad Orde van Malta, 2 (2014) 4.
552  R. Bekkers, ‘Religieuze betrokkenheid en vrijwilligerswerk: een kwestie van psychologische 
dispositie of sociale organisatie?’, Sociologische Gids, 47-4 (2000) 268–292. 
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sen’. Enkele van de overige orden kennen ook een devies maar daarin wordt geen 
verband gelegd tussen geloof en goede werken.553 

De ontwikkeling van de civil society 1965-2015
De kwaliteit van de Nederlandse civil society, het domein tussen de overheid, het 
bedrijfsleven en het gezin, behoort volgens historicus James Kennedy tot de we-
reldtop van not-for-profit organisaties met hun aangesloten vrijwilligers.554 Tot de 
Tweede Wereldoorlog was ‘zorg’ voornamelijk het domein van particulier initiatief. 
Vanaf de jaren vijftig begon zorg meer en meer een verantwoordelijkheid van de 
overheid te worden en werd het particulier initiatief binnen de in rap tempo uit-
dijende verzorgingsstaat getrokken. Allerlei zorgtaken zoals bijvoorbeeld het ‘kruis-
werk’, dat decennia lang verzorgende taken uitvoerde binnen de traditionele zuilen, 
kwamen nu onder nieuwe sociale wetten te vallen. In de jaren zeventig gingen er 
zelfs stemmen op die zich afvroegen of particulier initiatief nog langer noodzake-
lijk was.555 Oplopende werkeloosheid in de jaren zeventig, die begin jaren tachtig 
een hoogtepunt bereikte, maakte ingrijpende hervormingen van de nog jonge ver-
zorgingsstaat noodzakelijk. Dat dit de laatste decennia van de twintigste eeuw ten 
koste ging van sociale zekerheid en leidde tot bezuinigingen op de uitgaven in de 
zorg, was onontkoombaar. 

Een en ander betekende ook ingrijpende veranderingen binnen het overheidsbe-
leid. Met de opkomst van de verzorgingsstaat hadden maatschappelijke organisaties 
meer en meer de rol van politieke belangenbehartigers gekregen, wat ten koste ging 
van het organiseren van activiteiten voor hun leden. Voor de overheid waren deze 
lobbyisten belangrijk, de noodzakelijke expertise voor beleidsontwikkeling zat im-
mers bij hun achterban. Door alle bezuinigingsmaatregelen is die opstelling van de 
overheid de laatste decennia weer veranderd. De overheid streeft ernaar taken weer 
terug te geven aan de civil society als uitvoerder van het overheidsbeleid, omdat de 
overheid zich de uitvoering van die taken niet meer kan veroorloven.556 De laatste 
jaren wordt er zelfs gesproken over een participatiesamenleving waarbij de overheid 
openlijk een aantal taken op het gebied van zorg en sociale zekerheid probeert af te 
stoten en burgers geacht worden verantwoordelijkheid voor elkaar te nemen. 

Welke invloed heeft die veranderende overheidsopstelling gehad voor de wer-
ken van ridderlijke orden? Eerst, door vanaf de jaren vijftig meer zorgtaken naar zich 

553 Duitse Orde: Pro Dei Gloria (Terwille van Gods roem); Orden van Sint Lazarus: Atavis et Armis 
(Met voorouders en wapenen); Tempeliers orden: Non nobis Domine, non nobis, sed nomini tuo 
da gloriam (Niet aan ons, Heer, niet aan ons, maar geef de glorie aan Uw naam); Orde van de 
Eik: Non timebo millia me circumdantium (Al omringen mij duizenden, ik vrees niet); Konink-
lijke Broederschap van de Heilige Teotonio van Portugal: Surge rex meus erige regnum tuum 
(Sta op mijn koning en bouw uw eigen koninkrijk).
554  Vgl. Kennedy, De opkomst en ondergang van de achterban.
555  Vgl. F.P.H.A. Tellegen en J.A. Stalpers, Notities over de zelfhandhaving van de menselijke soort 
naar christelijke opvatting / Wat is de taak van de charitas in een welzijnssamenleving? (Amster-
dam, 1971). Voordracht gehouden op 23 april 1970 in de Westerkerk te Amsterdam.
556  Kennedy, De opkomst en ondergang van de achterban.
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toe te trekken, en later een gedeelte daarvan weer af te stoten. En wat heeft dat 
betekent voor de participatie van hun leden bij de uitvoering van die werken? Wordt 
het verschil in doelstellingen tussen ridderlijke orden en serviceclubs kleiner zoals 
Dronkers en Kuiper veronderstelden, of weten zij zich toch nog te onderscheiden 
van serviceclubs? Om deze vragen te kunnen beantwoorden is wederom een verge-
lijking gemaakt tussen de eerder besproken twee rooms-katholieke orden, de Orde 
van Malta en de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem, de twee protestantse 
orden, de Johanniter Orde en de Duitse Orde, en de oecumenische orde, de Orde 
van Sint Lazarus. Alleen is de uitwerking daarvan nu opgesplitst in adellijke orden 
en niet-adellijke orden. 

Diepere motieven en beweegredenen
In 2013 promoveerde Maurice ridder de van der Schueren, lid van de Orde van Malta, 
op een proefschrift getiteld: Kwaliteit van de arbeid toegespitst op vrijwillige inzet.557 
Hij onderzocht hiervoor de casus van de ‘Maltezer vrijwilligers’ en wel specifiek toe-
gespitst op de Commissie Lourdes van de Orde van Malta, die jaarlijks een reis met 
zorgbehoevenden naar Lourdes organiseert. In zijn proefschrift gaat hij in op het 
motief van de orde om een jaarlijkse Lourdesbedevaart te organiseren, maar - en ik 
zou haast zeggen jammer genoeg - niet op de beweegredenen van leden van die 
orde om aan dergelijke activiteiten mee te doen. Wel besteedt hij aandacht aan de 
beweegredenen van de bij de Lourdesreizen betrokken vrijwilligers in algemene zin 
(ook niet-adellijke); ik kom daar verderop nog op terug. 

Ook Marius Kolff gaat in zijn masterscriptie over De civil society en oude ridderor-
den uit 2004 niet in op de beweegredenen van de adel om zich voor die civil society 
in te zetten.558 Wie wel een poging doet is Martijn Lier in zijn recent in 2016 ver-
schenen bachelor scriptie Voor het welzijn van de samenleving.559 De ondertitel van 
deze scriptie luidt: Een historisch-psychologische studie naar daden van naastenliefde 
en barmhartigheid door katholieke adel binnen de Orde van Malta in Nederland. Lier 
probeert een onderbouwing voor de inzet van de katholieke adel te geven op basis 
van de behoeftepiramide van Maslow. Diens (niet geheel onomstreden) behoefte-
theorie zegt dat de mens een natuurlijke drang heeft tot groeien en zichzelf te willen 
ontwikkelen. Dat proces verloopt via een aantal hiërarchische stadia, waaraan vol-
daan moet zijn alvorens een hoger behoeftestadium bereikt wordt. Die stadia zijn 
van laag naar hoog: fysiologische behoeften, veiligheid, saamhorigheid en liefde, 
achting en ten slotte zelfactualisering.560 Lier vertaalt de behoefte tot zelfactualise-
ring met ‘zingevingsbehoefte van de edelman’, wat hij koppelt aan een combinatie 

557  M.H.F. de van der Schueren, De kwaliteit van de arbeid toegespitst op vrijwillige inzet (Rot-
terdam, 2013).
558  Vgl. M. Kolff, De civil society en oude ridderorden (Rotterdam, 2004). Doctoraalscriptie Ge-
schiedenis, Erasmus Universiteit. Marius Kolff was van 2001 tot 2004 manager van Johanniter 
Hulpverlening.
559  M.F.M.A.M. Lier, Voor het welzijn van de samenleving (Nijmegen, 2016). Bachelorscriptie ge-
schiedenis, Radboud Universiteit.
560  Vgl. A.H. Maslow, ‘A Theory of Human Motivation’, Psychological Review, 4 (1943) 370-396.
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van noblesse oblige en Gemeinschaftsgefühl, een van de basisbegrippen uit Adler’s 
Individualpsychologie.561 

Maar of noblesse oblige voor de hedendaagse adel hèt leitmotiv is zich in te zet-
ten voor de medemens valt nog maar te bezien. Mgr. Gerard de Korte, hoofdereka-
pelaan van de Orde van Malta, vond duidelijk van wel toen hij zei: ‘Als je uit een adel-
lijke familie komt met een katholieke traditie, dan werkt dat verplichtend.’ Daarmee 
lijkt hij het belang aan te geven om aan die traditie toe te geven door lid van de orde 
te worden.562 Uit een in 2005 gehouden enquête onder leden van de Nederlandse 
adel bleek dat een kleine meerderheid van de adel vond dat adeldom verplicht.563 
Bij de herhaling van die vraag in 2016 was nog maar 37% het daarmee eens.564 Het 
begrip is een gemeenplaats en wordt te pas en te onpas gebruikt. Desgevraagd, of 
noblesse oblige de reden was van de maatschappelijke geëngageerdheid van Frits 
F.C. baron van Tuyll van Serooskerken, oud-werkmeester en -coadjutor van de Jo-
hanniter Orde, ontlokte dat bij hem de uitspraak: 

Als u die woorden nog één keer zegt, dan donderstraal ik u zo het huis uit! Want die 
zieke kreet heb ik teveel gehoord.565 

Dat ‘die kreet’ een grond van waarheid bevatte, realiseerde Van Tuyll zich ook, maar 
de tijd dat de adel alleen een exclusieve bovenlaag vormt is voorbij. Noblesse oblige 
is niet meer exclusief voor de adel. Service above self is het motto van Rotary; vrij ver-
taald: iets willen teruggeven aan de maatschappij. Komt dat niet op hetzelfde neer 
als noblesse oblige? 

Voor de adel - althans het deel dat nog hecht aan traditie en adellijke cultuur - 
is Gemeinschaftsgefühl wel een belangrijke reden zich bij een ridderlijke orde aan 
te sluiten. Adler verstond daaronder de verbondenheid met medemensen zoals fa-
milie, een groep of een volk. Juist dat familiegevoel is voor de adel een belangrijk 
kenmerk. Mr. Ruud H.M.J. baron van Hövell tot Westerflier, voorzitter van de Neder-
landse Adelsvereniging, drukte het onlangs als volgt uit:

We ondersteunen de traditionele levenswijze. Daarbij is familie het allerbelang-
rijkst.566

Zoals we in het vorige hoofdstuk hebben gezien, zijn familietraditie en vrijwilli-
gerswerk in ordeverband voor nieuwe leden van zowel de Orde van Malta als de Jo-
hanniter Orde, de belangrijkste beweegredenen om lid te worden. Een in het kader 

561  Vgl. A. Adler, Der sinn des Lebens (1933). Religion und Individualpsychologie (1933) (Göttin-
gen, 2008).
562  N. Palazzi en H. de van der Schueren, ‘Groei en Vitaliteit, dat wens ik de orde toe’, in: Bosch 
van Drakestein et al., In het licht van onze opdracht, 22-23.
563  De Smeth et al., ‘Adel in Nederland’.
564  NAV enquête 2016.
565  A. Wagenaar, ‘Als kind van adel zijn, dat was matten geblazen’, in: P. van Beckum en A. Wa-
genaar, Van Adel (Amsterdam, 1990) 24-27.
566  S. Huygens, ‘Familie het belangrijkst’, De Telegraaf, 17 augustus 2016.
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van dit onderzoek eind 2016 gestelde enquêtevraag onder leden van de adellijke or-
den bevestigt deze beweegredenen: de helft geeft aan dat vrijwilligerswerk in eigen 
kring een belangrijke reden was en iets minder dan de helft zegt dat familietraditie 
een belangrijke overweging was.567 Montijn schrijft in haar studie over 250 jaar adel-
lijk leven in Nederland: ‘Na de Tweede Wereldoorlog werd ‘iets doen voor anderen’ 
een laatste bastion voor de adellijke identiteit; de bloei van de ridderlijke orden in de 
afgelopen decennia is eraan te danken.’568 

Door gebrek aan eigen ‘man’kracht maken zowel de Orde van Malta als de Johan-
niter Orde gebruik van (externe) vrijwilligers. Een enquête uit 2007 onder 127 leden 
van de Orde van Malta met de vraag in hoeverre leden zelf bereid waren zich in te 
zetten voor de werken van de orde leidde slechts tot 55 reacties waarvan 39 met een 
positief antwoord.569 Statistisch gezien is het te kort door de bocht om te veronder-
stellen dat 71% van de leden zich wil inzetten (39/55), want waarom heeft meer dan 
de helft van het aantal leden (57%) niet eens de moeite genomen om de vragenlijst 
in te vullen? Bij de Johanniter Orde is het niet veel anders. Op de vraag begin 2016 
wie zich in wilde zetten voor de werken van de orde reageerde in eerste instantie 
47%. ‘Dit is een hoog percentage en daar zijn we uiteraard blij mee’ reageerden de 
vragenstellers. Maar waarom reageerde ook hier meer dan de helft van het aantal 
leden niet? Door actief nabellen wist de orde het percentage respondenten op te 
hogen tot 68%. Van hen gaf 23% aan beschikbaar te zijn voor een ordeactiviteit en 
eveneens 23% dat misschien later te zijn.570 Zoals we in hoofdstuk 7 nog zullen zien, 
is een deel van de leden te oud om zich nog actief in te zetten. Bij de Orde van malta 
is 49% van hen ouder dan 65 jaar en bij de Johanniter Orde is dat 58%. Ook is de 
actieve inzet van de leden afhankelijk van de levensfase waarin iemand zich bevindt 
en zullen er perioden zijn van meer en minder inzet. De inzet van externe vrijwil-
ligers is voor de orden dan ook noodzaak. 

De van der Schueren benoemt in zijn proefschrift aspecten waarom vrijwilli-
gers met de Orde van Malta meegaan naar Lourdes. De meer belangrijke - naast 
het geloofsaspect - zijn: identificatie en contacten met personen die een bepaalde 
maatschappelijke positie hebben bereikt, de verwerving van status, en trots, tot uit-
drukking komend in uniformen en onderscheidingstekens.571 ‘Ik zou dit niet doen 
voor de Zonnebloem’ zegt een niet-adellijke Lourdesvrijwilliger in een artikel in NRC 
Handelsblad.572 Het draait inderdaad om netwerken, familierelaties, ‘vriendjes’ en 
adellijke trots, ook al is driekwart van de vrijwilligers zelf niet van adel. En al gaat ‘de 
eer’ voor de organisatie van het vrijwilligerswerk uit naar de Orde van Malta, toch 

567  NAV enquête 2016. Deze resultaten mogen niet bij elkaar worden opgeteld omdat respon-
denten gevraagd werd maximaal twee uit vijf antwoorden te kiezen.
568  Montijn, Hoog Geboren, 161.
569  Ledenenquête, augustus 2007. Mededeling secretaris Orde van Malta, 29 november 2016.
570  E-mail Commissie Zelfwerkzaamheid Johanniter Orde, 9 juni 2016. S. Perrey-de Beaufort en 
G. van Lawick, ‘Ledenenquête’, Johanniternieuws 263 (2017)
571  De van der Schueren, De kwaliteit van de arbeid, 113-117.
572  D. Hooghiemstra, ‘Eén grote familie - en machtig bovendien’, NRC Handelsblad, 14/15 mei 
2005.



175

RIDDERLIJKE  MANIFESTATIE  EN  REPRESENTATIE

hebben de niet-adellijke vrijwilligers een sterke affectieve band met de orde.573 De 
redenen die De van der Schueren aandraagt, stemmen overeen met de beweegre-
denen uit een studie van Anik et al. uit 2011 over self-interested charitable behavior. 
De auteurs noemen als belangrijkste motieven om aan liefdadigheid te doen: eco-
nomische, sociale (status) en psychologische (trots).574 De circa 170 vrijwilligers die 
bij de orde zijn aangesloten komen allemaal uit het eigen ordenetwerk. Ze worden 
gevraagd op basis van gesloten coöptatie, het zijn (ook niet adellijke) ‘neefjes en 
nichtjes’, vrienden, studiegenoten en dergelijke. Met andere woorden, de vrijwil-
ligers van de Orde van Malta behoren voor het overgrote merendeel tot dezelfde 
sociale klasse als de ordeleden (in-group). 

Dat ligt bij de Johanniter Orde anders. Ook die orde maakt voor het uitvoeren 
van haar werken gebruik van vrijwilligers; in totaal zijn dat er zo’n 3.500, die veelal 
geworven worden via advertenties in lokale kranten en via mond-tot-mond recla-
me. Zij vertegenwoordigen een brede doorsnede van de bevolking, waarbij in rela-
tie tot de orde het merendeel als out-group te betitelen valt en een enkeling tot de 
in-group behoort. De sociale afstand tussen leden en vrijwilligers is bij de Johanniter 
Orde dan ook vele malen groter dan bij de Orde van Malta. De verslaggeefster van 
het hiervoor aangehaalde artikel uit NRC Handelsblad sprak bij de Orde van Malta 
over ‘één grote familie’ terwijl de Johanniter Orde een apart professioneel bureau 
heeft opgezet voor de aansturing van al die vrijwilligers, tegenwoordig Johanniter 
Nederland geheten.

Over de derde adellijke orde, de Duitse Orde, is al enkele keren opgemerkt dat 
die orde geen werkorde is maar een charitatief vermogensfonds. De beweegrede-
nen om lid te worden zullen van een andere aard zijn dan bij de Orde van Malta en 
de Johanniter Orde. Ten eerste kregen de leden tot een aantal jaar geleden nog een 
geldelijke vergoeding voor hun kapittellidmaatschap en kende de orde pensioenen 
toe aan weduwen van ‘in het harnas’ overleden leden. Een economisch motief zal 
voor een aantal van hen dan ook hebben meegespeeld. Ten tweede worden de le-
den vanaf 2006 gevraagd om op basis van kennis en expertise lid te worden waarbij 
het automatisme van lid worden is afgeschaft en het lidmaatschap van de exclusieve 
en prestigieuze orde slechts nog op uitnodiging plaatsvindt. 

De Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem noemt zichzelf een werkorde 
van de rooms-katholieke kerk.575 De werken van de orde zijn echter van een andere 
aard dan de werken van de Orde van Malta en de Johanniter Orde, die beide eigen 
projecten organiseren en ondersteunen en daarvoor ook de benodigde vrijwilligers 
zoeken. De Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem draagt voornamelijk fi-
nancieel bij aan een aantal projecten in het Heilige Land. De daarvoor benodigde 
middelen komen van de leden zelf en uit fondsenwerving. Het door de leden uit-

573  De van der Schueren, De kwaliteit van de arbeid, 122.
574  L. Anik, L. B. Aknin, M.I. Norton and E.W. Dunn, ‘Feeling Good About Giving. The Benefits (and 
Costs) of Self-Interested Charitable Behavior’, in: D.M. Oppenheimer and C.Y. Olivola, The Science 
of Giving. Experimental approaches to the study of charity (New York/London, 2011) 3-13.
575  Brochure De Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem (1996) 3.
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gevoerde vrijwilligerswerk ligt derhalve op het vlak van participatie in een van de 
vele commissies die de orde heeft ter ondersteuning van de drie pijlers van de orde: 
spiritualiteit, broederlijkheid en caritas. En daar zitten in het algemeen geen andere 
beweegreden achter dan vanuit een christelijke traditie en inspiratie maatschap-
pelijk geëngageerd te zijn, zoals eerder besproken in hoofdstuk 5. Wat de diepere 
beweegredenen van de individuele leden zijn, laat zich moeilijk vaststellen. Econo-
mische, sociale en psychologische motieven zoals genoemd door Anik et al. zullen 
daarbij ongetwijfeld ook een rol spelen. 

De ‘werken’ van de overige (oecumenische) orden zoals de Orde van Sint Lazarus 
zijn van meer bescheiden aard dan die van de hiervoor besproken orden en vertonen 
sterke gelijkenis met de goede doelen en activiteiten van serviceclubs. Deels zullen 
de beweegredenen om daar aan mee te werken dan ook wel overeenkomen. Volgens 
een oud-bestuurslid van de Orde van Sint Lazarus bestaat er echter een essentieel 
verschil waarom iemand lid wordt van een orde in plaats van een serviceclub: 

Interesse in historie, traditie, religie en caritas, met gevoel voor ritueel en gevoel voor 
normen en waarden.576

Dronkers en Kuiper vroegen zich af of door een verbreding van de zorg door de adel 
naar ook andere doelgroepen dan alleen steun aan de eigen standsgenoten het ver-
schil in doelstelling met bijvoorbeeld een serviceclub als Rotary steeds kleiner wordt. 

577 Ik zal deze vraagstelling in een breder perspectief beantwoorden door niet alleen 
naar de adellijke ridderlijke orden te kijken maar ook naar de niet-adellijke. Dat de adel 
zich beperkte tot steun aan de eigen standsgenoten geldt alleen voor de Nederlandse 
Adelsvereniging. De adellijke orden hebben zich daarentegen van meet af aan inge-
zet voor hulp aan derden, ongeacht afkomst of geloof. Toch is de vraagstelling van 
Dronkers en Kuiper niet onterecht en getuigt van een goede kijk op dit soort zaken. 
De achterliggende vraag is hoe onderscheidend ridderlijke orden in de huidige tijd 
nog kunnen zijn van andere organisaties met gelijksoortige doelstellingen op charita-
tief gebied. En daarop is geen ander antwoord te geven dan dat dat onderscheidend 
vermogen er eigenlijk niet is. Er zijn talloze organisaties die zich op dezelfde terreinen 
inzetten als de orden. Dat neemt niet weg dat de werken van de orden gericht zijn op 
heel specifieke projecten, in binnen en buitenland, en dat sommige ook uniek zijn. 
Maar datzelfde zie je ook bij andere organisaties binnen de civil society. Toch zou ik de 
vergelijking met serviceclubs pas willen maken op het moment dat de door de orden 
ter beschikking gestelde fondsen ten bate van de uitvoering van hun werken overeen-
komsten gaan vertonen met de financiering van de veelal kleinschalige projecten van 
serviceclubs en zij ook niet meer in staat zijn grote groepen vrijwilligers in te schake-
len. Dan zullen de verschillen met serviceclubs - zeker voor de buitenwacht - niet meer 
te onderscheiden zijn. Sommige orden realiseren zich dat ook. De grootprior van de 
Orde van de Tempel vergeleek de orde met een Rotary op christelijke grondslag. Ook 

576  Interview dr. M.J.H.M. Herpers, oud-kapittellid Orde van Sint Lazarus, 4 september 2016.
577  Dronkers en Kuiper, ‘Zeven foute opvattingen over de huidige Nederlandse adel’, 50.
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Cordon Bleu du Saint Esprit 1579 ziet zichzelf als een charitatieve instelling op histori-
sche grondslag, ‘een serviceclub met een bepaalde traditie’. 

In de contacten die ik had met ordeleden tijdens de participerende observaties 
en tijdens enkele interviews heb ik een aantal malen de vraag gesteld in hoeverre 
ijdelheid een rol speelt of gespeeld heeft bij het aangaan van het ordelidmaatschap. 
De antwoorden op die vraag waren steeds hetzelfde. Bij geen van hen speelde ijdel-
heid een rol, maar zij dachten wel dat er leden waren bij wie dat wel gespeeld had.

De praktijk

Orde van Malta 578

Vanaf de heroprichting van de Orde van Malta in 1911 heeft de orde naar wegen ge-
zocht zich in te zetten voor de hulpbehoevende medemens. Die inzet begon met de 
bekostiging van vrijbedden voor onvermogenden in enkele ziekenhuizen en leidde 
- aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog - tot een samenwerking met het Ne-
derlandse Rode Kruis om in tijden van oorlog hulp te bieden.579 Het werd een soort 
haat/liefde verhouding tussen beide organisaties, waaraan verzuiling en machts-
posities ten grondslag lagen, die tot na de Tweede Wereldoorlog zou voortduren. 
Tijdens het interbellum werden er door gebrek aan financiële middelen weinig acti-
viteiten ontplooid. Ook na de Tweede Wereldoorlog was er sprake van weinig eigen 
orde activiteiten en sloot de orde zich in het nog sterk verzuilde Nederland aan bij 
projecten van andere landelijke (rooms-katholieke) organisaties en initiatieven van 
buitenlandse associaties van de orde. In 1952 richtte de orde een corps van eigen ka-
tholieke Maltezer Helpsters op, die als gezinsverzorgsters konden worden ingezet.

Ook de jaren zestig en zeventig kenmerkten zich als een periode van weinig ac-
tiviteit. Voortdurend geldgebrek en een gebrek aan een duidelijke focus lagen daar-
aan ten grondslag. Geldgebrek was ook de oorzaak dat in 1968 het corps Maltezer 
Helpsters werd opgeheven. Het bleef in die periode beperkt tot enkele (bescheiden) 
financiële bijdragen en kleinschalige projecten, deels binnen eigen kring. Zo startte 
de damesafdeling van de orde in 1957 met vakantieweken voor kinderen van leden 
van de drie adellijke orden, de zogenaamde Maltezerkampen. Tot op de dag van van-
daag genieten deze kampen een grote populariteit waar vriendschappen voor het 
leven worden gesloten. 

In navolging van enkele buitenlandse associaties, besloot de orde in 1979 voor-
bereidingen te treffen voor de organisatie van een bedevaart met zorgbehoevenden 
naar Lourdes, waarna de eerste bedevaart in 1980 plaatsvond. Dit is nu nog steeds 
jaarlijks één van de kernactiviteiten van de orde. De orde zocht in die periode be-
wust meer samenwerking met de protestantse Johanniter Orde voor het opzetten 
van nieuwe activiteiten. Dit leidde in 1981 tot de oprichting van de Stichting Com-
manderijen van Sint Jan, die tot doelstelling had: ‘De mensheid te dienen door hulp 

578  Vgl. Bosch van Drakestein et al., In het licht van onze opdracht; Lier, Voor het welzijn van de 
samenleving, 21-27.
579  Koninklijk Besluit van 19 maart 1913, Staatsblad 133.
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te verlenen aan gewonden, zieken en anderszins hulpbehoevenden, door mede te 
werken aan maatregelen waardoor menselijk leed kan worden voorkomen of ver-
zacht en door anderen daarmede te helpen of daarvoor op te leiden.’580 Onder de 
stichting vielen in 2015 een vijftal commanderijen, gevormd uit de leden van zowel 
de Orde van Malta als de Johanniter Orde. Deze commanderijen zijn verspreid over 
Nederland en hebben een tweeledig doel: de bevordering van de onderlinge band 
tussen de leden van beide orden en het uitvoeren van kleinschalige, veelal lokale 
charitatieve projecten. 

Oud-coadjutor van de Orde van Malta, mr. Eduard G.H.M. baron van Hövell van 
Wezeveld en Westerflier, sprak in de jubileumuitgave ter gelegenheid van het 100-
jarig bestaan van de associatie uit 2011 over het ontstaan van een nieuw elan in de 
loop van de jaren zeventig. Dat zorgde binnen de orde voor nieuwe inspiratie en 
potentiële activiteiten.581 Samen met de Johanniter Orde werd in 1983 op de Am-
sterdamse Wallen een hulppost, genaamd Kruispost, geopend waar dak- en thuislo-
zen gratis medische hulp konden en nog steeds kunnen krijgen. Eind jaren tachtig 
waren beide orden betrokken bij de opzet van een van de eerste hospices in Neder-

580  KvK 41152160: Oprichtingsakte d.d. 21 januari 1981, verleden voor notaris W.A. Hoek te 
Rotterdam.
581  E. van Hövell, ‘Hoopvolle toekomst in onrustige tijden’, in: Bosch van Drakestein et al., In het 
licht van onze opdracht, 84. 

Afb. 27. Orde van Malta, Lourdes bedevaart met gasten (2014).
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land, het Johannes Hospitium te Vleuten. De orde is nog steeds bestuurlijk bij het 
hospitium betrokken alsook door de inzet van vrijwilligers. In 1988 sloot de orde 
zich aan bij de organisatie van het jaarlijks in ordeverband georganiseerde interna-
tionaal gehandicaptenkamp. Het eerste kamp in Nederland vond in 1992 plaats met 
80 gasten. Inmiddels staan de kampen in Nederland bekend onder de naam Inter-
nationaal Maltezer zomerkamp voor gehandicapte jongeren. In 2014 vond het kamp 
voor de laatste keer in Nederland plaats met ruim 200 gehandicapte jongeren en 
300 begeleiders uit drieëntwintig Europese landen.582 Dit initiatief werd in 1995 ge-
volgd door een eigen zomerkamp voor alleen Nederlandse gehandicapte jongeren, 
het nationale gehandicaptenkamp, dat eveneens jaarlijks plaatsvindt. Als laatste ac-
tiviteit participeert de orde sedert 2012 in het Libanonkamp of Chabrouhkamp, een 
vakantieweek voor Libanese verstandelijk en lichamelijk gehandicapte jongeren. 

De Lourdesbedevaart en de gehandicaptenkampen zijn momenteel de belang-
rijkste werken van de orde. De orde heeft hiermee - naast deelname aan de interna-
tionale Lourdesbedevaart - een duidelijke focus op de organisatie, (mede)financie-
ring alsook de werving van vrijwilligers voor gehandicaptenkampen voor jongeren. 
Om voldoende vrijwilligers te trekken, richtte de orde in 1996 de Stichting vrienden 
van de Orde van Malta op om daarmee een band te creëren tussen de orde en de 
vrijwilligers.583 Door de vrijwilligers meer en meer te gaan betrekken bij de orde-
activiteiten werd de stichting overbodig en derhalve in 2007 opgeheven. Anno 2015 
worden de vrijwilligers bij de meeste ordeactiviteiten betrokken waarvoor ook de 
leden worden uitgenodigd. Ze zijn weliswaar geen lid, maar ze doen wel mee. 

Speerpunten voor de orde zijn: verdere professionalisering van zowel de eigen 
organisatie als de projecten, de groeiende internationale contacten en samenwer-
king (wat de orde als troef ziet voor het aantrekken van jongeren 584), een grotere 
aandacht voor spiritualiteit en de inzet om meer jongeren actief te betrekken bij de 
associatie. Ook al is het lidmaatschap veelal nog een familietraditie, de orde merkt 
dat het bij tegenwoordige generaties geen automatisme meer is. Voorzitter jhr. mr. 
Peter L.M. van Meeuwen drukte het als volgt uit:

Waar het vroeger veelal een automatisme was dat zonen en dochters van leden lid 
werden van de orde, is dat tegenwoordig veel meer een bewuste keuze. Wij moeten 
dus een goed imago en een sterke uitstraling hebben, die de jeugd aanspreekt, maar 
uiteraard met behoud van waarden. Dat is een pittige opgave, maar van vitaal belang 
voor onze toekomst.585

582  S. de Beaufort, A. de Jonge en E.J. Stoop, ‘Internationaal Maltezer Kamp’, Johanniternieuws, 
255 (2014) 15-16.
583 KvK 41264592: Akte van oprichting d.d. 2 oktober 1996, verleden voor notaris J.F.U. de Haas 
van Dorsser te Buren. Deze stichting werd op 20 april 2007 opgeheven.
584  Mededelingenblad Orde van Malta, 2 (2014) 4.
585  Bosch van Drakestein et al., In het licht van onze opdracht, 119.
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Johanniter Orde 586

De Johanniter Orde heeft zich vanaf de heroprichting in 1909 beziggehouden met de 
zorg om zieken en anderszins hulpbehoevenden. Zo werd reeds in 1910 een contract 
gesloten met het Haagse Diaconessenhuis voor één of meerdere vrijbedden voor 
onvermogenden en opende de orde in 1917 de deuren van een eigen ziekenhuis, 
Bethanië, in Bennekom, dat aanvankelijk plaats bood aan tien patiënten die langdu-
rige verpleging nodig hadden. Dit ziekenhuis was de voorloper van het Protestants-
Christelijk Streekziekenhuis in Bennekom, dat nog wel het embleem van de orde 
voerde maar niet meer door de orde geleid werd, en later via fusie zou opgaan in 
ziekenhuis Gelderse Vallei te Ede met 600 bedden en meer dan 2500 medewerkers. 

Net als de Orde van Malta werd de Johanniter Orde in 1913 bij Koninklijk Besluit 
aangewezen als organisatie die in tijden van oorlog samen met het Rode Kruis hulp 
kon bieden aan zieken en gewonden. Een bepaling die tegenwoordig nog steeds in 
de statuten van de orde is opgenomen.587 De orde beschikte voor de Tweede We-
reldoorlog al over een hulpcorps bestaande uit verpleegsters van ‘goede komaf’, de 
Johanniter Zusters, en net als de Orde van Malta over een corps Helpsters, dat aan 
vrijwilligerswerk deed. De in 1951 opgerichte damesafdeling van de orde organi-
seerde in 1957 voor het eerst een vakantieweek voor invalide vrouwen. Dat was een 
unicum in Nederland omdat toen nog geen andere instelling dergelijke vakantiewe-
ken organiseerde. Deze vakantieweken zijn uitgegroeid tot de Johanniter Vakantie-
weken voor oudere lichamelijk gehandicapten waarvan er nog steeds een aantal per 
jaar georganiseerd worden. 

In 1963 richtte de orde Johanniter Tehuis Oud-Vossenhol op, een tehuis te Benne-
kom voor volwassen lichamelijk gehandicapte meisjes van 18 jaar en ouder. Wegens 
het niet meer kunnen voldoen aan veranderende overheidsnormen en eisen die aan 
verpleging en verzorging werden gesteld, werd op het terrein van Oud-Vossenhol, 
aan de Johanniterlaan te Bennekom, een nieuw gezinsvervangend tehuis gebouwd, 
Nieuw-Vossenhol. Dat werd in 1983 geopend en bood plaats aan 26 jonge mensen 
met een lichamelijke handicap. Nieuw-Vossenhol behoort tegenwoordig tot de Siza 
groep. Eveneens in 1963 nam de orde het in 1926 in Hilversum gelegen verpleeg-
huis Theodotion over, dat wegens ruimtegebrek in 1973 werd verplaatst naar Laren. 
Theodotion is lange tijd een zelfstandig Johanniter verpleeghuis gebleven, waarna 
het werd verzelfstandigd en de orde nog slechts bestuurlijk betrokken was. In 2008 
fuseerde Theodotion met twee andere zorginstellingen in het Gooi en werd het on-
derdeel van de Amarisgroep. Inmiddels biedt het huis aan meer dan 200 zorgbehoe-
venden een plaats.

Een ander initiatief was de oprichting in 1965 van Haspadies (een samenvoeging 
van hand- en spandiensten), groepen van vrijwilligers om werkzaamheden te gaan 
verrichten in verpleeg- en ziekenhuizen. Vanaf 1999 worden de haspadies Johanni-
ter Hulpgroepen genoemd, waarvan er in 2015 nog 33 aan het werk waren. Om al die 

586  Van Lit, Een tweesnijdend zwaard. Vijfentwintig jaar Stichting Werken; Nahuys, De Johanniter 
Orde in Nederland 1959-1984; Heshusius, Honderd jaar Johanniter Orde in Nederland.
587  KvK 40408514, Statuten artikel 4, lid 2.
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ordewerkzaamheden in goede banen te leiden richtte de orde in 1974 de Stichting 
Werken der Johanniter Orde in Nederland op, die met een kleine professionele staf 
de diverse werkzaamheden coördineerde. De oprichting van de Stichting Werken 
‘was onontkoombaar voor nieuwe initiatieven’ aldus oud-werkmeester en -coadju-
tor Frits C.C. baron van Tuyll van Serooskerken in een interview in 2009.588 Tot die tijd 
moest elke beslissing door de ridderdag [ledenvergadering] worden goedgekeurd 
wat de slagvaardigheid van de orde erg traag maakte. De naam Stichting Werken 
werd bewust gekozen om geen referentie met de Johanniter Orde te hebben: ‘De Jo-
hanniter Orde wenste vanuit de coulissen van het maatschappelijk toneel te werken’. 
Een neutrale naam vereenvoudigde ook de samenwerking met de Duitse Orde en 
de Orde van Malta. Drie jaar na de oprichting van de Stichting Werken, in 1977, werd 
de stichting een gezamenlijk initiatief van de orde en de Duitse Orde en veranderde 
zij haar naam in: Stichting Werken der Johanniter Orde in Nederland en der Ridderlijke 
Duitsche Orde Balije van Utrecht. Deze samenwerkingsvorm duurde tot 2001 waarna 
de Duitse Orde financieel bleef ondersteunen en bestuurlijk betrokken bleef bij de 
stichting, maar niet meer herkenbaar is in de naam. 

In de loop der jaren werden nog een aantal andere projecten opgepakt, zoals in 
1981 een vakantiebemiddelingsbureau voor begeleidingshulp aan lichamelijk ge-
handicapten die zelfstandig met vakantie willen gaan en meer recent, vanaf 2014 in 
samenwerking met de Orde van Malta, de Jan’s dag, een uitstapje voor mensen die 
onder de armoedegrens leven of in een sociaal isolement verkeren. 

In 1999 wijzigde de Stichting Werken haar naam in Stichting Johanniter Hulpver-
lening, die in 2002 het CBF keurmerk kreeg van het Centraal Bureau Fondsenwerving. 
Die naamswijziging was belangrijk omdat de orde merkte dat zichtbaarheid steeds 
belangrijker werd, zeker voor het aantrekken van externe fondsen ten behoeve van de 
werken, waar Johanniter Hulpverlening, die haar naam in 2016 nogmaals wijzigde in 
Johanniter Nederland, voor een groot gedeelte van afhankelijk is. In 2015 bestonden 
de hoofdactiviteiten van Johanniter Hulpverlening uit de organisatie van vijf vakantie-
weken voor oudere lichamelijk gehandicapten en de begeleiding en ondersteuning 
van 33 hulpgroepen in ziekenhuizen, woonzorgcentra, inloophuizen en hospitia. In 
totaal waren er voor Johanniter Hulpverlening circa 3.500 vrijwilligers actief.589  

‘De Johanniter Orde heeft haar doelstellingen aanvankelijk vooral trachten te 
verwezenlijk door een eigen ziekenhuis te verkrijgen. Toen dat in de laatste decen-
nia van de twintigste eeuw niet meer mogelijk was, richtte de orde zich op steun aan 
en initiatieven voor verschillende andere zorginstellingen zoals hospitia’, schrijft de 
algemeen secretaris van de orde, mr. Fernand W.T. Pahud de Mortanges, in 2009.590 
Na aanvankelijk zelf verantwoordelijk te zijn geweest voor de exploitatie van enkele 
zorg/verpleeginstellingen richt de orde zich de laatste decennia op (financiële) on-
dersteuning om bepaalde initiatieven in de zorg gerealiseerd te krijgen, veelal in 
samenwerking met andere (protestants-) christelijke organisaties. Ik noemde bij de 

588  Heshusius, Honderd jaar Johanniter Orde in Nederland, 176-179.
589  Jaarverslag Johanniter Hulpverlening 2015. 
590  Heshusius, Honderd jaar Johanniter Orde in Nederland, 136.
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werken van de Orde van Malta al de Kruispost op de Amsterdamse Wallen en het 
hospice in Vleuten. Enkele andere voorbeelden zijn: Verpleeghuis De Hoven (Opella) 
te Bennekom, Kasteelhoeve de Heerenhof te Mechelen (L), het Johannes Hospitium 
de Ronde Venen te Wilnis, het Sint Jans Hospice de Casembroot te Middelburg en 
Logeerhuis de Buren te Rotterdam.591 De orde is hier veelal bestuurlijk bij betrokken, 
als - via Johanniter Nederland - door de inzet van vrijwilligers.

Toch worstelt de orde de laatste jaren met vragen over haar eigen identiteit en 
plaats binnen de huidige samenleving. Door maatschappelijke veranderingen en 
strengere regelgeving wordt het steeds moeilijker aansprekende projecten te blij-
ven uitvoeren, zowel voor de buitenwereld als voor de eigen leden. Coadjutor jhr. 
drs. Aernout van Citters zei het in 2014 als volgt:

Vanuit ons vermogen ondersteunen we een aantal projecten. Toch hebben we een 
onduidelijk profiel naar derden. […] Het Kapittel heeft een evaluatie gemaakt van de 
huidige activiteiten en buigt zich over de vraag of de orde mogelijke nieuwe activitei-
ten moet oppakken.592 

De hiervoor genoemde projecten zijn veelal tot stand gekomen omdat een lid van 
de orde daar min of meer toevallig mee in aanraking kwam. Het zijn dan ook pro-
jecten waar de overige leden van de orde slechts in beperkte mate bemoeienis mee 
hebben. Lag de focus vele decennia op de verpleging en verzorging van zieken en 
hulpbehoevenden, door maatschappelijke veranderingen is het voor de orde steeds 
moeilijker geworden een bepaalde koers te blijven volgen voor de uit te voeren wer-
ken. Eenzelfde ontwikkeling is eveneens bespeurbaar bij buitenlandse Johanniter Or-
den, waar de orde sedert enkele jaren meer samenwerking mee zoekt. Van Citters:

591  Vgl. Ibidem, 136-171.
592  Johanniternieuws, 254 (2014) 7-8 / Vgl. ook Ibidem, 258 (2015) 7-8.

Afb. 28. Kruispost op de Amsterdamse Wallen
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Demografische veranderingen, afname van sociale voorzieningen van overheidswe-
ge, de minder vanzelfsprekende betrokkenheid bij het christendom en juridische wij-
zigingen van vrijwilligerswerk zijn voorbeelden die internationaal spelen. Daarnaast 
speelt het punt dat langdurige betrokkenheid bij en lidmaatschap van een organisa-
tie steeds minder vanzelfsprekend is. De vraag is nu: hoe krijgen we ridders, dames 
en hun familie meer betrokken bij de activiteiten van de orden met een blijvende 
aandacht voor de religieuze grondslag in samenwerking met lokale kerkgemeen-
schappen.593

Duitse Orde
Zoals eerder al ter sprake kwam is de Duitse Orde geen werkorde maar een charita-
tief vermogensfonds. In de jaren zestig van de vorige eeuw was de doelstelling van 
de orde nog voornamelijk ‘gericht op de bevordering van de belangen van personen 
en instellingen, wier werkzaamheden lagen op protestants-christelijk kerkelijk ter-
rein, alsmede op het gebied van liefdadigheid op protestants-christelijke grondslag 
in het algemeen en op de zieken- en gewondenverpleging in het bijzonder.’594 De 
hulpverlening verliep veelal via protestants-christelijke instellingen, kerkelijke ge-
meenten en diaconieën. 

Vanaf 1977 participeerde de orde actief mee in de Stichting Werken der Johanniter 
Orde in Nederland en der Ridderlijke Duitsche Orde Balije van Utrecht, de ‘werkstich-
ting’ van de Johanniter Orde.595 De orde is zich de afgelopen decennia meer en meer 
gaan opstellen als charitatief vermogensfonds, wat ook de reden was om vanaf 2001 
niet meer actief betrokken te zijn bij de werkzaamheden van de Stichting Werken 
maar deze nog wel financieel te blijven ondersteunen. Lange tijd heeft de orde niet 
in de openbaarheid willen treden en werden de goede werken vanuit anonimiteit 
gesteund. Vanaf midden jaren negentig gebeurde dat vanuit de inmiddels alweer 
opgeheven Johan van Drongelen Stichting, een aan de orde gelieerde stichting van 
waaruit het giftenbeleid plaatsvond.596 

De hulpverlening van de orde valt op te splitsen in individuele hulp en project-
ondersteuning, waarbij de orde steeds meer de samenwerking zoekt met organi-
saties die daadwerkelijke hulp bieden en de orde dat werk financieel ondersteunt. 
Landcommandeur Jan Reint de Vos van Steenwijk zei daar in 2013 over:

Nog meer dan voorheen worden we financier voor projecten. We betalen aan organi-
saties die coördineren, zodat het geld beter terechtkomt. Het helpt om middelen zo 
effectief mogelijk in te zetten.597

De focus van de orde ligt daarbij op die geografische gebieden in Nederland waar 
van oudsher de commanderijen van de orde gevestigd waren: Bunne, Dieren, Does-

593  Johanniternieuws, 261 (2016) 5.
594  Jongedijk, Ridderlijke Orde in Nederland, 74.
595  Vgl. Van Lit, Een tweesnijdend zwaard.
596  KvK 41265141: Akte van oprichting d.d. 19 februari 1996. De stichting is op 3 maart 2008 
opgeheven.
597  Van Steenbergen, ‘Na de kruistochten de goede doelen’, 14-15.
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burg, Leiden en Katwijk, Maasland, Middelburg, Ootmarsum, Rhenen, Schelluinen, 
Schoonhoven, Schoten, Tiel en Utrecht. Daarnaast vindt buitenlandse ondersteu-
ning plaats waarbij historische banden met oude ordegebieden zoals Polen, Kali-
ningrad en de Baltische Staten weer worden aangehaald. 

De orde, die jaarlijks circa vijfhonderd aanvragen voor ondersteuning honoreert, 
ziet zich als een ‘middelgrote speler in goede doelenland’. Ondersteuning vindt 
plaats zonder onderscheid in kerkelijke gezindte. Het fonds van de orde zet zich van-
uit een ‘protestants-christelijke visie’ in voor individuele hulpverlening aan personen 
die door ziekte en/of handicap in financiële problemen zijn geraakt, zoals sociale 
projecten ten behoeve van gehandicapten, zwerfjongeren, dak- en thuislozen, ex-
gedetineerden en verslaafden, alsook voor preventie projecten die sociale participa-
tie van personen uit deze doelgroepen bevorderen.

De orde kent nog een tweede fonds, het zogenaamde Vicariefonds, dat als doel-
stelling heeft de uitvoering van het ‘reformatorisch gedachtengoed’ en financiële 
ondersteuning verleent aan predikanten bij nascholingscursussen, sabbaticals, pro-
moties en buitenlandse studiereizen.598

Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem 599

De charitatieve doelstelling van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem is 
(financiële) steun verlenen aan het Latijnse Patriarchaat van Jeruzalem (het aartsbis-
dom) en zijn instellingen. Het patriarchaat omvat de landen Israël, Palestina, Jorda-
nië en Cyprus. In de beginjaren van de Nederlandse afdeling, die in 1954 werd op-
gericht, zijn pogingen ondernomen om die doelstelling te verruimen en ook steun 
te gaan verlenen aan instellingen buiten het Latijnse Patriarchaat, maar daar wilde 
het grootmagistraat van de orde in Rome niets van weten. De steun van de Neder-
landse afdeling heeft zich derhalve altijd gericht op projecten in het Heilige Land. 
Zo zijn vanaf de jaren zestig projecten ondersteund ten bate van scholen, kloosters 
en kerken alsook aan Palestijnse vluchtelingen. In 1979 richtte de orde de Commissie 
Grote Projecten op, die de financiering van de grotere projecten verzorgde. Daar-
naast kwam er een Commissie Kleine Projecten, die zoals de naam al zegt, de kleinere 
projecten financierde. 

Voor het vergaren van de benodigde fondsen, werd eveneens in 1979, een 
Commissie Fondsenwerving opgericht. De orde wist substantiële geldbedragen te 
vergaren. Van de 33 landscommanderijen (afdelingen) die de orde in 1983 wereld-
wijd telde, droeg de Nederlandse ruim 12% van het totale giftenbedrag aan het 
Heilige Land bij, terwijl de Nederlandse afdeling toen slechts 1,2% van het totaal 
aantal leden telde. De orde bracht jaarlijks enkele honderdduizenden guldens bij-
een voor hulp aan het Heilige Land. Tegenwoordig is dat een gelijk bedrag maar 
dan in euro’s.

598  KvK 41180720: Akte van oprichting d.d. 5 juli 1983, verleden voor notaris A.P. Brouwer te 
Amsterdam.
599  Hattinga Verschure et al., Nederlandse ridders van het Heilig Graf van Jeruzalem; Van de Loo 
et al., Geroepen tot spiritualiteit, broederlijkheid en caritas; Riddertijdingen, 63 (2014).



185

RIDDERLIJKE  MANIFESTATIE  EN  REPRESENTATIE

 Om ook buiten de kring van de eigen leden de aandacht te vestigen op de no-
den in het Heilige Land richtte de orde in 1986 de Stichting Steun Heilig Land op, die 
eveneens geld inzamelt ten bate van de projecten van de orde.600 In de jubileumuit-
gave ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de orde uit 2004 valt te lezen dat 
de grote projecten van de orde in drie categorieën zijn te onderscheiden: hulp via 
het grootmagistraat in Rome ter dekking van een gedeelte van de kosten van het 
patriarchaat en de door het patriarchaat uitgevoerde projecten; hulp aan scholen, 
waarvan de meeste in Palestina en Jordanië liggen en hulp ten bate van diverse soci-
ale projecten, zoals tehuizen voor gehandicapten, ziekenhuizen, een jongenswees-
huis en tehuizen voor ouden van dagen. Aanvankelijk selecteerde de Nederlandse 
afdeling de projecten zelf en droeg vanwege de weinig financiële transparantie van 
het grootmagistraat te Rome haar bijdragen zelfstandig af. Door een sterk verbe-
terde verslaglegging en transparantie worden tegenwoordig de gelden grotendeels 
via het grootmagistraat aan de projecten toebedeeld. In 2011 zijn de Commissie 
Grote Projecten en de Commissie Kleine Projecten ontbonden en opgegaan in een 
nieuwe Commissie Caritas, waarbinnen zowel fondsenwerving als projecten zijn on-
dergebracht. 

De Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem heeft voor de invulling van haar 
doelstelling altijd een duidelijke focus gehad: de exclusieve ondersteuning van pro-
jecten in het Heilige Land. De daarvoor benodigde financiële middelen bestaan uit 
bijdragen van de eigen leden en uit fondsenwerving verkregen middelen.

Orde van Sint Lazarus
Zoals eerder vermeld is de Orde van Sint Lazarus vermoedelijk in de twaalfde eeuw 
ontstaan vanuit een leprahospitaal in de nabijheid van Jeruzalem. De bestrijding 
van lepra is door alle eeuwen heen de voornaamste doelstelling van de orde ge-
weest en voor zover te achterhalen was dit ook de afgelopen decennia de belang-
rijkste doelstelling van de Nederlandse afdeling. Vanaf 1965 heeft de orde jaarlijks 
een bescheiden gift voor dit doel ter beschikking gesteld. Vanaf 1968 gebeurde dat 
via de een jaar eerder opgerichte Nederlandse Stichting voor Leprabestrijding (NSL), 
de huidige Leprastichting. Deze stichting was het initiatief van Francisca Anten, de 
moeder van tropenarts dr. Hans Anten, en dr. Dick Leiker, die als lepradeskundige 
verbonden was aan het Tropeninstituut in Amsterdam. Leiker werd in 1980 lid van 
de Orde van Sint Lazarus en zou dat tot zijn dood in 1995 blijven. 

In 1984 richtte hij namens de NSL in samenwerking met de Orde van Sint Lazarus 
de Stichting Leprahulp Saint-Lazare (SLSL) op, een samenwerkingsverband tussen de 
Orde van Sint Lazarus en de NSL.601 De doelstelling van SLSL was de bevordering 
van scholing van veldwerkers, die zich met leprabestrijding in ontwikkelingslanden 
bezighielden, en richtte zich op de distributie van teaching and learning materials. 

600  KvK 41193470: Akte van oprichting d.d. 22 juli 1986, verleden voor notaris T.W.J.M. van 
Nierop te Den Haag.
601  KvK 41203759: Akte van oprichting d.d. 7 juni 1984, verleden voor notaris A.P. van Lidth 
de Jeude.
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Vanaf de oprichting van SLSL heeft de Orde van Sint Lazarus de stichting jaarlijks 
financieel ondersteund. De orde had daarnaast geen andere projecten. De bijdra-
gen die de orde schonk waren van bescheiden omvang, in de jaren zestig waren het 
bedragen van 1.000 gulden per jaar die opliepen tot 6.000 gulden in de jaren tachtig 
en later in de jaren negentig tot bedragen tussen de circa 15.000 en 20.000 gulden 
per jaar. In 1998 besloot de NSL zich uit de SLSL terug te trekken vanwege gebrek 
aan mankracht en internationale ontwikkelingen waarbij de NSL een andere vorm 
van samenwerking voorstond op het gebied van studiehulp. Daar de orde al enige 
tijd het gevoel had enigszins vervreemd te zijn geraakt van de SLSL, greep zij deze 
gelegenheid aan om zelfstandig met SLSL verder te gaan waardoor het mogelijk 
werd om ook andere vormen van leprabestrijding te ondersteunen dan alleen maar 
scholing van veldwerkers.602 

In 2008 wijzigde de orde de naam van de stichting in Stichting Saint-Lazare The 
Netherlands (SLNL) om hiermee invulling te geven aan de wens ook andere - niet 
lepra gerelateerde - projecten te kunnen ondersteunen. Projecten die de orde de 
afgelopen jaren zoal ondersteunde, waren: I-Care, een project van de African Foun-
dation gericht op de ontwikkeling en productie van wasbaar maandverband voor 
schoolgaande meisjes in Kenia zodat zij tijdens hun maandelijkse periode naar 
school kunnen blijven gaan wat anders niet mogelijk zou zijn; een project gericht op 
de schenking van rolstoelen aan Surinaamse (ex)leprapatiënten; de bij-Bus, een rol-
stoelbus in de regio Wassenaar; en het EWIDAC project (Educational Warfare Against 
Infectious Diseases in Asian Countries), dat onder andere voorziet in drinkwater en 
sanitaire voorzieningen in Azië waarvoor de orde in samenwerking met de Erasmus 
Universiteit Rotterdam in 2015 het voornemen had een stichting Travelling Doctors 
van Saint Lazare op te richten. 

Uit de hiervoor geschetste ontwikkeling, die begon met een duidelijke focus op 
lepra gerelateerde hulp, valt af te leiden, dat ook de Orde van Sint Lazarus de laatste 
jaren zoekende is naar activiteiten die in lijn met de doelstelling liggen. En net als de 
Johanniter Orde worstelt de orde met de vraag hoe de leden bij de diverse projecten 
betrokken kunnen worden. Uit de berichtgeving in het bulletin van de orde blijkt 
door de jaren heen dat de uitgevoerde projecten veelal getrokken worden door en-
kelingen en dat het merendeel van de leden daar ver vanaf staat. 

6.3 Financiën
Alle in de vergelijking meegenomen orden hebben de status van Algemeen Nut 
Beogende Instelling (ANBI), al dan niet via een aan de orde verbonden steunstich-
ting (fonds).603 Tabel 7 geeft een overzicht van de orden met hun respectievelijke 
fondsen naar de status van 2015. Om de traceerbaarheid van deze fondsen voor 

602  Bulletin, 10 (1990) 11; Ibidem, 33 (1998) 18-20.
603  Een ANBI status geeft een schenker aan een instelling die deze status bezit bepaalde be-
lastingvoordelen (zie www.belastingdienst.nl). Een ANBI is sedert 2014 verplicht jaarlijks op 
de eigen website een aantal gegevens te publiceren zoals een jaarverslag en een financiële 
verantwoording.
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mogelijk vervolgonderzoek inzichtelijk te maken is daarbij tevens het bijbehorende 
inschrijvingsnummer van de Kamer van Koophandel vermeld. 

De financiële bijdragen die de orden de afgelopen vijf jaar gespendeerd hebben 
om hun projecten te kunnen bekostigen, staan weergegeven in tabel 8.604 In de op 
twee na laatste kolom (Gem.) staat de gemiddelde besteding per jaar over die periode. 
In totaliteit besteden de orden per jaar ongeveer twee miljoen Euro aan goede werken 
waarvan de helft alleen al door de Duitse Orde. Dit is een bruto vergelijking waarbij 
geen rekening is gehouden met fondsvorming, ouderdom van een orde en/of het aan-
tal leden. In de op een na laatste kolom (Per lid) is de gemiddelde besteding omgere-
kend naar een besteding per lid op basis van de ledenaantallen in 2015. Daaruit blijkt 
de ‘afstand’ die de Duitse Orde inneemt ten opzichte van de overige orden - waarvan 
de uitgaven voor hun werken binnen een redelijke bandbreedte liggen - substantieel 
groter te worden, wat verklaarbaar is door het geringe aantal leden van die orde. 

Tabel 8: Jaarlijkse besteding ridderlijke orden aan charitatieve werken in Euro’s

Bron: ANBI

Hoe liggen deze bestedingen nu ten opzichte van andere goede doelen organi-
saties in Nederland? Daarvoor is een vergelijking gemaakt met 703 bij het Centraal 
Bureau Fondsenwerving (CBF) aangesloten organisaties.605 De laatste kolom van ta-
bel 8 geeft per orde weer hoeveel procent van de bij het CBF aangesloten organisa-
ties minder besteed hebben dan de betreffende orde. Voor de Orde van Sint Lazarus 
betekent dit dat van de 703 organisaties er 12,1% een bedrag besteed hebben dat 

604  Gegevens afkomstig van de ANBI pagina’s van de orden en eigen opgave.
605  Met dank aan het CBF voor het ter beschikking stellen van deze gegevens over het jaar 2015. 

Tabel 7: ‘Goede doelen fondsen’ ridderlijke orden, situatie 2015.

2015 Fonds KvK inschrijving 
Orde van malta Stichting Maltezer Projecten 30186148 

Ridderorde Heilig Graf * Stichting Heilig Graf van Jeruzalem 41151399 
Stichting Steun Heilig Land   41193470 

Johanniter Orde Johanniter Orde     40408514 
Johanniter Nederland   41149708 

Duitse Orde RDO Fonds    40478069 
Sichting Vicariefonds RDO   41180720 

Orde van Sint Lazarus Stichting Saint-Lazare The Netherlands 41203759 
* De twee stichtingen zijn ultimo 2015 gefuseerd tot één Stichting Steun Heilig Land 

 

 

€ x 1.000 2015 2014 2013 2012 2011 Gem. €  Per lid % <
Orde van Malta 194 154 179 178 158 173 788 38,1
Ridderorde Heilig Graf 459 340 273 321 375 354 1.115 50,5
Johanniter Orde * 455 524 405 457 461 460 782 50,6
Duitse Orde 1.021 1.001 907 798 922 930 37.192 60,9
Orde van Sint Lazarus 37 20 15 10 10 18 361 12,1
* Incl. gift Duitse Orde 2.166 2.039 1.779 1.764 1.926 1.935 73,0
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lager is dan € 37.000 en voor de Duitse Orde dat er 60,9% een bedrag lager dan € 
1.021.000 hebben besteed. Neem ik de vijf orden te samen dan blijkt dat van de 703 
organisaties er 73% minder geven waarbij ik rekening heb gehouden met een dub-
beltelling bij de Duitse Orde en de Johanniter Orde.606 Baseer ik de vergelijking niet 
op het aantal organisaties maar op het beschikbaar gestelde bedrag dan komt daar 
een geheel ander resultaat uit. Dan blijkt dat het totaal van 73% organisaties, slechts 
6% van het totaal van meer dan € 3,5 miljard dat aan goede doelen besteed is, heeft 
uitgegeven. Met andere woorden, in aantallen uitgedrukt behoren de orden tot de 
middelgrote spelers in goede doelen land, maar in euro’s uitgedrukt, horen ze bij de 
kleinere organisaties.

De orden zijn minder open over hun financiële vermogenspositie dan over hun 
jaarlijkse bestedingen. Alleen de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem is 
daar volkomen transparant in, zowel op haar website als in het jaarverslag van de 
orde. De andere orden publiceren alleen de balans van hun steunstichting, maar 
niet de vermogenspositie van de orde zelf en de Duitse Orde doet in het geheel 
geen uitspraak over haar opgebouwde vermogen. 

6.4 Ridderlijke orden en hun omgeving
Zoals al een paar keer aan de orde kwam, hebben ridderlijke orden hun werkzaam-
heden lange tijd in stilte uitgevoerd omdat zij bewust niet op de voorgrond wilden 
treden. Deze opstelling is inmiddels veranderd. Voor het vergaren van voldoende 
fondsen is het noodzakelijk dat de werken van de orde zichtbaar zijn. Oud-coadjutor 
van de Johanniter Orde, jhr. mr. J. Pieter de Savornin Lohman, verzuchtte in 2009 
tijdens een interview over die werken:

Alleen blijft dat te weinig zichtbaar voor de buitenwereld. Dat was toen en dat is nog 
steeds ons probleem.607

Hieruit blijkt een veranderde opstelling van de orde ten opzichte van die buiten-
wereld, de orde wil graag laten zien wat zij doet. Johanniter kapitteldame jkvr. Ge-
neviève van Panhuys zei daarover:

We doen de organisatie tekort door niet te laten zien waar we voor staan. We doen 
hele goede en boeiende dingen, daar mogen we best voor uitkomen.608 

En bij de andere orden was het niet anders. Ook bij de Duitse Orde is een verande-
ring naar de buitenwereld zichtbaar. De lange tijd zeer gesloten orde wil nog steeds 
niet op de voorgrond treden maar heeft zich wel aangepast. Landcommandeur Jan 
Reint baron de Vos van Steenwijk zei daarover in 2013:

606  Het overzicht bevat één dubbeltelling. De Duitse Orde schenkt jaarlijks een bedrag van 
ongeveer € 180.000 aan Johanniter Nederland (Johanniter Orde).
607  Heshusius, Honderd jaar Johanniter Orde in Nederland, 53.
608  Heshusius, Honderd jaar Johanniter Orde in Nederland, 85.
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We opereren in stilte, maar openheid en transparantie passen bij de rol die de orde in de 
huidige samenleving wil spelen. We zijn trots op wat we doen, maar pochen er niet mee.609

Wat voor de Duitse Orde niet geldt, maar voor de andere orden des te meer, is dat 
zij voor een groot deel afhankelijk geworden zijn van de buitenwereld voor de finan-
ciering van hun activiteiten. Fondsenwerving staat bij hen dan ook al jaren hoog op de 
agenda en is een niet te verwaarlozen onderdeel van hun activiteiten gaan uitmaken. 
De tijden dat ‘de heren’ het onderling regelden zijn al enkele decennia voorbij. Tegen-
woordig zoekt een deel van de orden bewust de publiciteit waarbij ze met name aan-
dacht vragen voor hun werken en veel minder de nadruk willen leggen op hun rijke 
historie of het ‘riddertje spelen’ zoals sommigen dat uitleggen. De Savornin Lohman 
zei in 2006 over dat ritueel om daarmee aan te geven dat tradities voor de orde wel 
belangrijk zijn maar dat het de orde uiteindelijk te doen is om hulpverlening:

De rituelen moeten niet al te serieus worden genomen. De buitenwacht moet kijken 
naar de goede werken die wij verrichten.610 

Het is die buitenwacht echter veel meer te doen om de pracht en praal van de 
ridderlijke orden en helemaal als het over adellijke orden gaat. Tussen 1965 en 2015 
heb ik in landelijke en regionale kranten tweeëntwintig artikelen geteld over adel-
lijke ridderlijke orden, waarmee ik geenszins pretendeer volledig te zijn. Daarvan 
waren er twee uit de jaren zestig en zeventig, vijf uit de jaren tachtig en negentig 
en vijftien vanaf het jaar tweeduizend. Daaruit blijkt dat de orden meer zichtbaar 
geworden zijn, maar of daarmee de buitenwacht een beter beeld gekregen heeft 
van de werken van de orden is de vraag. De inhoud van alle artikelen is min of meer 
hetzelfde. Aandacht voor adel, historie, de band met het Koninklijk Huis, de pracht 
en praal, de feesten en ook - vaak zijdelings - de werken.611 Van de tweeëntwintig 
artikelen is er slechts één (uit 1992) waarin de kop expliciet over hulpverlening gaat 
en vijf waar naast historie, feest of traditie verwezen wordt naar caritas. Toen pro-
grammamaker Jort Kelder recent vroeg of hij televisieopnamen mocht maken bij de 

609  Van Steenbergen, ‘Na de kruistochten de goede doelen’, 14-15.
610  Haan en Rengers, ‘Riddertje spelen’.
611  Naast de elders in deze studie opgenomen verwijzingen zijn dat: ‘Johanniter Orde zestig 
jaar oud’, De Tijd, 24 mei 1969; R. van der Hilst, ‘Maltezer ridders in Nederland vooral geestelijke 
gemeenschap’, Trouw, 20 juni 1986; R. Oosterhoff, ‘Adellijke padvinderij. De schaarse goede 
werken van een klein leger Maltezer ridders en dames’, NRC Handelsblad, 24 juni 1987; ‘Adel-
lijke Orde op bres voor hulpbehoevenden’, Arnhemse Courant, 10 maart 1992; M. Hunfeld, ‘Rid-
derdag is imposant’, Utrechts Nieuwsblad, 23 juni 1997; ‘Ridderorde gooit de poort open’, De 
Telegraaf, 9 april 2005; ‘Raadselachtige ridders in Den Bosch’, Brabants Dagblad, 25 september 
2005; Huygens, S., ‘Adel in de bocht op knalfeest’, De Telegraaf, 30 mei 2006; S. Huygens, ‘Nieuw 
bloed voor ridderorde’, De Telegraaf, 25 september 2006; ‘Bliksembezoek van kroonprins aan 
Ommen’, Zwolse Courant, 30 augustus 2007; C. Postmaa, ‘Lange Voorhout 48. Ridders, kruizen 
en goede werken’, Algemeen Dagblad, 11 februari 2009; M. Rengers, ‘Niet anders dan andere 
verenigingen. De 100-jarige Johanniter Ridderorde is eigenlijk een doodgewone liefdadig-
heidsclub’, de Volkskrant, 22 juni 2009; W. Hulsman, ‘Koning nog geen leider Johanniter Orde’, 
Reformatorisch Nieuwsblad, 30 juni 2014. 
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Orde van Malta werd hem te verstaan gegeven dat hij welkom was bij een van de 
gehandicaptenkampen die de orde organiseert, maar niet bij de interne festiviteiten 
rondom het lustrum van de orde.612 Dat hij daar geen gebruik van maakte, past in het 
beeld van adel en sprookjeswereld, want daar horen gehandicapten niet bij.

De meeste orden presenteren zich tegenwoordig op internet. Van de twaalf in 
2015 nog actieve orden hadden er tien een eigen website. Alleen de Knights of Mal-
ta, the Ecumenical Order en de Orde van de Eik niet. Tabel 9 geeft een overzicht van 
die websites met vermelding van enkele kenmerken. Ik heb daarbij gelet op infor-
matie over de orde, eventuele internationale banden, de werken en ANBI gegevens. 
De kwaliteit van de websites loopt sterk uiteen, van verouderd tot professioneel en 
van weinig informatie tot heel veel informatie. 

Tabel 9: Orde websites en kenmerken

Belangrijke vraag is wat een orde met haar website wil aangeven, wat lang niet 
in alle gevallen duidelijk is voor een bezoeker van de sites. De website van de Duitse 
Orde is zakelijk en past bij de koers van de orde: korte historie, informatie over de 
historische collectie en veel en heldere informatie over het fonds van de orde. De 
Johanniter Orde heeft recent een nieuwe website waarop veel informatie over de 
werken en maar zeer summier informatie over de orde zelf. Volgens coadjutor van 
de orde Van Citters is dat bewust zo:

612 Mededeling jhr. mr. P.L.M. van Meeuwen.

 

Orde Interna- ANBI
info tionaal gegevens

Ridderlijke Duitsche Orde Balije van Utrecht
(www.rdo.nl)
Johanniter Orde in Nederland
(www.johanniter.nl)
Souvereine Militaire Hospitaal Orde van Jeruzalem
van Rhodos en van Malta Associatie Nederland
(www.ordevanmalta.nl)
Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem
(www.heilig-graf.nl)
Militaire en Hospitaal Orde van Sint Lazarus van
Jeruzalem, Groot Prioraat der Nederlanden
(www.ordevansintlazarus.nl)
The Military and Hospitaller Order of Saint Lazarus
of Jerusalem, Grand Bailiwick of the Netherlands
(www.st-lazarus.nl)
Supreme Militaire Orde van de Tempel van Jeruzalem
Groot Priorij Terra sub Mare
(www.detempeliersnederland.nl)
Cordon Bleu du Saint Esprit 1579
(www.cordon-bleu-du-saint-esprit.nl)
Souvereine Orde van Sint Jacob in Holland Eigen
(www.ordevansintjacobinholland.nl) historie
Koninklijke Broederschap van de Heilige Teotonio van Portugal
(www.rcstnl.org)
Orde van de Eik - - - -
Sovereign Order of St John of Jerusalem. Knights 
of Malta - Ecomenical Order - Grootprioraat Benelux (13)

Orde / website Werken

√ √ -

√ Duitsland √

√ √ √

Summier N.v.t. √

√ N.v.t.

-

- - - -

-

√ N.v.t. √

√ √ √ √

Weing - - -

√

√ √ √ √

√ √

√

Veel √ √ √
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De orde wil voor het aantrekken van fondsen niet gezien worden als een rijke adellijke 
organisatie.613

De website van de Orde van Malta oogt enigszins verouderd maar geeft daaren-
tegen heel veel informatie over de orde en haar werken. Ook de websites van de 
twee obediënties van de Orde van Sint Lazarus ogen modern en professioneel en 
zijn beide actueel met het geven van informatie over de orden en hun projecten. 
Ditzelfde geldt voor de website van de Ridderode van het Heilig Graf van Jeruzalem. 
De website van de Orde van de Tempel is verouderd en geeft het minst aan informa-
tie. Het zijn met name de adellijke orden, de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeru-
zalem en beide orden van Sint lazarus die ANBI gegevens vermelden. Dit ligt ook in 
lijn met hun fondsenwervende activiteiten. Voor de kleinere orden is vindbaarheid 
op het internet belangrijk omdat geïnteresseerden in de orden zich via dat medium 
kunnen melden.

6.5  Conclusie
De doelstellingen van ridderlijke orden zijn te rangschikken naar een viertal cate-
gorieën: caritas, religie/spiritualiteit, broederschap en historie. Bijna alle orden uit 
de periode 1965-2015 claimden in hun doelstellingen zich in te willen zetten voor 
caritas en ongeveer twee derde tevens voor het behoud van het christelijk geloof. 

613  Interview jhr. drs. A.J. van Citters, coadjutor Johanniter Orde, 22 december 2016.

Afb. 29. Homepage van de 
website van de Johanniter 
Orde.
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Ook al spreken slechts een paar orden in hun statuten over broederschap, bij de 
meeste orden komt deze doelstelling manifest naar voren. In de uitvoering van hun 
charitatieve werken zit onderling een groot verschil. 

Enkele orden hebben een duidelijke focus op hun werken en/of de projecten die 
zij ondersteunen, terwijl bij andere orden die focus ontbreekt en er geen duidelijke 
lijn zit in het soort van activiteiten waar zij zich voor inzetten. Het zijn de adellijke 
orden en de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem die substantiële bedragen 
aan goede werken besteden, zij behoren in Nederland tot de middelgrote spelers 
in goede doelen land. De overige orden ondersteunen veelal lokale projecten van 
bescheiden omvang.

Ridderlijke orden leveren een bijdrage aan de civil society. Door maatschappelijke 
veranderingen hebben zij de uitvoering van hun werken geregeld moeten aanpas-
sen. Vanaf de jaren vijftig kregen zij te maken met een sterk uitdijende verzorgings-
staat waardoor particulier initiatief minder noodzakelijk werd. Dit veranderde tegen 
het eind van de twintigste eeuw omdat de overheid noodzakelijke bezuinigingen 
moest doorvoeren en het particulier initiatief daardoor weer in belang toenam. Het 
zijn met name de orden die tot de middelgrote spelers in goede doelen land be-
horen die hun beleid daarop hebben moeten aanpassen. Voor de Ridderorde van 
het Heilig Graf van Jeruzalem zullen maatschappelijke veranderingen in Nederland 
weinig gevolgen gehad hebben, zij richt zich voor haar werken op projecten in het 
Heilige Land. De kleinere orden vinden voldoende kleinschalige projecten die zij 
kunnen ondersteunen. 

De motieven waarom mensen lid worden van een ridderlijke orde lopen uiteen. 
Voor de adellijke orden zijn familietraditie en vrijwilligerswerk in eigen kring de 
belangrijkste redenen. Het geeft een gevoel van eigenwaarde en invulling aan de 
behoefte iets voor een ander te doen. Bij de Ridderorde van het Heilig Graf van Je-
ruzalem zijn het voornamelijk het netwerk, de verdieping van het rooms-katholieke 
geloof en christelijk naastenliefde, die de keuze voor het lidmaatschap bepalen. Bij-
komende motieven zijn interesse in historie, trots, status en vriendschap. Motieven 
die ook - in wisselende combinaties - voor de overige orden gelden. Ook zal ijdel-
heid voor een aantal leden een bijkomend motief zijn, maar dat laat zich moeilijk 
vaststellen.

Vroeger werden goede werken in stilte gedaan. De laatste jaren treden ridderlijke 
orden meer in de openbaarheid, niet in de laatste plaats om meer zichtbaar te zijn ten 
bate van fondsenwerving. Orden zijn voor de uitvoering van hun werken voor een 
groot gedeelte afhankelijk van financiële middelen die zij via fondsenwerving verga-
ren. Zij benaderen daarom zelf actief de markt en presenteren zich op het internet met 
hun werken. De kleinere orden is het veelal te doen om erkenning van hun bestaan en 
het aantrekken van geïnteresseerden die mogelijk lid zouden willen worden.
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7. Ridderlijke orden vergeleken: ontwikkelingen en trends 1965-2015

    Juist bij het onderzoek naar groeperingen aan de randen 
    van de samenleving is een systematische empirische  
    aanpak nodig, waarbij empirische gegevens een 
    belangrijke rol moeten spelen teneinde impressionisme 
    te voorkomen.

    Jaap Dronkers, 2000 614

     
7.1 Inleiding
Wie zijn de leden van ridderlijke orden in Nederland, waar wonen ze, hoe zien hun 
trouwpatronen eruit en welke netwerken hebben ze? Enkele vragen die deels in 
de vorige hoofdstukken al zijn beantwoord en nu op een meer systematisch wijze 
worden behandeld, waarbij gebruik gemaakt wordt van geavanceerde statistische 
technieken. Daarvoor worden een aantal kenmerken onderzocht van leden van 
de Orde van Malta (N = 439), de Johanniter Orde (N = 1292), de Duitse Orde (N 
= 57), de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem (N = 317) en de Orde van 
Sint Lazarus van Jeruzalem, Groot Prioraat der Nederlanden (N = 184); of wel drie 
adellijke en twee niet-adellijke orden. In totaal zijn van 2289 leden van deze orden, 
die lid waren in de periode 1965-2015, op prosopografische wijze gegevens ver-
zameld. Het gaat dan over gegevens zoals geboorte en overlijden, huwelijken en 
familierelaties, religie, opleiding, beroepen en woonomgeving, om die vervolgens 
op onderlinge samenhang te onderzoeken als input voor de beantwoording van 
mijn onderzoeksvragen.615 In 2015 telden de vijf onderzochte orden nog 1200 le-
den. In bijlage 1 is een beschrijving van de gebruikte databestanden en variabelen 
opgenomen. 

Geregeld maak ik een vergelijking met de onderzoeken van Dronkers naar adel 
en patriciaat en de resultaten daarvan in relatie tot ridderlijke orden. Een aantal keer 
spreken die resultaten en mijn resultaten elkaar tegen. Ik wijt dit aan het verschil in 
gebruikte databestanden. Ten eerste betrof de onderzoeksperiode van Dronkers de 
gehele twintigste eeuw terwijl mijn periode van onderzoek tot 2015 doorloopt. Daar-
door had ik de beschikking over meer actuele gegevens en kon ik bepaalde analyses 
verder in de tijd doortrekken. Ten tweede beperkte Dronkers zich tot een steekproef 
van 3977 adellijke personen uit 113 families uit Nederland’s Adelsboek, waarvan de 
achternamen begonnen met de letter ‘G’ tot en met de letters ‘Na’. Nederland’s Adels-
boek is een betrouwbare bron maar de vermelding van lidmaatschappen van rid-
derlijke orden is onvolledig. Zo wordt het lidmaatschap van leden van de damesver-
eniging van de Orde van Malta niet vermeld, net zoals die van de damesleden van 
de Johanniter Orde van vóór 1990 niet vermeld wordt. 

614  Dronkers, De maatschappelijke relevantie van hedendaagse Nederlandse adel, 7.
615  Vgl. J. de Jong, ‘Prosopografie, een mogelijkheid. Eliteonderzoek tussen politieke en
sociaal-culturele geschiedenis’, Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Ne-
derlanden, 111-2 (1996) 201-215.
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Voor het samenstellen van mijn analysebestanden had ik de beschikking over le-
denbestanden waarmee ik voor de adellijke orden een representatief overzicht kon 
maken van leden die in de periode 1965-2015 lid geweest zijn of nog steeds lid zijn. 
Bij de Orde van Malta kunnen adellijke vrouwen kiezen of zij lid worden van de orde 
of van de damesvereniging. Het komt ook voor dat vrouwen zowel ordelid zijn als 
lid van de damesvereniging. Met die dubbellidmaatschappen heb ik in mijn bestand 
rekening gehouden. De damesafdeling bestaat al sinds 1955 en is sedert 1979 als 
vereniging bij de Kamer van Koophandel ingeschreven. Voor mijn onderzoek had 
ik de beschikking over gegevens van de aangesloten damesleden vanaf 1979, van 
voor die tijd niet. Het analysebestand van de Orde van Malta betreft derhalve niet de 
volledige populatie. Tenzij anders vermeld, heb ik in de analyses de data van de orde 
en damesvereniging samengevoegd. 

Ook de Johanniter Orde kende tot 1990 een aparte damesvereniging, die in dat 
jaar is gefuseerd met de orde. In de telling is hiermee rekening gehouden: orde en 
damesvereniging worden vanaf 1965 als één orde gezien. Het analysebestand be-
treft de volledige populatie. Ook het analysebestand van de Duitse Orde omvat de 
volledige populatie leden die tussen 1965 en 2015 lid waren. Van de Ridderorde 
van het Heilig Graf van Jeruzalem had ik alleen de beschikking over het volledige 
ledenbestand van 2015. Voor een aantal analyses was het bij benadering mogelijk 
om op basis van die data en enkele aanvullende bronnen de ontwikkeling over de 
afgelopen decennia te bepalen. Ook het analysebestand van de Ridderorde van Sint 
Lazarus bevat hiaten. Veel gegevens over deze orde zijn niet bewaard gebleven. 
Het ledenverloop over de afgelopen vijftig jaar is derhalve deels gebaseerd op een 
schatting.

7.2 Ledenverloop
Tabel 10 geeft van de in de analyse betrokken orden het ledenverloop over de periode 
1965-2015 weer. Alle orden - op de Duitse Orde na - laten ondanks de teruggelopen 
kerkelijke gebondenheid, een groei zien. Ook in de jaren zestig en zeventig, de periode 
die Kuiper omschreef als ‘het grote wegkruipen’ van de adel, zien we een relatief sterke 
groei. De sterke stijging bij de Orde van Malta tussen 1975 en 1980 komt door het 
gebrek aan data van leden van de damesvereniging van vóór 1979. Ook in de jaren 
tachtig zette de groei van het aantal leden door, waarna er vanaf eind vorige eeuw 
een stabilisatie en bij enkele orden zelfs een terugloop van het aantal leden optrad. 
Behalve bij de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem die vanaf midden jaren 
zeventig sterk is gaan groeien en vanaf het begin van deze eeuw een nog sterkere 
groei van het aantal leden laat zien. Voor de adellijke orden stemt de groei overeen 
met de ontwikkeling van de Nederlandse Adelsvereniging. In 1971 bereikte die 
met een ledenaantal van 404 een dieptepunt, maar zou daarna, tot het eind van de 
twintigste eeuw, een nog veel sterkere groei doormaken dan de adellijke orden, tot 
meer dan duizend leden in het jaar 2000.616 Het lijkt erop alsof men elkaar juist binnen 

616  E. Ketelaar-de Vries Reilingh, ‘Nederlandse Adelsvereniging honderd jaar’, in: E. Ketelaar-de 
Vries Reilingh en Y. Kuiper, Edel voor Adel (Raamsdonksveer, 2000) 6-76.
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de eigen (vertrouwde) kring wist te vinden. Oud-coadjutor van de Orde van Malta, 
mr. Eduard G.H.M. baron van Hövell van Wezeveld en Westerflier, vermeldt over die 
periode: ‘In ieder geval leidt de situatie tot een grotere cohesie binnen de Associatie en 
zoekt zij intensiever contact met andere ridderlijke Orden.’617 De derde adellijke orde, 
de Duitse Orde, laat een stabiel beeld zien en is altijd een kleine orde gebleven. Mede 
met het oog op de omvorming van orde naar vermogensfonds streeft de orde niet 
naar ledengroei. Het verloop bij de Orde van Sint Lazarus laat eerst een sterke groei 
zien die vervolgens stabiliseert en vanaf begin deze eeuw afneemt, wat enerzijds te 
maken heeft met het aantal (internationale) schisma’s waar de orde last van heeft en 
anderzijds met het in hoofdstuk 5 besproken gebrek aan interne cohesie.

Van oudsher zijn er meer mannen dan vrouwen lid van ridderlijke orden. Dat is 
verklaarbaar omdat adel slechts via de mannelijke lijn vererft en ridderlijke gezel-
schappen lange tijd alleen voor mannen toegankelijk waren. Desondanks zien we dat 
bij de Johanniter Orde het aantal damesleden tot aan de fusie van orde en damesver-
eniging in 1990, sterker steeg dan het aantal mannelijke leden. Ook bij de Orde van 
Malta is het aantal damesleden sterker gestegen dan mannelijke leden. Hun aandeel 
was in 2015 zelfs substantieel groter. Voor beide orden geldt dat de vrouwenemanci-
patie en de ‘tweede feministische golf’ vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw zijn 
‘sporen’ binnen de orden heeft nagelaten.618 De afgelopen jaren onderzocht ook de 

617  E. van Hövell, ‘Hoopvolle toekomst in onrustige tijden’, 83.
618  Vgl. Heshusius, Honderd jaar Johanniter Orde in Nederland, 69-87.

Tabel10: Ledenverloop ridderlijke orden (aantallen), gemiddelde intredeleeftijd en gemiddelde 
leeftijd leden (jaren) 1965-2015.

 

Aantallen / Jaren 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015
Orde van Malta
     Mannen 52 69 80 88 98 96 96 94 91 91 91
     Vrouwen 2 10 104 114 117 136 136 144 141 127
     Vrouwen * 2 10 22 27 34 39 39 39 41 44
     Totaal 52 71 90 192 212 213 232 230 235 232 218
     Gem. lft. lidmaatschap (SD) 36  (9,0) 39  (10,6) 40  (10,5) 46  (12,7) 46  (12,3) 46  (12,5) 46  (12,4) 45  (12,0) 45  (12,2) 44  (11,8) 43  (10,9)
     Gemiddelde leeftijd (SD) 57  (12,3) 58  (13,5) 55  (12,6) 56  (12,5) 59  (13,1) 62  (13,7) 63  (15,4) 65  (15,7) 66  (16,2) 66  (16,2) 66  (15,3)
Ridderorde Heilig Graf
     Mannen 60 192 228
     Vrouwen 11 73 89
     Totaal 55 76 71 140 187 203 216 229 245 269 317
     Gem. lft. lidmaatschap (SD) 53  (8,9)
     Gemiddelde leeftijd (SD) 66  (12,3)
Johanniter Orde
     Mannen 293 303 287 271 309 311 304 300 282 308 318
     Vrouwen 213 257 291 303 314 321 309 296 265 277 271
     Totaal 506 560 578 574 623 632 613 596 547 585 589
     Gem. lft. lidmaatschap (SD) 41  (11,8) 42  (12,3) 41  (12,3) 41  (12,2) 41  (12,3) 41  (12,0) 41  (11,9) 40  (11,9) 40  (12,1) 41  (12,4) 41  (12,5)
     Gemiddelde leeftijd (SD) 54  (14,1) 56  (14,2) 57  (14,2) 59  (14,5) 60  (15,3) 61  (15,0) 62  (14,9) 62  (15,0) 63  (14,8) 63  (15,4) 65  (15,8)
Duitse Orde
     Mannen (= Totaal) 25 22 21 24 21 21 20 17 18 25 25
     Gem. lft. lidmaatschap (SD) 37  (15,0) 37  (15,9) 39  (16,0) 38  (15,0) 36  (11,6) 35  (10,8) 34  (9,0) 34  (10,1) 34  (9,9) 40  (11,8) 44  (9,4)
     Gemiddelde leeftijd (SD) 57  (18,6) 58  (19,7) 54  (19,0) 53  (17,5) 56  (13,9) 59  (14,2) 58  (11,4) 61 (10,2) 65  (11,6) 60  (13,2) 60  (12,4)
Orde van Sint Lazarus **
     Mannen 22 (31) (40) (50) (58) 63 (62) (55) 46 43 37
     Vrouwen 5 (7) (9) (10) (12) 14 (16) (18) 20 17 14
     Totaal 27 (38) (49) (60) (70) 77 (78) (73) 66 60 51
     Gem. lft. lidmaatschap (SD) 52  (14,8) 45  (12,2) 44  (11,9) 45 (12,3) 49 (13,9)
     Gemiddelde leeftijd (SD) 57  (15,4) 54  (14,0) 57  (13,3) 59 (13,2) 65 (13,5)
* Vrouwelijke leden Orde van Malta exclusief damesvereniging; ** ( ) = Schatting
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Orde van Malta de mogelijkheid de damesvereniging te laten samengaan met de 
orde. Bij de Johanniter Orde vond dat destijds plaats op basis van gelijkwaardigheid 
van mannen en vrouwen en het uitgangspunt dat ‘iedereen aan boord moest blijven’. 
Het mocht niet leiden tot een verlies aan leden, dat gold zowel voor mannen als voor 
vrouwen. 

Bij de Orde van Malta ligt dat minder eenvoudig. De orde heeft zich te houden 
aan de constitutie van de moederorde in Rome, waardoor van een ‘eenvoudige’ fusie 
zoals bij de Johanniter Orde geen sprake kan zijn. De dames maken dan ook bezwaar 
dat hun vereniging wordt opgeheven en dat zij individueel lid moeten worden van 
de orde. Bijkomend aspect is dat de damesvereniging nu ook enkele protestantse 
leden heeft, echtgenotes van katholieke edellieden, die geen lid van de orde kunnen 
worden. Maar misschien nog wel het belangrijkste aspect van het niet willen samen-
gaan met de orde - naast de hoge contributie van enkele honderden euro, die zij als 
bezwaarlijk ervaren - is de gezelligheid binnen de damesvereniging. Dames worden 
lid juist vanwege die gezelligheid en hebben geen behoefte om lid te zijn van de veel 
formelere orde, waar zij toch al voor worden uitgenodigd indien er bepaalde orde-
activiteiten zijn. Desondanks maken de dames zich zorgen over de continuïteit van 
hun vereniging, omdat ‘jongeren van huis uit niet meer in de traditie van de dames-
vereniging worden opgevoed,’ zei Maria barones van Wijnbergen, voorzitster van de 
Damesvereniging van de Orde van Malta, waarmee zij aangaf dat het jaren daarvoor 
nog de moeders waren die hun dochters voorbereidden op het lidmaatschap.619 Dat 
‘gezelligheidsaspect’ zou ook de oorzaak kunnen zijn van de substantiële terugloop 
van het aantal damesleden bij de Johanniter Orde na 1990. Dat aantal was op het mo-
ment van de fusie op een hoogtepunt. Bij de mannen was na 1990 ook een terugval 
te zien, maar die heeft zich vervolgens weer hersteld. 

Bij de niet-adellijke orden zijn substantieel meer mannen dan vrouwen lid. Zowel 
bij de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem als bij de Orde van Sint Lazarus is 
het aandeel vrouwen ongeveer een kwart. Dronkers toonde aan dat bij de adellijke 
orden mannen gedurende de twintigste eeuw een meer dan zes keer grotere kans 
hadden lid van een ridderlijke orde te worden dan vrouwen.620 Statistisch gezien 
klopt die constatering op basis van de door hem gebruikte data, maar voor de afge-
lopen vijftig jaar gaat dat niet op. Zoals hiervoor verklaart, bevatte zijn databestand 
niet alle vrouwelijke ordeleden. Over de gehele periode 1965-2015 is de verhouding 
tussen het aantal mannelijke en vrouwelijke leden 51:49, met andere woorden hun 
kansen zullen ongeveer even groot zijn. 

Leden van adellijke orden worden gemiddeld tussen hun 40e en 45e levensjaar 
lid van een orde. Bij de Orde van Malta exclusief damesvereniging worden mannen 
gemiddeld vijf jaar eerder lid dan vrouwen (41 versus 46 jaar) en inclusief damesver-
eniging is dat gemiddeld negen jaar (41 versus 50 jaar). Bij de Johanniter Orde is het 
verschil acht jaar (40 versus 48 jaar). Ik wijt het verschil tussen mannen en vrouwen 
aan twee effecten. Ten eerste wordt veelal eerst de adellijke echtgenoot lid waarna 

619  Interview M. barones van Wijnbergen, voorzitter Damesvereniging Orde van Malta, 1 maart 2017.
620  Dronkers, De maatschappelijke relevantie van hedendaagse Nederlandse adel, 22.
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zijn niet-adellijke echtgenote enkele jaren later volgt. Een tweede mogelijk effect is, 
dat vrouwen eerst voor de kinderen zorgen en daardoor pas later toetreden. 

Voor zover de daarvoor benodigde gegevens beschikbaar zijn, laten alle orden 
een stijging zien van de gemiddelde leeftijd van hun leden. In 1965 was de gemid-
delde leeftijd 54 jaar en in 2015 was dat 65 jaar (Duitse Orde 60 jaar). Die stijging 
wordt grotendeels verklaard door de algemene stijging van de levensverwachting 
in Nederland: van 73,5 jaar in 1965 naar 82 jaar in 2015.621 De orden vergrijzen omdat 
leden tot op hogere leeftijd lid blijven. De vergrijzing is ook af te leiden uit tabel 11 
waarin de leden verdeeld zijn in leeftijdsklassen: jongeren tot en met 45 jaar, een 
middengroep van 46 tot en met 65 jaar en ouderen van 66 jaar en ouder. Daaruit 
blijkt bij de Orde van Malta en de Johanniter Orde een significant procentuele toe-
name van de ouderen ten nadele van de jongeren en de middengroep: van circa 
21% in 1965 naar 49% respectievelijk 58% in 2015.622 Die verschuiving treedt met 
name op tussen de middengroep en ouderen en heeft zich geleidelijk voltrokken. 
Voor alle orden geldt een sterke procentuele terugloop van het aantal jongeren. 

Tabel 11: Procentuele leeftijdsopbouw naar leeftijdsklassen in jaren, 1965-2015

Tabel 12 laat de aanwas van nieuwe leden per periode van tien jaar zien in abso-
lute aantallen per leeftijdsklasse, behalve bij de Ridderorde van het Heilig Graf van 
Jeruzalem. Daar is vanwege een gebrek aan data voor perioden van vijf jaar gekozen 

621  C. van Duin en L. Stoeldraijer, Projecties van de gezonde levensverwachting tot 2030 (Den Haag 
2014).
622  OvM: χ2 = 13,3; df = 1; p < 0,001. JO: χ2 = 93,1; df = 1; p < 0,00001.

 

Leeftijdsklassen * 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015
Orde van Malta
     Jongeren 15,4 12,7 20,0 22,0 22,1 15,5 16,0 13,4 12,3 8,2 8,3
     Middengroep 63,4 64,8 61,1 52,0 42,9 37,4 34,5 36,6 37,9 43,1 42,7
     Ouderen 21,2 22,5 18,9 26,0 35,0 47,0 49,6 50,0 49,8 48,7 49,1

     Jongeren ** 15,4 12,7 20,0 19,1 20,0 19,2 18,5 15,8 16,2 12,9 13,4
     Middengroep ** 63,4 64,8 61,1 48,2 41,6 38,5 36,3 38,3 40,0 42,4 40,7
     Ouderen ** 21,2 22,5 18,9 32,7 38,4 42,3 45,2 45,9 43,8 44,7 45,9
Ridderorde Heilig Graf
     Jongeren 3,8
     Middengroep 45,1
     Ouderen 51,1
Johanniter Orde
     Jongeren 27,7 22,5 21,1 21,2 22,5 18,2 13,2 13,8 12,8 16,6 15,1
     Middengroep 51,0 52,3 47,6 40,0 36,9 37,5 42,9 46,5 46,3 35,7 27,3
     Ouderen 21,3 25,2 31,3 38,8 40,6 44,3 43,9 39,8 41,0 47,7 57,6
Duitse Orde
     Jongeren 28,0 31,8 42,9 41,7 14,3 14,3 15,0 11,8 11,1 12,0 8,0
     Middengroep 32,0 31,8 28,6 37,5 61,9 57,1 65,0 52,9 16,7 52,0 68,0
     Ouderen 40,0 36,4 28,6 20,8 23,8 28,6 20,0 35,3 72,2 36,0 24,0
Orde van Sint Lazarus
     Jongeren 28,0 23,2 23,8 17,6 4,9
     Middengroep 40,0 52,2 47,6 51,0 43,9
     Ouderen 32,0 24,6 28,6 31,4 51,2
* Leeftijdsklassen: Jongeren <= 45; Middengroep > 45 < = 65; Ouderen > 65; ** Orde van Malta exclusief damesvereniging
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gebaseerd op het ledenbestand van 2015, waardoor een geringe foutmarge niet 
uitgesloten is. Bij de Orde van Malta en de Johanniter Orde valt op, dat na een sterke 
daling van de instroom van het aantal nieuwe leden gedurende de jaren 1995-2004, 
er bij beide orden een sterke stijging valt waar te nemen in de periode 2005-2014. 
Daarbij spelen bij de Orde van Malta twee effecten een rol: de openstelling in 2003 
van het lidmaatschap van de orde voor niet-adellijke leden (de zogenaamde leden-
van magistrale gratie) en het 100-jarig bestaan van de orde in 2011 wat tot een extra 
aanloop van nieuwe leden gezorgd heeft in alle drie de leeftijdscategorieën. Van de 
in die periode toegetreden 43 ordeleden (excl. damesvereniging) waren er 10 van 
magistrale gratie (= 23% niet-adel 623). 

         Tabel 12: Aantal nieuwe leden per leeftijdsklasse per periode van tien jaar (Heilig Graf
         per periode van vijf jaar) en gemiddelde instroom per leeftijdsklasse.

      
Ook bij de Johanniter Orde is de groei aan twee effecten toe te schrijven: net als bij 

de Orde van Malta het 100-jarig bestaan van de orde in 2009, maar meer nog aan de ac-
tieve in 2005 ingezette grotendeels op jongeren gerichte ledenwerving. Toch heeft die 
extra inspanning niet het gewenste resultaat opgeleverd. In april 2014 signaleerde het 

623  Tevens zijn in die periode twee niet-adellijke priesters toegetreden waardoor het totale 
aandeel niet-adellijke nieuwe leden (excl. damesvereniging) 26% bedraagt.

 

Aantallen 1965-1974 1975-1984 1985-1994 1995-2004 2005-2014 Gem. %
Orde van Malta instroom
     Jongeren 39 22 27 54,7
     Middengroep 13 13 30 34,8
     Ouderen 8 2 7 10,6
     Totaal 60 37 64 100,0
     Jongeren * 18 21 29 10 25 55,1
     Middengroep * 27 23 5 6 15 40,6
     Ouderen * 3 2 0 3 4,3
     Totaal 45 47 36 16 43 100,0
Ridderorde Heilig Graf 2000-2004 2005-2009 2010-2014
     Jongeren 8 13 12 18,6
     Middengroep 39 25 62 71,2
     Ouderen 3 4 11 10,2
     Totaal 50 42 85 100,0
Johanniter Orde
     Jongeren 99 109 78 64 88 54,8
     Middengroep 85 54 70 39 42 36,3
     Ouderen 16 9 17 11 19 9,0
     Totaal 200 172 165 114 149 100,0
Duitse Orde
     Jongeren 5 5 3 0 7 58,8
     Middengroep 3 0 0 1 10 41,2
     Ouderen 0 0 0 0 0 0,0
     Totaal 8 5 3 1 17 100,0
Orde van Sint Lazarus
     Jongeren 10 10 20 11 9 46,5
     Middengroep 8 11 20 11 7 44,2
     Ouderen 1 4 1 4 2 9,3
     Totaal ** 19 25 41 26 18 100,0
* Orde van Malta exclusief damesvereniging; ** Gecorrigeerd totaal
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kapittel van de Johanniter Orde in Johanniternieuws, het tijdschrift van de orde, dat de 
opbouw van het ledenbestand zich problematisch ontwikkelde, hiermee doelend op 
de vergrijzing van de orde.624 Uit tabel 12 blijkt ook, dat de eerder geconstateerde groei 
van de orden in de jaren zestig tot tachtig niet kwam door een grotere instroom van 
nieuwe leden; die instroom liep bij de adellijke orden in die jaren terug. De groei kwam 
door een lagere uitstroom, omdat leden tot op hogere leeftijd lid van de orde blijven.

Beide orden nemen ook niet adellijke leden aan. Bij de Orde van Malta zijn dat de 
leden van magistrale gratie, niet-adellijke kapelaans en niet-adellijke echtgenotes 
van leden van de Nederlandse adel, welke laatste groep lid kan worden van de da-
mesvereniging.625 In totaal bedroeg het aandeel ebenbürtige leden, zoals zij door de 
orden gezien worden, in 2015: 20,8%. Bij de Johanniter Orde kunnen niet-adellijke 
protestantse echtgenotes van leden van de Nederlandse adel lid worden, hun aan-
deel bedroeg in 2015: 16%. 

Zoals uit de ontwikkeling van het ledenbestand blijkt, is ook de instroom bij de 
Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem de laatste jaren sterk toegenomen. Hier 
valt op dat de grootste aanwas in de middengroep zit, de leeftijdscategorie van 46 
t/m 65 jaar. Slechts dertien leden (allen man) waren in 2015 45 jaar of jonger. Kenne-
lijk spreekt de orde jongeren niet aan of jongeren voldoen (nog) niet aan de huidige 
criteria om lid van de orde te kunnen worden. Door een gebrek aan data is het niet 
mogelijk een analyse te maken van het leeftijdsverloop over de afgelopen decen-
nia. Waarschijnlijk is ook bij de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem sprake 
van vergrijzing: 23,2% van de leden (in aantal 76) is het lidmaatschap aangegaan op 
een leeftijd van 45 jaar of jonger, wat in schril contrast staat met de 4% ‘jongeren’ 
in 2015. De gemiddelde leeftijd waarop iemand lid wordt is 53 jaar en die leeftijd is 
substantieel hoger dan bij de andere orden. Mannen worden gemiddeld twee jaar 
eerder lid dan vrouwen (52 versus 54 jaar). Over de afgelopen tien jaar (2006-2015) 
was de instroom van nieuwe leden gemiddeld 14,2 per jaar. Uit een evaluatie bij het 
vijftigjarig bestaan van de orde in 2004 kwam de wens naar voren meer jongeren tot 
de orde toe te laten. Sedertdien is de instroom van het aantal jongeren wel gestegen 
maar ten opzichte van de middengroep relatief gezien verder teruggelopen, waarbij 
het overigens niet duidelijk is wat de orde onder jongeren verstaat. 

Spectaculair is de ledenaanwas bij de Duitse Orde te noemen - niet in absolute 
aantallen vergeleken met de andere orden - maar wel in vergelijking tot voorgaande 
perioden. Zoals eerder vermeld, heeft de orde begin deze eeuw haar toelatingscri-
teria verruimd om voldoende gekwalificeerde nieuwe leden te kunnen aantrekken. 
Dat heeft er toe geleid dat de gemiddelde leeftijd waarop iemand lid van de orde 
wordt, gestegen is van gemiddeld 38 jaar (SD  = 13,5) naar 48 jaar (SD = 6,8; periode 
2006-2014). Voor de orde is dat een bewuste keuze:

624  C. van Beijma thoe Kingma, ‘De Johanniter orde en haar leden’, Johanniternieuws, 254 
(2014) 24-25.
625  Volgens de statuten van de damesvereniging kunnen ook protestantse echtgenotes van 
katholieke edellieden lid worden. De damesvereniging heeft derhalve enkele leden van pro-
testantse huize.
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Wij vragen nieuwe leden niet op een te jonge leeftijd, maar pas nadat zij al een zekere 
mate van carrière gemaakt hebben. Daardoor komt de vraag voor de kandidaat altijd 
wel op een goed moment.626

Terwijl alle orden de afgelopen tien jaar een groei laten zien van de instroom van 
leden, is dat bij de Orde van Sint Lazarus niet zo en is hun instroom - vergeleken met 
de decennia daarvoor - afgenomen. Dit stemt overeen met de hiervoor geconsta-
teerde teruggang in het ledenaantal. De orde heeft een probleem het ledenbestand 
op peil te houden. Het aantal jongeren en kandidaten uit de middengroep dat voor 
het lidmaatschap van de orde kiest, loopt terug en is te gering om de vergrijzing op 
te vangen. Indien de orde er niet in slaagt meer jongere en middengroep leden aan 
te trekken, zal de dalende trend van het ledenbestand doorzetten. 

Tabel 13 geeft de verdeling van leden van ridderlijke orden naar sociale klasse: 
adel, patriciaat en overige. Daarbij is voor adellijke leden onderscheid gemaakt tus-
sen de laagste titel van jonkheer, wat formeel geen titel is maar een predikaat, en de 
hogere titels van ridder, baron en graaf. De titel prins is vanwege het geringe voorko-
men niet meegenomen in deze vergelijking. De verschillen tussen de diverse orden

Tabel 13: Ordeleden naar sociale klasse, 1965-2015, in procenten.

     

zijn opvallend maar verklaarbaar. De Johanniter Orde kent het grootste aandeel 
‘jonkheren’. Dat komt omdat het merendeel van de ‘jonkheren families’ van protes-
tantse huize is. Op het eind van het ancien régime, bestond de adel grotendeels uit 
de oude landadel van de diverse gewesten. Na het aantreden van Willem I in 1813, 
eerst als soeverein vorst en vanaf 1815 als koning, werd er een nieuwe standenmaat-
schappij ingevoerd, waarbij de adel een aparte stand werd, die georganiseerd in rid-
derschappen, een gedeelte van het provinciaal bestuur ging vormen. Op deze wijze 
wist de vorst de adel aan zich te binden en controle uit te oefenen op het provinciale 
bestuur. Een gevolg daarvan was dat een groot aantal verdienstelijke personen in de 
adelstand werd opgenomen. Dit betrof voornamelijk stedelijke regenten van pro-
testantse huize, die wel een leidende rol hadden gehad ten tijde van de republiek 
maar nooit tot de adel hadden behoord. Dat leidde er toe dat de Nederlandse adel 
een sterk burgerlijke inslag kreeg. Het merendeel van de nieuwe edelen kreeg geen 
titel toegekend maar het predikaat jonkheer.627 Leden van families die reeds vóór 
1795 tot de Nederlandse adel behoorden, voeren veelal de titel ‘baron’ en in mindere 
mate die van ‘graaf’. Bij gevolg is het aandeel ‘jonkheren’ bij de protestantse Johan-

626  Interview J.R. baron de Vos van Steenwijk, landcommandeur Duitse Orde, 14 juni 2016.
627  Vgl. Nederland’s Adelsboek, Inleiding.

 

1965-2015
% Jonkheer Ridder Baron Graaf Patriciaat Overig N

Orde van Malta 39,6 2,7 34,9 2,1 10,0 10,7 439
Ridderorde Heilig Graf * 0,3 0,3 13,2 86,2 317
Johanniter Orde 57,0 1,2 23,2 3,1 7,1 8,4 1.292
Duitse Orde 10,5 12,3 68,4 8,8 57
Orde van Sint Lazarus 8,7 0,5 4,3 1,1 19,0 66,3 184

2.289

Adel

* Ledenbestand 2015
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niter Orde significant groter dan bij de rooms-katholieke Orde van Malta.628 Dat het 
aandeel ‘jonkheren’ bij de Duitse Orde klein is komt omdat slechts enkele ‘jonkheren’ 
zich in het verleden kwalificeerden voor het lidmaatschap van deze orde. Het is pas 
sedert enkele jaren dat de orde de eis te behoren tot een geslacht waarvan de adel 
teruggaat tot vóór 1795 heeft laten vallen. Hier ligt ook de oorsprong van het exclu-
sieve karakter van de orde: verreweg de meeste leden stammen uit oude inheemse 
geslachten, we treffen daar dan ook de grootste groep getitelde adel aan. Die sa-
menstelling was tot 1945 anders omdat tot die tijd ook leden van de Duitse adel - die 
aan de toen geldende toelatingscriteria voldeden - lid van de orde konden worden. 
Na de Tweede Wereldoorlog zijn deze leden uit het ledenregister geschrapt en is de 
orde alleen nog maar toegankelijk voor Nederlanders. Dit betekent niet dat men tot 
een geslacht van inheemse adel moet behoren zoals bijvoorbeeld blijkt uit leden 
van de familie Van Rappard, die oorspronkelijk tot de Pruisische adel behoorden en 
de van origine niet-Nederlandse titel ridder voeren, maar ook geldt voor families die 
in de Nederlandse adel zijn ingelijfd. Telgen uit het omvangrijke geslacht Van Rap-
pard treffen we aan bij zowel de Duitse Orde, de Johanniter Orde als bij de Orde 
van Malta. Ten opzichte van de Johanniter Orde telt de Orde van Malta significant 
meer ‘baronnen’ onder haar leden.629 Zoals we nog zullen zien, komt dat door het 
ordelidmaatschap van een substantieel aantal leden uit slechts enkele grote rooms-
katholieke ‘baronale’ families. 

Dronkers vond in zijn analyses dat de kans op het lidmaatschap van een ridderlij-
ke orde, voor adel geboren vóór 1970, afhankelijk was van de hoogte van de adellijke 
titel. Zo stelde hij dat baronnen  ruim anderhalf keer en graven ruim tweeënhalf keer 
meer lid zouden zijn dan jonkheren (incl. ridders).630 Maar dat geeft een vertekend 
beeld omdat er veel meer ‘jonkheren families’ zijn dan baronnen of graven, waardoor 
één baron of graaf meer of minder in de door hem toegepaste kansberekening een 
groot effect heeft. Neem ik alle adellijke leden van ridderlijke orden geboren vóór 
1970 bij elkaar dan krijg ik een verhouding tussen jonkheren (incl. ridders), baronnen 
en graven van 63,4 : 32,9 : 3,7. Vergelijk ik dat met de samenstelling van de Neder-
landse adel zoals Dronkers die vond in zijn steekproef van 3977 adellijke personen, 
dan is die verhouding 62,7 : 33,0 : 4,3, wat nauwelijks afwijkt van de samenstelling van 
de ridderlijke orden. Met andere woorden de kans is voor alle adellijke personen even 
groot. En dit bevestigt, dat het aangeboren kenmerk van de hoogte van de adellijke 
titel, niet relevant is voor de keuze van het lidmaatschap van een ridderlijke orde. Het 
is vooral - zoals in hoofdstuk 5 aan de orde kwam - de traditie, de familieband of de 
contacten met het adelsnetwerk die voorsorteren op een dergelijk lidmaatschap.

Wat verder opvalt, is het relatief grote aandeel ‘adel’ bij de Orde van Sint Lazarus 
(14,6%) en het lage aandeel ‘adel’ bij de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeru-
zalem (0,6%). Het grote aandeel ‘adel’ bij de Orde van Sint Lazarus is verklaarbaar 
omdat de orde tot zo’n vijftig jaar geleden de eis van adeldom hanteerde en er bij 

628  χ2 = 39,5; df = 1; p < 0,00001
629  χ2 = 23,3; df = 1; p < 0,00001
630  Dronkers, De maatschappelijke relevantie van hedendaagse Nederlandse adel, 23.
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de oprichting van de orde in Nederland in 1964 enkele leden van de Nederlandse 
adel betrokken waren. Indien ik de analyse van de diverse categorieën waaruit de 
ledenbestanden zijn opgebouwd alleen baseer op de leden die in 2015 lid waren, 
dan zijn de verschuivingen ten opzichte van tabel 13 marginaal. Alleen het aandeel 
‘adel’ bij de Orde van Sint Lazarus loopt dan substantieel terug naar 5,9%, maar dat 
is niet significant.631 

7.3  Mechanismen van maatschappelijke betrokkenheid
Maatschappelijke betrokkenheid binnen (kerkelijke) organisaties verloopt via een 
moreel mechanisme en een netwerk mechanisme (zie parg. 5.3). Beide mechanismen 
zullen binnen ridderlijke orden een belangrijke grondslag vormen voor sociale co-
hesie en sociaal kapitaal. Het morele mechanisme heeft een directe relatie met het 
werk van een orde: het morele appèl dat op de leden gedaan wordt zich voor dat 
werk in te zetten. Het netwerk mechanisme heeft een relatie met de sociale groep 
waartoe de leden behoren, de gelijke achtergrond, de persoonlijke (familie) banden, 
de groepsidentiteit. Om een beeld te krijgen van beide mechanismen zijn enkele 
indicatoren van sociaal kapitaal onderzocht. Hierbij is gekeken naar de inzet van de 
leden voor het werk van de orde op basis van door hen gemaakte promotie of ver-
kregen (eigen orde) onderscheidingen. Ook is gekeken naar het bezit van staatson-
derscheidingen, wat een indicator is voor maatschappelijke betrokkenheid. Voor de 
adellijke orden is tevens gekeken naar het lidmaatschap - en daarmee de ondersteu-
ning van het werk - van de Nederlandse Adelsvereniging. Dit lidmaatschap is een 
indicator voor de interesse in de eigen adelscultuur en het bijbehorende adelsnet-
werk. Adelhomogamie, endogamie en familiebanden of een andere gezamenlijke 
achtergrond zijn indicatoren voor het sociale netwerk van de ordeleden en zijn een 
maatstaf voor de sociale cohesie binnen de orden. 

Bij de Orde van Malta kunnen verdienstelijke leden worden bevorderd naar een 
hogere rang binnen de ordehiërarchie en/of in aanmerking komen voor een eigen 
interne onderscheiding. Zeer verdienstelijke ordeleden worden bevorderd tot de 
rang van ‘grootkruis’, welke hoedanigheid ook wordt toegekend aan leden van vor-
stenhuizen en kardinalen. Gedurende de periode 1965-2015 zijn er in Nederland 
slechts vijftien leden tot ‘grootkruis’ benoemd.632 In 2015 telde het ledenbestand 
tien grootkruizen (7,4% = exclusief damesvereniging). Bevordering tot grootkruis 
is dan ook geen goede indicator voor de inzet van de leden. Daarvoor is het eigen 
orde decoratiestelsel voor leden en vrijwilligers een betere graadmeter. Een lid of 
vrijwilliger, die zich gedurende een aantal jaren actief voor de orde heeft ingezet, 
wordt beloond met de speld van verdienste van de Nederlandse associatie. Voor nog 
grotere inzet kan een lid of vrijwilliger worden benoemd in een van de graden van 
de verdienste orde Pro Merito Melitensi, waarvan de uitgifte geregeld wordt door het 
hoofdkwartier van de orde in Rome. Nagegaan is wie van de ordeleden de speld van 
verdienste of een andere eigen onderscheiding ontvangen heeft. Dit is gedaan voor 

631  χ2 = 2,8; df = 1; p < 0,10
632  Hierbij meegerekend prins Bernhard en prinses Beatrix der Nederlanden.
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het huidige ledenbestand omdat de speld van verdienste pas in 2002 is ingesteld. 
Van het huidige ledenbestand van de orde (2015: N = 135; dit is excl. damesvereni-
ging) heeft 44,5% de speld van verdienste ontvangen. Om in aanmerking te komen 
voor de speld moet een lid (of vrijwilliger) acht keer of meer zijn meegegaan als 
actieve vrijwilliger met een van de werken van de associatie zoals een bedevaart 
met gasten naar Lourdes, gehandicaptenkampen of de bemanning van een EHBO 
post in Rome. De onderscheiding Pro Merito Melitensi is uitgereikt aan 14,8% van de 
huidige leden; gemiddeld over de afgelopen vijftig jaar bedroeg dat 16,7%. In totaal 
heeft de helft van het aantal leden uit 2015 de speld van verdienste en/of de on-
derscheiding Pro Merito Melitensi ontvangen. Voor de orde inclusief damesvereni-
ging ligt dit substantieel lager (een derde deel) omdat slechts enkele leden van de 
damesvereniging een onderscheiding ontvangen hebben. Dit betekent geenszins 
dat de dames minder actief zouden zijn dan de heren omdat veel dames een dub-
bellidmaatschap hebben, zij zijn zowel lid van de orde als van de damesvereniging. 
De verdeling van onderscheidingen tussen mannen en vrouwen is binnen de orde 
gelijk (exclusief damesvereniging). Van de mannen heeft 50,5% een onderscheiding 
en van de dames 50,0%. 

De Johanniter Orde kent een ander systeem van ‘belonen’. Volgens de statuten 
van de orde kunnen leden die minimaal vijf jaar lid zijn en zich voor de orde verdien-
stelijk hebben gemaakt, worden bevorderd tot rechtsridder dan wel rechtsdame. Uit 
die groep van rechtsridders en rechtsdames worden de leden van het kapittel, het 
ordebestuur, gekozen. Daarenboven kent de orde nog voor zeer verdienstelijk or-
deleden de benoeming tot ere-kapittellid. Een benoeming tot ere-kapittellid vindt 
meestal plaats na een afgesloten kapittellidmaatschap maar kan ook - in zeldzame 
gevallen - een niet-kapittellid te beurt vallen. Tussen 1965 en 2015 zijn drieëntwin-
tig leden benoemd tot ere-kapittellid wat overeenkomt met 1,8% van het ledenbe-
stand. Ook hier geldt dat benoeming tot ere-kapittellid geen goede indicator voor 
de inzet van de leden is. Daar leent de bevordering tot rechtsridder/dame zich beter 
voor. De statuten kennen geen begrenzing van het aantal rechtsridders en -dames 
(in absolute aantallen of als percentage van het totaal aantal leden), zodat het aan-
deel rechtsridders en rechtsdames in relatie tot het ledenbestand iets zegt over de 
mate van betrokkenheid bij het werk van de orde. In uitzonderingsgevallen kan het 
kapittel besluiten een lid eerder dan de minimale termijn van vijf jaar te bevorderen; 
sedert 1965 heeft dat negen keer plaatsgevonden. Voor leden van het Koninklijk 
Huis geldt dat zij direct bij hun installatie al tot rechtsridder of -dame kunnen wor-
den benoemd. Indien leden van het Koninklijk Huis buiten beschouwing gelaten 
worden en ook de leden die korter dan vijf jaar lid zijn, dan bedraagt het aandeel 
rechtsridders en rechtsdames 30% (N = 1175) en de gemiddelde bevorderingspe-
riode 16,7 jaar (SD = 9,7). De termijn waarop de meeste leden worden bevorderd, 
is 10 jaar (modus). Veel leden worden pas na een geruime lidmaatschapsperiode 
bevorderd, tot 46 jaar na opname in de orde.633 

633  Skewness = 0,869; SD = 0,129.
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Op zich zegt het aandeel van dertig procent niet veel. Uit de in hoofdstuk zes 
besproken ledenenquête bleek in 2016 nog 23% van de leden zich actief in te wil-
len zetten, wat wijst op een terugloop in ledenparticipatie. Nederland geldt als een 
van de landen waar de verenigingsparticipatie groot is. Het percentage actieve ver-
enigingsparticipatie loopt - afhankelijk van het daarnaar uitgevoerde onderzoek en 
de gebruikte vraagstelling - uiteen van 25 tot 45 procent en laat zich derhalve niet 
eenduidig vaststellen. ‘Vrijwilligerswerk is geen ondubbelzinnig begrip in de litera-
tuur en mensen hebben er verschillende associaties bij’ stellen Dekker en De Hart.634 
Bekijken we de inzet van de leden van de Johanniter Orde in het licht van de gemid-
delde bevorderingsperiode, dan is duidelijk dat er bij een deel van de leden sprake 
is van een zeer grote betrokkenheid bij het werk van de orde; men moet zich immers 
gemiddeld meer dan 16 jaar actief hebben ingezet voor de werken van de orde om 
voor bevordering in aanmerking te komen. En hetzelfde geldt voor de leden van de 
Orde van Malta. Van de totale orde (incl. damesvereniging) zien we ook daar dat een 
derde deel zich onderscheidt door inzet.

In tabel 14 staat de uitkomst van een logistische regressie, waarbij voor de Orde 
van Malta de kans op een interne onderscheiding en voor de Johanniter Orde de 
kans op bevordering tot rechtsridder/dame de afhankelijke variabelen zijn. Logisti-
sche regressie analyse wordt gebruikt om de invloed van één of meerdere onafhan-
kelijke variabelen op een dichotome afhankelijk variabele (een nominale variabele 
met twee antwoordcategorieën) te onderzoeken. Anders gezegd: bij een logistische 
regressie analyse wordt de kans op een bepaalde afhankelijke gebeurtenis bere-
kend in relatie tot bepaalde onafhankelijke kenmerken. In onderhavige analyse zijn 
de kans op een onderscheiding respectievelijk de kans op bevordering de afhanke-
lijke variabelen. 

Model 1 geeft voor zowel de Orde van Malta als voor de Johanniter Orde tienja-
rige geboortecohorten tussen 1900 en 1980 als onafhankelijke variabelen, terwijl 
in de modellen 2 en 3 steeds rekening gehouden is met andere kenmerken die 
van invloed zouden kunnen zijn op de kans op een onderscheiding of bevorde-
ring. De geboortegegevens van 1900 tot 1965 betreffen niet de gehele populatie 
omdat leden geboren in deze periode en overleden vóór 1965 niet in het analyse-
bestand zijn opgenomen. Ervan uitgaande dat er maar weinigen zijn die vóór hun 
24e levensjaar lid worden van een adellijke orde, is het aannemelijk dat het analy-
sebestand vanaf het geboortecohort 1941-1950 representatief is.635 Nagegaan is 
of de geboortecohorten vóór 1940 overeenkomen met een aselecte steekproef. 
Hiervoor is per tienjarig cohort de gemiddelde toetredingsleeftijd tot de orden 
bepaald, waaruit bleek dat die niet substantieel afwijkt van het gemiddelde zoals 
ook gevonden over de periode 1965-2015. We kunnen er dan ook van uit gaan dat 
het analysebestand vóór 1965 vergelijkbaar is met een aselecte steekproef. Het 
geboortecohort 1900-1910 is in de analyse als referentie genomen (parameter = 

634  Dekker en De Hart, Vrijwilligerswerk in meervoud, 32.
635  Over de periode 1965-2015 betreft het bij de Johanniter Orde 24 leden wat overeenkomt 
met 2% van de totale populatie en bij de Orde van Malta 1 lid wat overeenkomt met 0,2%.
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1.00). Een parameter groter dan 1.00 geeft aan dat de variabele kans groter is dan 
de referentie en een parameter kleiner dan 1.00 geeft aan dat de variabele kans 
kleiner is.

Tabel 14: Logistische regressie kans op een onderscheiding Orde van Malta en kans op bevordering 
Johanniter Orde

Model 1 bij de Orde van Malta laat zien dat de kans op een eigen orde onder-
scheiding vanaf het geboortecohort 1941-1950 significant toeneemt. Dat is verklaar-
baar omdat de speld van verdienste recent is ingevoerd en de leden uit voorgaande 
cohorten te oud zijn om nog voor een dergelijke onderscheiding in aanmerking te 
komen. Model 2 laat zien dat de kenmerken tertiair onderwijs, vader/moeder/partner 
lid of het hebben van een goede maatschappelijke positie (baan) geen significante 
invloed hebben op de kans op een onderscheiding. Mannelijke leden van de orde 
hebben daarentegen een meer dan vijf keer grotere kans op een onderscheiding dan 
vrouwelijke leden. Dit wordt met name veroorzaakt door de damesvereniging; leden 
daarvan zijn significant minder vaak in het bezit van een dergelijke onderscheiding 
dan vrouwelijke ordeleden.636 Sluit ik de leden van de damesvereniging uit dan is dat 
kenmerk niet meer significant. Model 2 en 3 laten zien dat adel als aangeboren ken-
merk de kans op een onderscheiding niet vergroot maar zelfs verkleint, wat verklaar-
baar is omdat een deel van de niet-adellijke kandidaten (van magistrale gratie) pas 

636  χ2 = 34,0; df = 1; p < 0,00001

 

Kans op onderscheiding /
Bevordering Model 1 Model 2 Model 3 Model 1 Model 2 Model 3
1900 - 1910 (ref.) 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
1911 - 1920 1,39 2,77 3,58 1,61 1,70 * 1,65
1921 - 1930 1,74 4,40 4,28 1,91 ** 1,98 ** 1,91 *
1931 - 1940 2,15 4,59 3,55 3,48 *** 3,16 *** 2,77 ***
1941 - 1950 6,52 * 17,13 *** 18,90 *** 2,27 ** 2,06 ** 1,85 *
1951 - 1960 5,07 * 10,73 ** 12,94 ** 1,38 1,13 1,03
1961 - 1970 7,00 * 10,58 ** 14,01 ** 0,85 0,68 0,63
1971 - 1980 8,00 * 18,66 ** 28,38 ** 0,24 * 0,23 * 0,19 *
Man 5,34 *** 4,65 *** 0,88 0,77
Universitair diploma 1,42 1,30 1,43 * 1,36
Vader lid 1,18 1,19 0,84 0,84
Moeder lid 1,13 0,80 1,54 * 1,53 *
Partner lid 0,99 0,95 1,79 ** 1,71 **
Hoge functie 1,24 1,16 1,69 ** 1,53 *
Geen adellijke titel (ref.) 1,00 1,00 1,00 1,00
Jonkheer 0,46 0,32 * 1,57 1,47
Baron 0,42 0,28 * 1,28 1,14
Graaf 0,36 0,32 0,59 0,51
Lid Adelsvereniging 2,21 * 1,95 ***
Koninklijke onderscheiding 4,73 ** 2,63 ***
Nagelkerke R2 0,11 0,27 0,31 0,07 0,13 0,17
LogLikelihood 398,2 349,2 334,3 1265,1 1175,6 1143,1

Orde van Malta Johanniter Orde

* p < 0,05 ; ** p < 0,01; *** p < 0,001
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kan toetreden na bewezen inzet voor de werken van de orde. In model 3 is tevens on-
derzocht of andere aspecten van (maatschappelijke) betrokkenheid van invloed zijn 
op de kans op een interne onderscheiding of bevordering. Hierbij is gekeken naar het 
lidmaatschap van de Nederlandse Adelsvereniging (NAV) en het bezit van een hoge 
koninklijke onderscheiding (minimaal ridder Oranje Nassau of Nederlandse Leeuw). 
Beide kenmerken zijn significant en geven een twee tot bijna vijf keer grotere kans. 
Uit de modellen 2 en 3 volgt dan ook dat het toekennen van de speld van verdienste 
of de onderscheiding Pro Merito Melitensi niet beïnvloed wordt door aangeboren of 
verworven kenmerken en slechts gebaseerd is op de eigen inzet van de leden. 

Model 1 bij de Johanniter Orde laat zien dat de kans op bevordering tot rechts-
ridder/dame bij de vooroorlogse generaties geleidelijk is toegenomen en bij de na-
oorlogse generaties afneemt, maar vanaf het cohort 1951-1960 niet significant, be-
halve voor het geboortecohort 1971-1980. Dit laatste wijt ik aan een leeftijdseffect. 
Zoals eerder aangetoond, is de gemiddelde leeftijd waarop iemand lid van de orde 
wordt 40+ jaar. Bij een gemiddelde bevorderingsperiode van meer dan 16 jaar zal 
een groot deel uit dit geboortecohort in 2015 nog te jong geweest zijn om voor be-
vordering in aanmerking te komen. Uit model 2 blijkt dat er geen significant verschil 
zit tussen mannen en vrouwen en ook dat het niet van adel zijn geen significante 
invloed heeft op de kans om bevorderd te worden. Een moeder die lid van de orde 
is vergroot die kans wel anderhalf keer, in tegenstelling tot vaders die daarop geen 
significante invloed hebben. 

Schijf, Dronkers en Van den Broeke toonden aan dat moeders een belangrijke rol 
spelen bij de overdracht van cultureel en sociaal (adellijk) kapitaal op volgende ge-
neraties.637 Moeders die lid van de orde zijn, zullen hun kinderen stimuleren zich in 
te zetten voor de orde. Ook een academisch diploma en een hoge functie vergroten 
de kans op bevordering, alhoewel het bezit van een academisch diploma in model 3 
niet meer significant is. Dit geldt niet voor een partner die eveneens ordelid is, zowel 
in model 2 als 3 is de invloed van dit kenmerk significant. Het is aannemelijk dat hu-
welijkspartners elkaar stimuleren zich in te zetten voor de werken van de orde. Ook 
voor leden van de Johanniter Orde geldt dat het lidmaatschap van de NAV en/of het 
bezit van een hoge koninklijke onderscheiding de kans op bevordering twee tot 
tweeënhalve keer significant vergroten. Uit de resultaten blijkt dat ook bij de Johan-
niter Orde een lid slechts op basis van eigen verdiensten bevorderd wordt.

Tabel 15 geeft een overzicht van het bezit van een hoge koninklijke onderschei-
ding per orde en voor de adellijke orden tevens het lidmaatschap van de NAV. De 
NAV is een vereniging die tot doel heeft ‘de aaneensluiting van de leden van de 
Nederlandse adel te bevorderen om hun positie in de Nederlandse samenleving te 
verstevigen, en het verlenen van hulp aan leden van de Nederlandse adel die daar 
behoefte aan hebben om een waardige plaats in de samenleving te verkrijgen of te 
behouden’. De NAV had in 2014 1307 leden waarvan - inclusief damesvereniging van 
de Orde van Malta - er 487 tevens lid waren van een van de drie adellijke ridderlijke 

637  H. Schijf et al., ‘Recruitment of members of Dutch noble and high-bourgeois families to 
elite positions in the 20th century’, 471-472.
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orden, wat overeenkomt met een percentage van 37,3%. Opvallend is dat het aan-
deel NAV lidmaatschappen voor alle drie de orden meer dan 50%, bedraagt. Om vast 
te stellen hoe het relatieve aandeel NAV leden binnen de ridderlijke orden zich ver-
houdt tot het totale ledenaantal van de NAV moet de odds ratio (kansverhouding) 
berekend worden tussen de kans dat een lid van een ridderlijke orde lid van de NAV 
is en de kans dat een willekeurig lid van de Nederlandse adel daar lid van is. Op basis 
van enkele redelijke aannames laat zich eenvoudig vaststellen dat de odds ratio 14,5 
is; de kans dat een lid van een ridderlijke orde lid van de NAV is, is dus 14,5 keer gro-
ter dan de kans dat een niet-ordelid daar lid van is.638 De hoogte van de odds ratio 
geeft een substantieel sterkere verbondenheid van de leden van ridderlijke orden 
aan met hun adellijke achtergrond dan hun ‘soortgenoten’ die geen ordelid zijn, wat 
een belangrijke indicator is voor de sociale cohesie binnen de orden.

Het percentage koninklijke onderscheidingen moet gezien worden als een mi-
nimum aandeel. Dit kenmerk kon niet altijd bepaald worden door een gebrek aan 
data en geeft daardoor geen representatief beeld. In mijn vergelijking ga ik ervan 
uit dat iemand voor zijn vijfenvijftigste levensjaar niet in aanmerking komt voor 

638  De Nederlandse adel telt ongeveer 10.000 levende personen waarvan er circa 2000 in het 
buitenland wonen. Dronkers vond in zijn analysebestand van 3977 adellijke personen 2201 
gehuwden, wat overeenkomt met 55,3% (Dronkers, 23). Uitgaande van 8000 in Nederland le-
vende adellijke personen, is het aandeel huwelijkspartners 4427. Dronkers toonde tevens aan 
dat 86,7% van de Nederlandse adel niet met een adellijke partner trouwt. Met andere woor-
den het aandeel niet-adellijke huwelijkspartners bedraagt 3838 personen. Deze niet adellij-
ken kunnen als partner van een lid van de Nederlandse adel, lid worden van de Nederlandse 
Adelsvereniging. Ervan uitgaande dat circa 20% van de Nederlandse adel onder de 18 jaar is, 
de leeftijd waarop men lid van de Vereniging Jongeren van Adel in Nederland kan worden 
wat tevens het NAV lidmaatschap inhoudt, bedraagt de doelgroep van de NAV: 6400 (8000 x 
0,80) + 3838 = 10.238 personen. Dit geeft de volgende 2x2 tabel:

Bron: NAV ledenbestand 2014; Dronkers, De maatschappelijke relevantie.
χ2 = 1682,5; df =1; p < 0,00001
Odds ratio = (487 x 8579) / (352 x 820) = 14,5.

              Tabel 15: Lidmaatschap NAV en bezit koninklijke onderscheiding in percentages

 

1965-2015
% NAV ** Totaal > 55 jaar excl. elitepos.

Orde van Malta 55,1 9,8 12,9 5,9
Orde van Malta * 59,3 17,5 22,1 11,8
Ridderorde Heilig Graf - 5,4 5,7 6,3
Johanniter Orde 59,4 12,5 15,4 9,2
Duitse Orde 52,0 19,3 27,0 5,0
Orde van Sint Lazarus - 8,7 11,9 6,8

koninklijke onderscheiding

* Exclusief damesvereniging; ** Ledenbestand 2014

  NAV lid Geen NAV lid Totaal 
Orde leden 487 352 839 
Geen orde leden 820 8579 9399 
Totaal 1307 8931 10238 
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een dergelijke onderscheiding. Vanaf het (huidige) herziene decoratiestelsel van 
1994 is het ontvangen van een koninklijke onderscheiding meer synoniem gewor-
den met het onbaatzuchtig hebben geleverd van bijzondere verdiensten voor de 
samenleving dan voor die tijd. Voordien speelden rang, stand en automatisme bij 
de toekenning een grote rol. Het is aannemelijk dat het ‘rangen en standen crite-
rium’ ook bij de leden van ridderlijke orden een rol gespeeld zal hebben. Daarom 
heb ik ook een berekening gemaakt waarbij ik alle leden die een elitepositie vervul-
len of vervuld hebben buiten beschouwing heb gelaten.639 In vergelijking met de 
‘gewone Nederlander’ zijn in alle gevallen de percentages hoog; van de Nederlan-
ders is slechts 0,6 % in bezit van een gelijkwaardige onderscheiding.640 Van de le-
den van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem is tevens minimaal 2,7% 
drager van een hoge pauselijke onderscheiding: Orde Sint Gregorius de Grote of 
de Silversterorde. 

Anders dan bij de Orde van Malta en de Johanniter Orde is de Duitse Orde geen 
werkorde maar een vermogensfonds en vindt bevordering binnen de orde niet pri-
mair plaats op basis van inzet voor de werken van de orde maar meer op basis van 
kwaliteiten die nodig zijn het omvangrijke vermogen van de orde op een juiste wijze 
te beheren. Volgens de huidige ordestatuten kan een ridder die de dertigjarige leef-
tijd heeft bereikt en tenminste drie jaar aan de orde verbonden is op voordracht van 
de dirigerende commissie (ordebestuur) voor een termijn van zes jaar door het kapit-
tel tot commandeur worden benoemd. De termijn van zes jaar kan daarna nog twee 
maal worden verlengd. Een benoeming tot commandeur vindt slechts plaats op het 
moment dat er een vacature in het kapittel is. De gemiddelde wachttijd om tot het 
kapittel toe te treden bedraagt 10,6 jaar (SD = 9,3). Uit het analysebestand blijkt dat 
24,6% van de leden geen kapittellid wordt. Omdat in de analyse ook de recent toege-
treden leden zijn meegenomen, die nog niet voor een commandeurschap in aanmer-
king komen, kan dat percentage te hoog zijn. Anderzijds blijkt dat 14% van de leden 
binnen een termijn van drie jaar lid van het kapittel wordt, terwijl de (huidige) statu-
ten aangeven dat een ridder tenminste drie jaar aan de orde verbonden moet zijn 
geweest. Op basis van de huidige statuten is het niet meer vanzelfsprekend dat een 
lid tot het kapittel toetreedt. Dit was tot 2006 anders omdat bij het openvallen van 
een kapittelplaats een lid steeds een plek in de hiërarchie omhoog schoof, tenzij het 
aspirant kapittellid niet waardig geacht werd om tot het kapittel toe te treden. Toch 
ligt het in de lijn der verwachting dat de leden die na 2006 zijn toegetreden op een 
gegeven moment kapittellid worden. Door de van te voren toegepaste selectie in 

639  Zie voor een overzicht van eliteposities bijlage 7.
640  Het betreft hier een benadering. Het Kapittel voor de Civiele Orden houdt niet bij hoeveel 
Nederlanders er een koninklijke onderscheiding ontvangen hebben. Per jaar worden er ge-
middeld zo’n 5.000 onderscheidingen uitgereikt. Circa 20% daarvan is ridder of hoger. Gaan 
we ook hier ervan uit dat iemand voor zijn 55e geen onderscheiding ontvangt en houden we 
rekening met een gemiddelde levensverwachting van 82 jaar, dan bedraagt het aantal gede-
coreerden met een hoge onderscheiding 27.000. Nederland telt circa 4,4 miljoen inwoners 
van 55 jaar en ouder. Het percentage gedecoreerden is derhalve circa 0,6%. Gegevens over 
aantallen en categorieverdeling uit: Bruin, Een hele eer, 100-101.
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combinatie met de duidelijke focus van de orde als vermogensfonds neemt de orde 
alleen nog leden op die een bijdrage aan het werk van de orde kunnen leveren. De 
orde streeft naar een maximale betrokkenheid van de leden bij het werk van de orde 
en wil in die zin alle leden bij die werkzaamheden kunnen betrekken. Daarom parti-
ciperen niet alleen de commandeurs maar ook de ridders in een van de vijf commis-
sies die de orde kent (financiële commissie, giften commissie, historische commissie, 
onroerend goed commissie en de dirigerende commissie). De gemiddelde leeftijd 
dat iemand tot het kapittel toetreedt, is 52,4 jaar (SD = 9,8; mediaan = 52,0 jaar). De 
minimum leeftijd van dertig jaar waarop een lid tot het kapittel kan toetreden is altijd 
aangehouden, geen van de kapitteleden is op jongere leeftijd benoemd.

De Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem kent een systeem waarbij le-
den op basis van persoonlijke verdiensten worden bevorderd naar een hogere rang. 
Leden worden in de orde opgenomen als ridder of edelvrouwe. De rangen zijn van 
laag naar hoog met hun respectievelijke procentuele aandeel in 2015: ridder (51,7%), 
edelvrouwe (20,6%), commandeur (20,0%), groot officier (6,7%) en grootkruis (1,0%). 
In tabel 16 staat de uitkomst van een logistische regressie, waarbij de kans op be-
vordering de afhankelijke variabele is. Bekeken is of de onafhankelijke variabelen 
geslacht, leeftijdsklasse, adel/patriciaat, tertiair onderwijs, partner lid en het hebben 
van een hoge functie van invloed zijn op de kans op bevordering. Uit model 1 blijkt 
dat de leden in de hoogste leeftijdsklasse (>65 jaar) een bijna negen keer significant 
grotere kans hebben op een bevordering dan de leden uit de laagste leeftijdsklasse

                                    Tabel 16: Logistische regressie kans op bevordering op basis van 
                                    aangeboren en verworven kenmerken Ridderorde Heilig Graf

(<= 45 jaar), maar ook een vele malen grotere kans dan die uit de middenklasse (46-
65 jaar) Op zich is dat logisch omdat in de hoogste leeftijdsklasse de leden met het 
langste ordelidmaatschap vertegenwoordigd zullen zijn. Maar in vergelijking met 
de middenklasse, die twintig jaar overbrugt, en in relatie tot de gemiddelde leeftijd 
waarop iemand lid wordt (53 jaar), volgt ook dat het geruime tijd duurt voordat een 
lid voor bevordering in aanmerking komt. Met andere woorden een lid zal zich ge-
ruime tijd voor de werken van de orde moeten hebben ingezet alvorens bevorderd 
te worden. In model 2 zijn de aangeboren kenmerken geslacht en adel of patriciaat 
toegevoegd. De kans op bevordering is nagenoeg genderneutraal (niet significant) 
en ook het feit of een lid afkomstig is uit een adellijke of patriciaatsfamilie heeft geen 

 

Kans op bevordering Model 1 Model 2 Model 3
<=  45 jaar (ref.) 1,00 1,00 1,00
46-65 jaar 1,21 1,34 1,17
> 65 Jaar 8,80 * 10,53 * 10,01 *
Man 1,40 1,77
Adel / Patriciaat 2,13 2,40 *
Universitair diploma 0,59
Partner lid 3,49 *
Nagelkerke R2 0,21 0,23 0,26
LogLikelihood 320,7 316,5 308,9
* p < 0,05
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significante invloed op de kans op bevordering. In model 3 is gemeten voor de ver-
worven kenmerken tertiair onderwijs en of de partner al dan niet lid van de orde is. 
Nu maakt het wel uit of een lid afkomstig is uit een adellijke of patriciaatsfamilie, wat 
de kans op bevordering meer dan twee keer vergroot.641 Een universitair diploma 
heeft daarentegen geen invloed op de kans op bevordering. Een partner, die even-
eens lid van de orde is, vergroot die kans wel significant. Waarschijnlijk zullen de 
partners elkaar ook hier stimuleren zich in te zetten voor de orde; zij zullen zich meer 
met de orde identificeren dan leden waarvan de partner geen ordelid is.

Net als de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem kent de Orde van Sint 
Lazarus een rangensysteem waarbij leden op basis van hun verdiensten worden be-
vorderd. Een nieuw lid wordt als postulant in de orde opgenomen met - in principe 
- de laagste rang van brother Lazarus of Jerusalem (BLJ) of sister Lazarus of Jeruzalem 
(SLJ). De orde gebruikt afkortingen voor de diverse rangen, die achter de naam van 
het lid geplaatst worden. Al naar gelang de verdienste en/of activiteiten maakt een 
lid promotie waarbij hij of zij in rang opklimt. Deze rangen zijn van laag naar hoog 
met hun procentuele aandeel in 2015: serving brother (SBLJ) / serving sister (SSLJ): 
15%, knight (KLJ) / dame (DLJ): 41,3%, knight commander (KCLJ) / dame commander 
(DCLJ): 15% en als hoogste rang grand cross (GCLJ): 4,8%. Knight of dame wordt een 
lid na drie tot vier jaar, dan ontvangt hij/zij pas de ridderslag. Naast de rangen voor 
gewone leden kent de orde rangen voor de geestelijkheid. Van hoog naar laag zijn dat: 
chaplain (ChLJ), senior chaplain (SChLJ), ecclesiastical commander (ECLJ) en prelate 
grand cross (GCLJ), welke laatste rang in Nederland niet voorkomt. De geestelijkheid 
vertegenwoordigt 5,4% van het ledenbestand. De meest voorkomende rang is die van 
knight of dame: 29,9% respectievelijk 11,4%. Adellijke leden van de orde mogen het 
predikaat de justice voeren en de letter ‘J’ tussen haakjes achter hun titelafkorting plaat-
sen. Alle overige leden vanaf de rang van ridder/dame zijn de gráce. Naast de boven-
beschreven rangen kent de orde nog een Orde van Verdienste. Het doel van deze ‘ca-
tegorie’ is mensen (leden, maar ook niet-leden) te onderscheiden voor uitzonderlijke 
verdiensten voor de orde. Ook deze verdienste orde bestaat uit een aantal rangen. Van 
het analysebestand is 12,5% van de leden in bezit van een dergelijke onderscheiding. 

Ook hier is gekeken of aangeboren kenmerken van invloed zijn op de kans op 
bevordering. Dat is gedaan vanaf de rang van ridder/dame omdat leden bij nor-
male participatie na drie tot vier jaar deze rang behaald hebben. Extra inzet wordt 
vervolgens beloond met bevordering. Geen van de kenmerken geboortecohort, ge-
slacht en adel of patriciaat geeft een significante interactie, net zoals het verworven 
kenmerk van het bezit van een universitair diploma. Ook hier blijkt dat de kans op 
bevordering te maken heeft met de persoonlijke inzet van de leden. Verklaarbaar 
is tevens, dat leden die bevorderd zijn naar een hogere rang, een zes keer grotere 
kans hebben op een Orde van Verdienste. Het zullen voornamelijk de leden zijn die 
vanwege hun inzet voor de orde bevorderd zijn naar een hogere rang, zich ook voor 
een extra verdienste orde zullen kwalificeren. 

641  Ook in model twee wijst dit kenmerk op een meer dan twee keer grotere kans, alleen is die 
uitkomst niet significant (p = 0,058).
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Tot slot heb ik nog gekeken naar de duur van het ordelidmaatschap en het aantal 
leden dat voortijdig het lidmaatschap opzegt. Tabel 17 laat een overzicht zien van 
de ordelidmaatschappen per orde. Voor de adellijke orden en de Orde van het Heilig 
Graf van Jeruzalem geldt dat de meeste leden tot hun dood aan de orde verbonden 
blijven, slechts ongeveer 10% van de leden beëindigt het lidmaatschap voortijdig. 
Bij de Duitse Orde is het hoogst ongebruikelijk dat een lid zijn lidmaatschap voortij-
dig beëindigt. In het verleden kwam dat sporadisch voor indien het iemand duidelijk 
werd dat hij nooit in aanmerking zou komen voor een plaats in het kapittel. Tegen-
woordig, nu de leden op basis van kwaliteiten worden aangezocht, wordt het door 
de orde als uitgesloten beschouwd dat een lid voor zijn overlijden het lidmaatschap 
opzegt. De gemiddelde lidmaatschapsperiode ligt bij alle drie de adellijke orden tus-
sen de 32 en 37 jaar en ook de mediaanlidmaatschapsperiode bedraagt dertig jaar 
of meer. Dat is de termijn waarbij 50% van de leden korter dan wel langer lid is. 

                               Tabel 17: Percentage opzeggingen en duur van het lidmaatschap 
                               per orde

    

De Orde van Malta houdt pas sedert het jaar 2000 een registratie bij van ordele-
den die het lidmaatschap beëindigen. Van de damesvereniging bestaat een dergelij-
ke registratie niet. Van de ordeleden zegt gemiddeld één lid per twee jaar zijn of haar 
lidmaatschap op.642 Ook de Johanniter Orde houdt geen register bij van uitgetreden 
leden. Volgens mededeling van de orde betreft het twee tot drie verzoeken per jaar, 
de meeste van dames-leden en meestal betreft het een verzoek tot uittreding van-
wege het bereiken van een hoge leeftijd.643 Het berekende percentage betreft voor 
beide orden een schatting over de afgelopen vijftig jaar gerelateerd aan het totaal 
aantal ordeleden in die periode. 

Ook het opzeggingspercentage bij de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeru-
zalem is een schatting en berekend als percentage opzeggingen gerelateerd aan de 
instroom van nieuwe leden over de periode 2006-2015.  Dit duidt er op dat ook bij die 
orde de meeste leden tot hun overlijden lid blijven. De orde kent dan ook een proto-
col hoe te handelen bij het overlijden van een lid en het ceremonieel tijdens zijn of 
haar uitvaartplechtigheid. Door gebrek aan data kan niet bepaald worden wat bij de 

642  Mededeling drs. C. de Quay, secretaris van de Orde van Malta, 11 november 2015.
643  Mededeling mr. F.W.T. Pahud de Mortanges, algemeen secretaris van de Johanniter Orde, 
12 mei 2015.

 

Opzegging
% Jaren Mediaan

Orde van Malta 31,8 30,0
Orde van Malta * 10 35,4 34,5
Ridderorde Heilig Graf 10
Johanniter Orde 10 32,6 33,0
Duitse Orde - 36,9 36,5
Orde van Sint Lazarus 48 20,6 18,0

Lidmaatschapsperiode1965-2015

* Exclusief damesvereniging
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Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem de gemiddelde lidmaatschapsperiode 
is. De leden uit het analysebestand zijn gemiddeld 14 jaar lid van de orde (SD = 11,4) 
en uit de (scheve) verdeling van de gemiddelde lidmaatschapsperiode blijkt dat le-
den lang lid blijven van de orde, tot 45 jaar na aanvang van hun lidmaatschap. 

De Orde van Sint Lazarus laat een geheel ander beeld zien. Van de leden van 
die orde zegt 48% voortijdig het ordelidmaatschap op. De grootste groep ‘afhakers’ 
bestaat uit de laagste twee categorieën van (serving) brothers en sisters; van hen be-
ëindigt 66,1% het lidmaatschap. Ook van de groep knights en dames zegt 42% het 
lidmaatschap voortijdig op. Hier zal het gemis aan ‘samenhang’ de belangrijkste oor-
zaak zijn van het gebrek aan interne cohesie.

7.4  Familiebanden en netwerken
Om een indruk te krijgen van het netwerk mechanisme binnen de orden is een ana-
lyse gemaakt van de netwerken waaruit hun leden voortkomen. Tevens is bij enkele 
orden onderzocht of bepaalde families in de orde hiërarchie een meer belangrijke 
rol spelen dan andere families. 

Zoals uit reacties van leden van adellijke orden valt op te maken, is het lidmaat-
schap vooral een familietraditie. Enkele reacties zoals opgenomen in het jubileum-
boek van de Johanniter Orde uit 2009 waren:

Met een vader als een van de grondleggers van de Johanniter Orde, lag het voor de 
hand dat zijn dochter eveneens tot de orde zou toetreden. Het was eigenlijk vanzelf-
sprekend. - Toetreden tot de Johanniter Orde én het kapittel was onontkoombaar. - 
Mijn familie heeft van begin af aan meegedaan en een rol in de orde gespeeld: een 
oudoom, mijn vader en mijn grootvader. - Ik raakte bij de orde betrokken omdat mijn 
vader lid was. - Dat hij lid van de Johanniter Orde zou worden, lag in de lijn van de 
familietraditie. Zijn vader was lid en ook zijn drie zonen zijn Johanniter ridder. - Dat ligt 
in de lijn der verwachtingen, zeggen zijn ouders, al moet hij later zelf zijn eigen keuzes 
maken. - Ik ben ermee opgegroeid. Het was zo vanzelfsprekend dat ik ook Johanniter 
zou worden. - Zij is jarenlang actief lid van de Johanniter Orde, in navolging van haar 
(overleden) schoonvader. - Drie van haar kinderen zijn ook actief binnen de Johanniter 
Orde. - De Johanniter Orde telt op dit moment [2009] twee families waarvan drie gene-
raties lid zijn. - We wilden ons actief voor anderen inzetten, maar we wilden ook de en-
thousiaste verhalen van onze ouders en vrienden zelf meemaken. - Maatschappelijke 
betrokkenheid, gezelligheid, veel leden van de familie zijn lid, het hoort erbij.644

‘Het hoort erbij’ zal voor veel leden de overweging zijn om lid te worden en dat zal 
voor leden van de Orde van Malta niet anders zijn. Zoals in hoofdstuk 5 al aan de 
orde kwam speelt ook bij de Orde van Malta familietraditie een belangrijke rol. Ta-
bel 18 geeft voor de adellijke orden het lidmaatschap van vaders en moeders weer. 
Door gebrek aan data valt een dergelijk overzicht voor de niet-adellijke orden niet 
te maken. Hieruit blijkt dat bijna de helft van de leden van de Orde van Malta en de 
Johanniter Orde via de ouders met de orden in contact is gekomen; voor de Duitse 

644  Heshusius, Honderd jaar Johanniter Orde in Nederland, 175-211.
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Orde is dat iets meer dan een kwart.645 Ook blijkt daaruit dat veelal slechts één van 
de ouders lid is. Lidmaatschappen van beide ouders komen veel minder vaak voor, 
bij de Orde van Malta significant minder vaak dan bij de Johanniter Orde.646

        Tabel 18: Orde lidmaatschap ouders in procenten

Een aantal leden zal via hun partner in contact met een orde zijn gekomen. Tabel 
19 laat een overzicht zien van de partners (in eerste echt) van gehuwde ordeleden. 
Ook dit gegeven kon door een gebrek aan data alleen voor de adellijke orden wor-
den vastgesteld. De kolom ‘Ordelid’ geeft het percentage partnerordeleden weer en 
de kolommen ‘Man / Vrouw’ onder ‘Partner adel’ hoeveel van hen tot de adel beho(o)
r(d)en. Gezien het aannamebeleid behoren alle mannelijke partnerleden bij de Jo-
hanniter Orde tot de adel en komt deze categorie bij de Duitse Orde niet voor. Bij de 
Orde van Malta behoort een klein deel van het aantal mannelijke partnerleden niet 
tot de adel (3,7%), het betreft hier leden van magistrale gratie. Adellijke partnerle-

Tabel 19: Aandeel partners en partnerleden per orde in procenten

               

den komen bij de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem niet voor en gezien 
de historie van de Orde van Sint Lazarus bij die orde in geringe mate. Het aandeel 
vrouwelijke adellijke partnerleden is bij de Orde van Malta en de Johanniter Orde 
ongeveer gelijk. Bij de Orde van Malta zijn niet-adellijke vrouwelijke partnerleden 
(op een enkele uitzondering na) lid van de damesvereniging en bij de Johanniter 
Orde zijn zij volwaardig ordelid. Voor deze orden geldt inderdaad dat het 
ordelidmaatschap een ‘familietraditie’ is, gezien het aantal echtpaarleden en de 
vele ouder-kind lidmaatschappen. Ook bij de Orde van Sint Lazarus is het aantal 
echtpaarleden substantieel. Toch valt bij die orde niet over een familietraditie te 
spreken omdat het aantal ouder-kind lidmaatschappen gering is.

645  Het komt sporadisch voor dat ouders pas lid worden nadat een kind lid van een orde ge-
worden is. Met deze uitzonderingsgevallen is in de vergelijking geen rekening gehouden.
646  χ2 = 26,9; df = 1; p < 0,00001

 

1965-2015 Vaders Moeders Vader of Vader en Correlatie
% Moeder Moeder (Spearman)

Orde van Malta 48,9 7,6 49,7 6,8 0,26 **
Johanniter Orde 34,2 18,4 39,8 12,8 0,38 **
Duitse Orde 26,3 - - - -
** p < 0,01

 

1965-2015
% Partner Man Vrouw Ordelid Man Vrouw

Orde van Malta 85,2 59,4 40,6 41,4 96,3 37,0 439
Ridderorde Heilig Graf * 5,7 - - 317
Johanniter Orde 87,5 49,5 50,5 31,0 100,0 35,7 1292
Duitse Orde 93,0 - 100,0 - - - 57
Orde van Sint Lazarus 26,1 18,2 11,5 184

Partner / Partner ordelid Partner adel N

* Ledenbestand 2015
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De band met de eigen adellijke cultuur zal van invloed zijn op de afgesloten hu-
welijken van leden van adellijke orden. Tabel 20 geeft een overzicht van de huwelij-
ken tussen adel onderling (homogamie = huwelijk binnen dezelfde stand) en tussen 
adel en patriciaat (endogamie = huwelijk buiten de adel maar wel met iemand uit 
dezelfde sociale klasse), gesplitst naar mannen en vrouwen. Voor alle orden blijkt 

Tabel 20: Homogame en endogame huwelijken van adellijke leden van adellijke ridderlijke orden, 
als percentage van het aantal gehuwde adellijke leden, 1965-2015.

het aandeel homogame huwelijke tussen 1965 en 2015 terug te lopen en dat vrou-
welijke leden vaker met een adellijke partner gehuwd zijn dan mannen. Bij de Duitse 
Orde loopt homogamie net zo hard terug als bij de andere orden, wat er op wijst dat er 
binnen die orde niet meer ‘op getrouwd’ wordt - zoals eerder al vermeld - om een zoon 
in aanmerking te laten komen voor het lidmaatschap van de orde. Leden van de Orde 
van Malta sluiten vaker een homogaam huwelijk dan leden van de Johanniter Orde, 
maar dat verschil is niet significant. 

Dronkers toonde aan dat onder de gehele Nederlandse adel gedurende de twintigste 
eeuw sprake was van 13,3% homogame huwelijken, waaruit blijkt dat adelhomogamie 
onder leden van ridderlijke orden significant meer voorkomt (gemiddeld 31,9%).647 Dit is 
verklaarbaar omdat het adelsbewustzijn binnen de groep ordeleden groter zal zijn dan 
bij adel in het algemeen. Leden van de orden hebben bewust gekozen om ‘iets’ met hun 
adellijke afkomst te doen en zich in adellijke kringen op te houden. Doordat zij zich meer 
bewust zijn van hun adellijke afkomst zullen zij meer binnen hun eigen kring trouwen 
dan leden van de Nederlandse adel voor wie adel geen of veel minder betekenis heeft. 

647  Dronkers, De maatschappelijke relevantie van hedendaagse Nederlandse adel, 23-24. Dron-
kers vond in zijn bestand onder de Nederlandse adel van 2201 huwelijken, 299 homogame 
huwelijken. χ2 = 164,7; df = 1; p < 0,00001.

 

% 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015
Orde van Malta
     Adel 50,0 42,6 35,7 31,2 32,6 31,8 33,3 32,5 29,7 27,1 26,2
     Patriciaat 34,1 37,7 38,6 40,3 37,2 35,3 32,1 31,3 27,0 25,7 24,6
     Tert. onderw. partner 6,8 9,8 11,4 15,6 14,0 16,5 21,4 25,0 28,4 30,0 33,8
Johanniter Orde
     Adel 36,9 34,4 32,4 32,4 26,2 25,1 23,5 22,9 18,4 18,0 18,3
     Patriciaat 30,8 28,8 28,7 29,0 30,0 28,2 26,7 24,7 24,2 24,6 25,1
     Tert. onderw. partner 3,6 4,9 5,5 6,9 11,0 13,7 17,5 19,6 21,3 24,2 25,1
Duitse Orde
     Adel 45,8 42,9 38,1 37,5 33,3 28,6 25,0 23,5 22,2 13,0 22,7
     Patriciaat 25,0 19,0 19,0 29,2 33,3 33,3 35,0 41,2 38,9 30,4 9,1
     Tert. onderw. partner 4,2 9,5 9,5 8,3 9,5 9,5 20,0 17,6 16,7 43,5 59,1

% 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015
Orde van Malta
     Adel 50,0 45,2 41,4 42,1 40,0 42,7 40,9 38,9 35,4
     Patriciaat 30,0 30,6 35,7 38,2 34,4 32,6 34,4 31,1 31,6
     Tert. onderw. partner 66,7 58,7 62,9 63,5 67,0 66,3 66,3 68,8 68,1
Johanniter Orde
     Adel 51,2 49,7 44,4 41,2 38,8 35,7 34,0 27,5 25,4 21,9 22,4
     Patriciaat 33,3 32,5 35,6 37,4 38,8 40,1 41,9 43,9 43,2 43,8 41,5
     Tert. onderw. partner 56,6 55,4 57,2 60,4 58,7 57,5 58,1 56,6 58,6 59,4 57,1

Homogamie / Endogamie mannen:

Homogamie / Endogamie vrouwen:
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In tabel 21 staan de resultaten van een logistische regressie van de kans op een 
homogaam huwelijk voor leden van de Orde van Malta en de Johanniter Orde.648 De 
analyse gaat uit van twee modellen, het eerste is gebaseerd op tienjarige geboor-
tecohorten en het tweede op tienjarige huwelijkscohorten. In de eerste kolom staan 
de resultaten zoals Dronkers die vond bij adel geboren vóór 1970. Het referentiepunt 
bij de tienjarige huwelijkscohorten (ref. = 1.00) komt overeen met alle homogame hu-
welijken die zijn afgesloten in de periode 1900-1940. Het eerste wat daarbij opvalt,

                      Tabel 21: Kans op adelhomogamie onder leden van de Orde van Malta
                      en de Johanniter Orde

                Bron Dronkers: Dronkers, De maatschappelijke relevantie.

is een voortschrijdend verschil van ongeveer dertig jaar tussen de geboortecohor-
ten en de huwelijkscohorten. Dit wordt bevestigd indien we naar de leeftijd kijken 
waarop ordeleden huwen, die leeftijd is gemiddeld 29 jaar. Het tempo van afname 
van het aantal homogame huwelijken bij leden van ridderlijke orden gedurende de 
twintigste eeuw verloopt sneller dan bij adel in het algemeen. Adellijke vrouwen 
hebben een twee tot tweeënhalf keer grotere kans op een adellijke partner dan 
mannen, wat overeenstemt met de bevindingen van Dronkers.649 Het lidmaatschap 

648  Vanwege het geringe aantal leden van de Duitse Orde kan daarvoor geen logistische re-
gressie analyse worden toegepast.
649  Dronkers, De maatschappelijke relevantie van hedendaagse Nederlandse adel, 25-26. Net als 
uit de analyse van Dronkers bleek, is er geen significant effect tussen de interactie van ge-

 

Dronkers
Geboorte Geboorte Huwelijks Geboorte Huwelijks
cohorten cohorten cohorten cohorten cohorten

1900-1910 (ref.) 1,00 1,00 1,00
1911-1920 0,76 0.55 * 0,35
1921-1930 0,50 ** 0,24 *** 0,31 *
1931-1940 0,48 ** 0,23 *** 1,00 (ref.) 0,27 * 1,00 (ref.)
1941-1950 0,36 ** 0,28 *** 0,48 ** 0,21 ** 0,32 *
1951-1960 0,28 ** 0,08 *** 0,24 *** 0,18 ** 0,33 *
1961-1970 0,21 ** 0,18 *** 0,26 *** 0,09 ** 0,29 *
1971-1980 0,28 *** 0,41
1981-1990 0,11 *** 0,13 ***
1991-2000 0,21 ** 0,18 **
Man 0,48 ** 0,50 *** 0,53 *** 0,36 ** 0,39 **
Moeder adel 1,65 ** 1,70 ** 1,11 1,16
Universitair diploma 1,75 ** 1,85 ** 1,74 ** 2,24 * 2,26 *
Jonkheer (ref.) 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Ridder 0,64 0,76 0,84 0,48
Baron 1,48 ** 1,10 1,14 2,06 * 2,25 **
Graaf 2,00 ** 0,76 1,08 7,55 * 7,08 *
Nagelkerke R2 0,06 0,15 0,15 0,15 0,19
LogLikelihood 1591,6 908,0 1012,9 316,5 319,3

Johanniter Orde Orde van Malta

* p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001;
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van een ridderlijke orde heeft dus geen invloed op dit geslacht specifieke kenmerk. 
Ook het verworven kenmerk van het bezit van een universitair diploma is gelijk aan 
adel in het algemeen en vergroot de kans op een homogaam huwelijk bijna twee 
tot meer dan twee keer. De invloed van een adellijke moeder bij de Johanniter Orde 
vergroot die kans eveneens bijna twee keer, terwijl dit aangeboren kenmerk bij le-
den van de Orde van Malta niet van invloed is. Voor dit laatste heb ik geen verkla-
ring. Zoals Schijf, Dronkers en Van den Broeke aantoonden speelt de moeder een 
belangrijke rol bij de overdracht van adellijk cultureel en sociaal kapitaal. We zagen 
dit bij de Orde van Malta wel bij de kans op een interne orde-onderscheiding en 
zullen dit nog zien bij de verwerving van eliteposities. Daarentegen zien we bij de 
Orde van Malta in tegenstelling tot de Johanniter Orde, dat een hogere titel (baron 
en graaf ) een significant grotere kans geeft op het aangaan van een homogaam 
huwelijk. Dit wijst er op dat de rooms-katholieke getitelde adel meer waarde hecht 
aan een traditionele adellijke cultuur dan de protestantse getitelde adel. In hoeverre 
daarbij sprake is van een bewuste huwelijksstrategie valt niet vast te stellen. Leden 
van de Orde van Malta moeten bij hun toetreding tot de orde naar canoniek recht 
getrouwd zijn, wat de kans dat zij met een partner uit de eigen rooms-katholieke 
adellijke kring gehuwd zijn, vergroot. Een belangrijke conclusie uit de studie van 
Dronkers was, dat adelhomogamie onder de Nederlandse adel gedurende de twin-
tigste eeuw weliswaar is afgenomen, maar dat het voorkomen en de stabiliteit van 
dit klassieke verschijnsel een indicatie is van de maatschappelijke relevantie van de 
hedendaagse adel. Zoals uit de hier gepresenteerde resultaten blijkt, geldt dit des 
te meer voor leden verenigd in ridderlijke orden, omdat adelhomogamie onder hen 
substantieel meer voorkomt.

Kan uit deze bevindingen nu geconcludeerd worden dat het lidmaatschap van 
een ridderlijke orde de oorzaak is van het hoge percentage adelhomogamie? Nee, 
daar moeten we immers voor weten of de partners elkaar binnen of buiten de orde 
hebben ontmoet. Een goede indicator daarvoor is hun huwelijksdatum. Vond het 
huwelijk plaats toen zij beiden al lid van de orde waren of werden zij pas na hun hu-
welijk lid? In dat laatste geval zal het ordelidmaatschap geen directe invloed gehad 
hebben op het huwelijk, mogelijkerwijs wel indirect indien bijvoorbeeld het contact 
tussen beide partners tot stand gekomen is via een ordelid uit de familie- of vrien-
denkring. Uit tabel 22 blijkt dat bij de Orde van Malta en de Johanniter Orde samen, 
van de 48 (eerste) huwelijken die zijn aangegaan door een adellijk lid nadat hij of zij al 
ordelid was, er dertien zijn afgesloten met een partner die eveneens van adel en lid-
van de orde (of damesvereniging) was. Echter geen van die partners was op het mo-
ment van huwen al lid van de orde, met andere woorden geen van de partners heeft 
elkaar binnen de orde kunnen ontmoeten. Die uitkomst is niet verassend. We zagen 
immers dat de gemiddelde leeftijd waarop iemand lid van de orde wordt rond de 
veertig jaar ligt, een leeftijd waarop de meeste leden al lang getrouwd zijn. Dronkers 
suggereerde dat het lidmaatschap van een ridderlijke orde de kans op een adellijke 

slacht en geboortecohort waaruit blijkt dat dit trouwpatroon gedurende de twintigste eeuw 
niet is veranderd.
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                       Tabel 22: Aantal binnen ordeverband afgesloten homogame 
                        huwelijken, voor eerste huwelijken.

 

partner ruim drie keer vergroot.650 Vanuit kansberekeningsperspectief is dat juist en 
zal de kans op adelhomogamie onder leden van ridderlijke orden groter zijn dan bij 
adel in het algemeen, maar de suggestie dat het lidmaatschap van een orde daaraan 
ten grondslag ligt, is onjuist. Het meer voorkomen van homogamie bij leden van 
ridderlijke orden zal veel meer een resultante zijn van het Nederlandse adelsnet-
werk waarbinnen de partners elkaar al op veel jeugdiger leeftijd ontmoet hebben. 
De adellijke orden spelen daarbij wel een rol. Zo worden voor kinderen van leden 
van de Johanniter en Maltezer Orde in de leeftijdscategorieën van 12 t/m 15 jaar 
jaarlijkse zomerkampen georganiseerd waar vriendschappen voor het leven ont-
staan. Vanaf 16 jaar kunnen ze meedoen met de door de Duitse adelsvereniging 
georganiseerde AdelRadel Tour, een fietstocht van een week, en als ze 18 jaar zijn 
kunnen ze lid worden van de VJAN, de Vereniging Jongeren van Adel in Nederland, 
die allerlei activiteiten, borrels en internationale feesten organiseert. Ook worden 
jongeren uitgenodigd deel te nemen aan bepaalde activiteiten en bals die door de 
orden georganiseerd worden, waardoor ze elkaar ontmoeten en kennis maken met 
de activiteiten van de orden.

Uit tabel 20 op bladzijde 214 blijkt tevens dat onder mannelijke ordeleden het 
aantal huwelijken met het patriciaat is teruggelopen, behalve bij de Duitse Orde 
met uitzondering van de meting over 2015. Ik wijt dat laatste - zoals uitgelegd in 
bijlage 1 - aan de onvolledigheid van de laatste reeks van Nederland’s Adelsboek, 
wat ook een negatief effect kan hebben op de meting bij de andere adellijke orden. 
Vrouwelijke leden kiezen daarentegen onverminderd vaak voor een partner uit het 
patriciaat. Dat hoge aandeel patriciaatspartners wijst op een grote sociale cohesie 
tussen adel en patriciaat. Het aantal gemengde huwelijken tussen de leden van ver-
schillende groepen zegt iets over de mate van positief of negatief contact ofwel van 
de ‘sociale afstand’ tussen die groepen. Daarom wordt van gemengde huwelijken 
verondersteld dat ze de sociale cohesie of samenhang van groepen bevorderen.651 
Ook kiezen vrouwelijke leden onveranderd vaak een partner met een universitaire 
opleiding. Geheel volgens de verwachting en de uitgangspunten van de moderni-
seringstheorie neemt het aandeel tertiair onderwijs van vrouwelijke partners van 
mannelijke ordeleden - net als het aandeel tertiair onderwijs onder vrouwelijke or-
deleden - gedurende de afgelopen decennia toe. 

650  Dronkers, De maatschappelijke relevantie van hedendaagse Nederlandse adel, 26.
651  J. Smits, ‘Etnisch gemengde huwelijken en sociale cohesie: Wat Joegoslavië ons kan leren’, 
Mens en Maatschappij, 75 (2000) 4-21.

1965-2015 Huwelijk na Partner adel Partner lid 
Aantallen lidmaatschap en ordelid voor huwelijk 

Orde van Malta 16 7 0 
Johanniter Orde 32 6 0 
  48 13 0 
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Voor een deel van de partnerleden geldt, dat hun ordelidmaatschap een gevolg 
was van hun huwelijk. Een ander deel van de leden zal zijn of haar ordelidmaatschap 
aan andere familiebanden te danken hebben, waarbij te denken valt aan broers, zus-
sen, neven, nichten, ooms en tantes, e.d. Om een indruk te krijgen in hoeverre der-
gelijke familiecontacten mogelijk een rol spelen bij de keuze voor het ordelidmaat-
schap is voor de adellijke orden per familie onderzocht hoeveel familieleden ordelid 
geweest zijn. Tabel 23 geeft voor de Orde van Malta de families waarvan meer dan 
vijf leden in de afgelopen vijftig jaar lid van de orde geweest zijn of nog lid zijn. 

                        Tabel 23: Families met meer dan vijf leden van de Orde van Malta en 
                        het aantal ‘geleverde’ kapittelleden per familie.

Dit is een bruto berekening omdat geen rekening gehouden is met het totaal aantal 
familieleden dat lid van de orde had kunnen worden, wat een vertekend beeld kan 
geven omdat het relatieve belang van een kleine familie met evenveel ordeleden als 
een grote familie, verwaarloosd wordt. Daarom is ook een netto berekening gemaakt 
waarbij rekening gehouden is met de omvang van de families. Hiervoor is een telling 
gemaakt van familieleden die in de periode 1965-2015 lid van de orde hadden kun-
nen worden. Dit zijn alle familieleden van 21 jaar of ouder die na 1965 in leven waren. 
Tabel 23 geeft voor de bruto en netto scores op een schaal van -1 tot +1 de afwijkin-
gen ten opzichte van het gemiddelde aantal leden van deze groep van in totaal ne-
gentien families. Een positieve score wil zeggen dat er van de familie meer leden zijn 
dan het gemiddelde aantal en een negatieve score wil zeggen dat er minder leden 

 

Rangorde Rangorde Kapittel Kapittel
bruto netto leden netto

Alting von Geusau -0,18 -0,74 1 0,17
Von Bönninghausen -0,15 0,22 - -
Van der Does de Willebois -0,15 -0,48 2 0,29
Van Dorth tot Medler * -0,12 1,00 - -
Von Fisenne -0,18 0,83 1 0,17
Von Heyden -0,18 -0,12 - -
Van Hövell * 1,00 0,01 6 0,13
Van Lamsweerde * -0,15 -0,45 1 0,14
Van Meeuwen -0,18 -0,16 1 0,17
Van Nispen 0,32 -0,51 4 0,17
Van Oldeneel tot Oldenzeel * -0,18 0,83 2 0,33
Van de Poll -0,06 -0,79 - -
Van Rappard -0,18 -0,91 - -
Van Rijckevorsel ** 0,20 -0,47 4 0,21
De van der Schueren -0,06 -0,40 5 0,50
Speyart van Woerden * -0,15 1,00 2 0,29
Van Voorst tot Voorst * 0,79 0,01 5 0,13
Van Wijnbergen * -0,18 0,83 - -
Wittert van Hoogland ** -0,18 0,28 - -
Maximale score 2,78 0,87
Minimale score -0,51 -0,79
Correlatie (Pearson ) 
* Baron; ** Baron bij eertsgeboorte; *** p < 0,01

-0,12 0,61 ***

Familie
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zijn dan het gemiddelde aantal. De eerste kolom laat zien dat de familie Van Hövell 
de afgelopen vijftig jaar de meeste leden ‘geleverd’ heeft (1,00 ref.; totaal 46 leden), 
gevolgd door de familie Van Voorst tot Voorst (0,79; 39 leden) en op de derde plaats 
de familie Van Nispen (0,32; 23 leden).652 Indien ik rekening hou met de omvang van 
de familie (tweede kolom), dan blijken de families Van Hövell, Van Voorst en Van Nis-
pen gezakt te zijn naar respectievelijk een gedeelde achtste plaats en de zestiende 
plaats. Op een gedeelde eerste plaats staan nu de relatief kleine families Van Dorth 
tot Medler en Speyart van Woerden met respectievelijk acht en zeven leden. Ook al 
zijn de families Van Hövell, Van Voorst en Van Nispen, met in totaal 108 leden, wat 
overeenkomt met meer dan 24% van het totale ledenbestand, de grootste leveran-
ciers van ordeleden, binnen de families Van Dorth tot Medler en Speyart van Woerden 
zal de Orde van Malta een meer prominente plaats innemen. In de netto vergelijking 
staan de families Van de Poll en Van Rappard op de laatste plaatsen (achttiende res-
pectievelijk negentiende), terwijl deze families in de bruto vergelijking op de tiende 
respectievelijk zesde plaats eindigen. Dat is niet verwonderlijk omdat beide families 
tevens enkele protestantse takken hebben. Daarmee is in de vergelijking geen reke-
ning gehouden. De overige families in de vergelijking zijn typische rooms-katholieke 
families. Met behulp van de odds ratio kunnen we de verhouding uitrekening wat de 
kans is dat een lid van de familie Van Hövell, die in de bruto vergelijking op de eerste 
plaats staat, lid van de orde is in vergelijking met een lid van de familie Speyart, die in 
de netto vergelijking op de eerste plaats staat. In dit geval is de odds ratio 2,7 wat wil 
zeggen dat een willekeurig lid van de familie Speyart een bijna drie keer grotere kans 
heeft lid van de Orde van Malta te zijn dan een lid van de familie Van Hövell.653 Verge-
lijken we de families Speyart en Van de Poll dan vinden we zelfs een elf keer grotere 
kans voor een lid van de familie Speyart in vergelijking met een lid van de familie Van 
de Poll. De lage niet significante correlatie tussen de bruto en netto rangorde (-0,12) 
laat zien dat het meer of minder dan gemiddeld aantal ordeleden binnen sommige 
families niet verklaard kan worden door de omvang van die families. De correlatie 
wijst erop dat van specifieke adellijke families minder leden lid van de Orde van Malta 
zijn dan statistisch verwacht zou worden. Uit tabel 23 blijkt ook dat het eerder ge-
constateerde grote aantal ‘baronnen’ binnen de orde afkomstig is van enkele grote 
‘baronale’ families; dit zijn met name de families Van Hövell en van Voorst tot Voorst, 
met in totaal 85 leden (19,4% van het totale ledenbestand). 

652  De familie Van Hövell bestaat uit de takken Van Hövell tot Westerflier, Van Hövell tot Wes-
tervlier en Wezeveld, Van Hövell van Westervlier en Weezeveld en Van Hövell van Wezeveld 
en Westerflier. De familie Van Nispen bestaat uit de takken Van Nispen tot Sevenaer en Van 
Nispen tot Pannerden.
653  Odds ratio = (7 x 125) / (46 x 7) = 2,7

 

OvM lid Geen OvM lid Totaal
Speyart van Woerden 7 7 14
Van Hövell 46 125 171
Van de Poll 10 110 120
Totaal 63 242 305
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Eenzelfde analyse valt er ook te maken voor de Johanniter Orde, waarbij, vanwege 
de omvang van die orde, gekozen is om alle families waarvan meer dan tien leden in 
de afgelopen vijftig jaar lid van de orde geweest zijn in de vergelijking mee te nemen. 
Ook hier is de bruto berekening omgezet in een netto berekening waarbij rekening 
is gehouden met de omvang van de familie. Hiervoor zijn dezelfde uitgangspunten 
gehanteerd als bij de Orde van Malta. Ook hier geven de bruto en netto scores op 
een schaal van -1 tot +1 de afwijkingen weer ten opzichte van het gemiddelde aantal 
leden van deze groep van in totaal vierentwintig families. De eerste kolom van tabel 
24 laat zien dat de familie Beelaerts van Blokland de afgelopen vijftig jaar de groot-
ste leverancier geweest is van leden (ref. 1,00; totaal 34 leden), gevolgd op een ge-
deelde tweede plaats door de families De Beaufort en Van Lynden (0,81). De tweede 
kolom geeft de netto scores. Nu verwisselen de families Beelaerts en De Beaufort 
van positie. De familie De Beaufort staat dan bovenaan (ref. 1,00), gevolgd door de 

                              Tabel 24: Families met meer dan tien leden van de Johanniter Orde, 
                              gemeten en het aantal  ‘geleverde’  kapittelleden.

 

Rangorde Rangorde Kapittel
bruto netto leden

Asch van Wijck -0,02 0,37 1
De Beaufort 0,81 1,00 2
Beelaerts van Blokland 1,00 0,66 3
Bentink -0,47 -0,23 -
Van Boetzelaer -0,40 -0,40 -
Van Dedem -0,09 0,25 -
Van der Does -0,47 0,20 1
Van der Feltz -0,47 -0,43 -
Van Heemstra -0,09 -0,10 -
Van Ittersum -0,28 -0,14 -
De Jonge 0,36 -0,17 1
Van Lennep -0,15 -0,12 -
Van Limburg Stirum -0,28 -0,05 1
Van Lynden 0,81 0,08 1
Quarles van Ufford 0,36 -0,22 -
De Ranitz 0,11 0,13 1
Van Rappard 0,11 -0,14 1
Röell -0,02 -0,40 -
Sandberg -0,28 -0,47 1
Schorer -0,40 0,24 -
Six -0,21 -0,09 -
Stoop -0,28 0,00 -
Trip -0,02 0,10 -
Van Tuyll tot Serooskerken 0,36 -0,08 2
Maximale score 0,85 1,36
Minimale score -0,47 -0,47
Correlatie (Pearson ) bruto/netto
 * p < 0,01

Familie

0,57 *
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familie Beelaerts van Blokland (0,66), terwijl de familie van Lynden naar de negende 
plaats zakt (0,08). De derde plaats wordt nu ingenomen door de familie Van Asch van 
Wijck (0,37), die in de bruto vergelijking op een gedeelde negende plaats staat. De 
familie Van Asch van Wijck is met zijn negende plaats voor de orde een belangrijke 
‘leverancier’ van ordeleden, terwijl de derde plaats in de netto score aangeeft dat 
het ordebewustzijn binnen de familie hoog is. Dit is nog sterker te zien bij de familie 
Van der Does, die in de bruto vergelijking op een gedeelte laatste plaatst staat (-0,47) 
en in de netto vergelijking op de zesde plaats eindigt (0,20). Het tegenovergestelde 
zien we bij de familie Röell, de familie levert veel leden maar er zijn relatief gezien 
weinig familieleden lid van de orde (eenentwintigste plaats). Bij beide orden zal het 
adelsnetwerk en in het bijzonder het familienetwerk in hoge mate bijdragen tot het 
aangaan van het lidmaatschap van de orde. Dit wordt duidelijk als we het familienet-
werk uitbreiden met de netwerken van de (adellijke) partner en de schoonfamilies. 
Als voorbeeld de familie Van Voorst tot Voorst.

Tabel 25 geeft over de periode 1965-2015 alle adellijke partnerfamilies en 
schoonmoederfamilies weer die vermaagschapt zijn met de familie Van Voorst met 
hun respectievelijke aantal leden van de Orde van Malta. Het directe ordenetwerk 
van de familie Van Voorst dat uit 39 ordeleden bestaat, neemt daardoor toe met 
129 personen tot 168 ordeleden, wat overeenkomt met meer dan 38% van het to-
tale ledenbestand. Zetten we het netwerk van de familie Van de Poll daarnaast (46 
ordeleden), dan blijkt dat voor een groot gedeelte betrekking te hebben op an-
dere families dan die uit het netwerk van de familie Van Voorst, wat deels verklaard 
kan worden omdat deze familie geen typisch rooms-katholieke familie is. Een deel 
van de familie bestaat uit protestantse takken wat ook blijkt uit namen als Van

Tabel 25: Ordenetwerk van de families Van Voorst tot Voorst en Van de Poll. Leden 1965-2015. Cur-
sief geplaatste namen zijn niet-adellijke families.

 

Partners MO lid Schoonmoeders MO lid Partners MO lid Schoonmoeders MO lid
Alting von Geusau 6 Boreel -
De Blocq van Scheltinga 1 Van der Feltz -
Bloijs van Treslong 1 De Vos van Steenwijk 1 Gevers - Van Haersma de Width -
Von Bönninghausen 7 Hoogewegen - Van Nispen (23)
Von Fisenne 6 De Jonge -
Van Heek - Voërst van Lynden - Van Lynden 1 Van Limburg Stirum -
Hooft Graafland 1 Röell - Van Nispen 23
Van Hövell 46 Posthumes Meijjes - Reigersman -
De Kuijper 5 Van Randwijck -
Van Lanschot - Van Meeuwen 6 Rengers - Van Wassenaer -
Los - Van Geen - De Roy van Zuidewijn 5 Van der Does de Willebois 7
Magnee - Van Aefferden 3 Verheyen 4
Van der Mieden - Wittert van Hoogland 6 Snouckaert -
Van Nispen 23
Van Oldeneel tot Oldenzeel 6 Speyart van Woerden 7
van Sasse van Ysselt 5
Schimmelpenninck van der Oije 2
Serraris 2 Van Oldeneel tot Oldenzeel (6)
Six -
Smits van Oijen 1
Vogelaar - Serraris -

112 17 39 7

Van Voorst tot Voorst Van de Poll
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der Feltz, De Jonge, Van Lynden, Van Limburg Stirum en Van Wassenaer, families 
waarvan leden lid zijn van de protestantse Johanniter Orde. Doordat zowel de fa-
milie Van Voorst als de familie Van de Poll vermaagschapt zijn met de in beider 
netwerk voorkomende familie Van Nispen, zullen beide netwerken deels in elkaar 
overlopen. 

Ook voor leden van de Johanniter Orde kan op deze wijze hun ordenetwerk wor-
den geconstrueerd. Zo neemt bijvoorbeeld het ordenetwerk van de familie De Beau-
fort met 31 leden toe tot 215 en dat van de familie Röell met 18 leden tot 305 leden. 

Het ‘familiebelang’ bij de Duitse Orde is eveneens in kaart gebracht. Tabel 26 
geeft van de 25 families waarvan leden in de periode 1965-2015 lid van de orde 
waren de families weer met drie of meer ordeleden. In totaal betreft het tien families 
waaruit 70% van het aantal leden in het analysebestand afkomstig is. De familie Van 
Rappard is met zeven leden het meest vertegenwoordigd. Daarna volgt de familie

                                                     Tabel 26: Families waarvan drie of meer 
                                                              leden lid van de Duitse Orde (geweest)
                                                              zijn (1965-2015).

De Vos van Steenwijk met vijf leden en de familie Bentinck met vier leden. Het be-
treft ook hier een bruto rangorde waarbij de netto rangorde zich niet eenvoudig laat 
bepalen. Daarvoor zou gekeken moeten worden hoeveel familieleden aan de toe-
latingscriteria van de orde voldoen om op basis daarvan het relatieve familiebelang 
ofwel de netto score te kunnen vaststellen. Een dergelijke analyse is in het kader 
van deze studie niet uitgevoerd. Voor de leden van de Duitse Orde zal in belangrijke 
mate gelden dat ook zij via familiebanden en het adelsnetwerk in contact met de 
orde komen. Daarnaast is de orde zelf actief op zoek naar potentiele kandidaten.

Voor de leden van de adellijke orden geldt dat er een grote overlap is met andere  
adellijke verenigingen zoals de Nederlandse Adelsvereniging en de Ridderschappen 
waar men elkaar geregeld treft.654 Dit grotere netwerk telt ongeveer 2000 ‘leden’ en 

654  Nederland kent zeven Ridderschappen, verenigingen van mannelijke leden van de Ne-
derlandse adel, in de provincies Friesland, Gelderland, Groningen, Noord-Brabant, Overijssel, 
Utrecht en Zeeland. De doelstelling van de Ridderschappen is tweeledig: 1. het bevorderen 

Familie Aantal leden 
bruto 

Van Rappard 7 
De Vos van Steenwijk 5 
Bentinck 4 
Van Heeckeren van Kell 3 
Van Heemstra 3 
Van Nagell 3 
Van Rechteren Limpurg 3 
Van Tuyll van Serooskerken 3 
Van Verschuer 3 
Van Weede 3 
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bestaat uit het deel van de Nederlandse adel dat in ieder geval geïnteresseerd is 
in zijn of haar adellijke achtergrond en familietraditie. Uit het meer dan gemiddeld 
aantal ordeleden bij sommige families blijkt dat voor deze families het lidmaatschap 
van een ridderlijke orde belangrijk is en de familietraditie onderstreept.

Bij de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem zien we een totaal ander net-
werk dat aangewend wordt voor het aantrekken van nieuwe leden. Vergeleken met 
de adellijke orden speelt het familienetwerk daar een veel minder prominente rol. 
Tabel 27 laat voor de orden hun ‘familiedichtheid’ zien, het op vergelijking van ach-
ternamen gebaseerde gemiddelde aantal familieleden per familie. Die dichtheid is 1 
indien er per familie slechts één lid is. Bij de Orde van het Heilig Graf van Jeruzalem is 
die dichtheid 1,1 en dat is significant lager dan bij de adellijke orden.655 Door gebrek 
aan analysedata valt het aantal ouder-kind relaties niet te meten, het is aannemelijk
                                 
                                    Tabel 27: Gemiddeld aantal leden per familie.

dat ook dit - net zoals echtpaar-leden - slechts enkele procenten zal bedragen, al-
hoewel er sprake is van een ‘toenemend aantal tweede generatie leden’, leden die 
op enigerlei wijze een familiaire relatie hebben met een ander lid van de orde.656 
Kijken we naar de achtergrond van de ordeleden dan ligt daar een geheel ander 
netwerkmechanisme aan ten grondslag. Deels uit de uitgeoefende beroepen maar 
veel meer nog uit hun nevenactiviteiten blijkt dat zij tot de meest actieve leden van
de rooms-katholieke kerk behoren, wat volgens een kapittellid van die orde een be-
langrijk criterium is om lid te kunnen worden:

Aspirant leden moeten blijk gegeven hebben katholiek geëngageerd te zijn.657

In tabel 28 is dat katholieke netwerk op hoofdlijnen inzichtelijk gemaakt. Van 
46% van de leden in het analysebestand kon worden vastgesteld dat ze op enigerlei 
wijze betrokken (geweest) zijn bij de rooms-katholieke kerk. Dat kan zijn uit hoofde 
van beroep (priesters, bisschoppen, politiek) of uit hoofde van een bestuursfunctie 
binnen bijvoorbeeld een parochie of het lidmaatschap van een politieke partij (tot 
1980 KVP of vanaf 1980 CDA). De kolommen ‘RK netwerk’ bevatten vijf categorieën 

van de onderlinge verbondenheid van mannelijke edellieden uit een bepaalde provincie en 
2. het zich inzetten voor het behoud van cultureel erfgoed.
655  χ2 = 294,9; df = 1; p < 0,00001.
656  Mededeling dr. R.P.J.M. van de Loo, 29 april 2016.
657  Mededeling mr. N.L.H.M. Laane, 2 juli 2016.

 

1965-2015 Families Leden Gem.
Orde van Malta 88 439 5,0
Ridderorde Heilig Graf * 294 317 1,1
Johanniter Orde 206 1292 6,3
Duitse Orde 25 57 2,3
Orde van Sint Lazarus 144 184 1,3
* Ledenbestand 2015
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waarin meer dan 80% van de kerkelijk betrokken leden in zijn onder te verdelen. 
Een deel van hen is betrokken bij typisch katholieke organisaties zoals de Thomas 
Moore Stichting, de Katholieke Bijbelstichting, de Stille Omgang en de Vincentius 
Vereniging om er een paar te noemen, terwijl een ander deel betrokken is bij orga-
nisaties die ten gevolge van de ontzuiling niet meer specifiek katholiek zijn, maar 
zich als ‘christelijk’ manifesteren zoals het Thymgenootschap. Van een echte netwerk 
analyse is hier geen sprake, er is namelijk niet gekeken wie van de leden bij meer-
dere organisaties betrokken (geweest) zijn waardoor wederzijdse beïnvloeding mo-
gelijk is. Een dergelijke analyse gaat voorbij aan het doel van deze studie. De kolom 

Tabel 28: Netwerken waaruit de leden van de Ridderorde van het Heilig Graf afkomstig zijn,
in procenten.

‘Beroepen’ geeft de verdeling naar beroepsnetwerken weer. Zoals hieruit blijkt zijn 
leden voornamelijk afkomstig uit het bedrijfsleven, openbaar bestuur en de rooms-
katholieke kerk. Er lijkt sprake te zijn van een typische vervlechting van een (ouder-
wetse) zuilorganisatie en politiek. Van de leden in 2015 oefende 7,2% het beroep 
van burgemeester uit en zijn of waren vijf leden minister of staatssecretaris. Daar-
naast kent het ledenbestand nog een aantal leden van de Eerste en Tweede Kamer 
en de Raad van State. Van de leden met een baan heeft 32,8% een elitefunctie zoals 
gedefinieerd door Dronkers.658 In vergelijking met de andere rooms-katholieke orde, 
de Orde van Malta, is dat significant meer, daar heeft ‘slechts’ 10,2% van de leden uit 
2015 een vergelijkbare elitefunctie.659 Een krachtig conservatief katholiek netwerk, 
waarbij naast nominaal gedefinieerde elite een deel van de leden in ideologische zin 
als katholieke elite valt aan te wijzen (geestelijkheid, politici, bestuurders katholieke 
organisaties), vormt de basis van het ledenbestand van de Ridderorde van Het Heilig 
Graf van Jeruzalem.660 En vanuit dat netwerk zullen de meeste leden van de orde 
geworven worden.

Ook bij de Orde van Sint Lazarus is de familiedichtheid laag (1,3). Anders dan bij 
de adellijke orden en de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem is er bij de 
Orde van Sint Lazarus geen sprake van een duidelijk definieerbaar netwerk waaruit 

658  Dronkers, De maatschappelijke relevantie van hedendaagse Nederlandse adel, 41-42. Zie bij-
lage 7.
659  χ2 = 22,5; df = 1; p < 0,00001.
660  Vgl. T. Duffhues, A. Felling en J. Roes, Bewegende patronen (Baarn, 1985).

 

RK netwerk % Beroepen %
Kerkelijke betrokkenheid alg. 24,2 Ondernemers / management 22,3
Politiek 20,1 Openbaar bestuur 17,8
Parochie bestuur 18,8 RK kerk 12,1
Priesters excl. bisdom 12,8 Rechterlijke macht / advocatuur 7,6
Bisdom 6,7 Financiele sector 7,2

Artsen 6,4
Universiteit 5,7

N = 149 82,6 N = 264 79,1
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nieuwe leden geworven worden. In de beginjaren van de Malta obediëntie was dat 
de vrijmetselarij, maar dat netwerk is allengs algemener geworden. De procedure 
voor het aanmelden van nieuwe leden doet sterk aan die van service-clubs denken: 

Een kandidaat lid mag zelf geen verzoek om toelating tot de ballotagecommissie 
richten. Twee leden kunnen als voorstellers binnen de Orde een nieuwe kandidaat 
voordragen. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat zij de kandidaat al uitnodigen 
voor een lidmaatschap. De voorstellers bespreken eerst met de ballotagecommissie 
de voordracht van de nieuwe kandidaat, zonder dat de kandidaat op de hoogte is. Als 
de commissie meent dat de kandidaat binnen de Orde past dan kunnen de voorstel-
lers vragen of de kandidaat belangstelling voor de Orde heeft.661 

In 2014 richtte de orde de stichting Vrienden van Lazarus op voor mensen die 
de orde een warm hart toedragen maar zelf (nog) geen lid van de orde zijn, met als 
doel fondsenwerving voor charitatieve projecten. Over de doelgroep van de vrien-
den stichting zegt de orde: ‘Wij denken aan de kinderen van onze Ridders die al een 
beetje gewend zijn aan de uitstraling van de Orde. Daarnaast denken wij dat het 
zoeken in studentenkringen voor de Vrienden ook een mogelijkheid biedt.’662 De 
orde ziet deze doelgroepen als een kweekvijver voor nieuwe leden.

Als laatste wil ik nog ingaan op de sociale hiërarchie binnen de Orde van Malta en 
de Johanniter Orde. In de tabellen 23 en 24 staan voor de in die tabellen besproken 
families het aantal kapittelleden vermeld, dat uit die families afkomstig is. Dat aantal 
zegt iets over de sociale hiërarchie binnen de orden, zeker indien zou blijken dat 
uit bepaalde families significant meer of minder dan het gemiddeld aantal kapittel-
leden voortkomen. Het kapittel is het ordebestuur en front stage bepalend voor de 
gezagsstructuur binnen de orden. Back stage kan dat anders geregeld zijn. Zo wor-
den bij de Johanniter Orde bij een aantal interne kwesties ook de ere-kapittelleden 
betrokken, de oud-kapittelleden die bij hun vertrek tot ere-kapittellid benoemd zijn. 
Bij deze orde zijn de ere-kapittelleden statutair ‘honorair kapittellid’.

Gedurende de periode 1965-2015 zijn bij de Orde van Malta 49 kapittelleden ge-
weest, afkomstig uit 25 verschillende families en bij de Johanniter Orde 51 kapittel-
leden uit 44 families. De analyse bij de Orde van Malta is gebaseerd op het ordebe-
stand exclusief de damesvereniging omdat de leden van de damesvereniging niet 
in aanmerking kunnen komen voor een kapittellidmaatschap. Ook hier moet voor 
een zuivere vergelijking een netto berekening gemaakt worden. In de laatste kolom 
van tabel 23 is het relatieve aandeel kapittelleden weergegeven als percentage van 
het totaal aantal familieleden dat lid (geweest) is van de orde. Daaruit blijkt dat uit 
de familie De van der Schueren de afgelopen vijftig jaar relatief gezien de meeste 
kapittelleden zijn voortgekomen: vijf van de tien. Dat is bijna vier keer zoveel als uit 
de grootste familie, de familie Van Hövell met in totaal 29 ordeleden. Behalve de in 
tabel 23 genoemde families, zijn er nog twee families die meer dan één kapittellid 

661  Brochure Militaire en Hospitaal Orde van Sint Lazarus van Jeruzalem, Groot Prioraat der 
Nederlanden (2013/14), 5.
662  Ibidem, 8.



226

GELOVEN  VERPLICHT

geleverd hebben: De Loë en Van Weede; het betreft in beide gevallen twee kapit-
telleden. Met behulp van logistische regressie, waarbij het kapittellidmaatschap de 
afhankelijke variabele is, is nagegaan in hoeverre de onafhankelijke variabelen terti-
air onderwijs, hoge functie, hoogte van de adellijke titel, lidmaatschap van partner, 
vader en/of moeder, de regio waar iemand woont en/of het lidmaatschap van de 
Nederlandse Adelsvereniging van invloed zijn op de kans op een kapittellidmaat-
schap. Alleen het lidmaatschap van de partner blijkt van invloed te zijn en de kans 
op een kapittellidmaatschap meer dan tweeëneenhalf keer te vergroten, alle andere 
kenmerken hebben geen significant effect. Aangeboren en verworven kenmerken 
zijn dus niet van invloed, waardoor het kapittellidmaatschap zal afhangen van de 
eigen inzet van de leden. De significante matige correlatie (0,61) tussen het aantal 
kapittelleden en familie laat zien dat dit aantal niet zonder meer verklaard kan wor-
den door het totaal aantal leden uit een bepaalde familie. Sommige families hebben 
kennelijk een toegevoegde waarde, waardoor hun leden een grotere kans op een 
kapittellidmaatschap hebben dan anderen, wat suggereert dat zij hoger in de hië-
rarchie staan. Kijk ik alleen naar de positie van de voorzitter, die over het algemeen 
het boegbeeld van de organisatie is, dan wordt het beeld scherper. Dan blijkt dat 
van de zes voorzitters in de periode 1965-2015 er drie afkomstig waren uit de familie 
Van Voorst tot Voorst en trek ik de lijn door naar 1911, het moment van oprichting 
van de Nederlandse afdeling, dan blijkt dat van de elf voorzitters er zes uit die familie 
afkomstig waren. Ondanks het feit dat de familie Van Voorst in de netto kapittel-
vergelijking op een gedeelde laatste plaats stond, blijkt de familie op basis van het 
aantal geleverde voorzitters hoog in de hiërarchie te staan.

Bij de Johanniter Orde is, gelet op de geringe verschillen tussen de diverse fa-
milies, geen netto berekening van het aantal kapittelleden gemaakt. Het is niet zo 
dat bepaalde families significant meer kapittelleden hebben geleverd, waardoor 
het lijkt alsof verbanden binnen de naaste familie hier geen rol spelen. De familie 
Beelaerts van Blokland staat als enige familie met drie kapittelleden bovenaan en 
er zijn enkele families die twee kapittelleden geleverd hebben (naast de in het over-
zicht vermelde families geldt dat ook nog voor de families Van Beijma thoe Kingma, 
Schimmelpenninck van der Oije en Flugi van Aspermont). In hoeverre het familie-
netwerk een bijdrage levert, is niet vast te stellen. In tabel 29 staat de uitkomst van 
een logistische regressie waarbij het lidmaatschap van het kapittel van de orde de 
afhankelijke variabele is. Zowel tertiair onderwijs als een hoge maatschappelijke posi-
tie vergroten de kans op het kapittellidmaatschap significant (modellen 1 en 2). Uit 
model 3 blijkt dat beide variabelen elkaar beïnvloeden wat wijst op multicollineari-
teit.663 Daarom is in dat model gekozen voor een interactievariabele, die erop duidt 
dat er een sterk verband is tussen tertiair onderwijs en een hoge positie. In model 4 
is gekeken naar de invloed van de eigen adellijke titel, die wel van invloed lijkt te zijn 
maar niet significant is. Ook de niet in de tabel opgenomen kenmerken moeder adel,

663  Dit wijst op een sterke correlatie tussen beide onafhankelijke variabelen in hetzelfde re-
gressiemodel. Spearman corr. = 0,452; p < 0,01. Variance inflation factor (VIF) = 1,3.
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      Tabel 29: Kans op een kapittellidmaatschap Johanniter Orde

schoonfamilie adel en de regio waar een lid woonachtig is, hebben geen significante 
invloed op de kans op een kapittellidmaatschap. Net als bij de Orde van Malta heeft 
een partner die lid van de orde is wel een significante invloed, hij/zij vergoot die kans 
met bijna twee keer. Het lidmaatschap van de Nederlandse Adelsvereniging is in alle 
modellen onveranderd significant. Kennelijk is het verkeren binnen het adelsnetwerk 
ook bij de Johanniter Orde een belangrijke factor om kapittellid te worden. Ook hier 
geldt dat het lidmaatschap van het ordekapittel op eigen kracht verkregen wordt 
waarbij het bezit van een universitair diploma en/of een hoge maatschappelijk positie 
en het lidmaatschap van de Nederlandse Adelsvereniging de kans daarop significant 
vergroten. Het ziet er niet naar uit dat bepaalde families binnen de Johanniter Orde 
een belangrijkere rol spelen dan andere. Verscherp ik het beeld door alleen naar de rol 
van de voorzitter en/of vice-voorzitter (coadjutor) te kijken, dan verandert dat beeld 
niet. Vanaf 1965 zijn er geen families die meerdere voorzitters geleverd hebben.

In hoeverre is er binnen de kapittels sprake van inclusie, in dit verband: van in-
sluiting van vrouwen en niet-adellijke leden? Daarvoor is bij de Orde van Malta ge-
keken naar de periode vanaf 1970, het moment dat dames lid van de orde konden 
worden, en bij de Johanniter Orde vanaf 1990, het moment dat de damesvereniging 
en de orde met elkaar fuseerden. De Johanniter Orde kende vanaf 1990 tot 2000 
een overgangsperiode. Gedurende die periode bestond de orde uit een zogenaamd 
ridderconvent en een damesconvent. Beide conventen hadden in die periode nog 
een eigen (convents)kapittel. Vertegenwoordigers uit beide kapittels vormden het 
ordekapittel. In die periode zijn er 19 kapittelleden geweest: 10 mannen (53%) en 9 
vrouwen (47%). Vanaf 2000 bestaan de conventskapittels niet meer en is er alleen 
nog sprake van een ordekapittel. Tot 2015 telde dat kapittel 23 leden: 12 mannen 
(52%) en 11 vrouwen (48%). 

Deze percentages sluiten aan op de verhouding mannelijke/vrouwelijk leden, 
die in beide perioden 53/47% bedroeg. Met andere woorden vrouwen hebben geen 
achtergestelde positie ten opzichte van mannen. Dat ligt anders bij de verdeling 
adellijke en niet-adellijke kapittelleden. De niet-adellijke ordeleden zijn allen vrouw 

 

Model 1 Model 2 Model 3 Model 4
Tertiair onderwijs 2,38 ** (1,81)
Hoge functie 2,56 ** (1,98)
Tert. onderw. * hoge functie 2,52 ** 2,23 **
Geen adel (ref.) 1,00
Jonkheer 2,51
baron 2,41
Graaf 4,40
Partner lid 1,87 *
NAV lid 2,34 ** 2,52 ** 2,43 ** 2,39 **
Nagelkerke R2 0,06 0,06 0,06 0,07
LogLikelihood 415,3 405,0 401,5 398,4
* p < 0,05; ** p < 0,01
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en hun aandeel bedraagt 16% van het totaal aantal leden. Op het moment van fusie 
van de damesvereniging met de orde in 1990 kwam er één niet-adellijk vrouwelijk 
lid in het kapittel, dat daarvoor bestuurslid van de damesvereniging was. Daarna is 
het niet meer voorgekomen dat er een niet-adellijk kapittellid benoemd is, terwijl de 
orde gedurende de periode 1990-2015 35 kapittelleden gehad heeft. Ook al blijkt uit 
tabel 29 dat de kans op het kapittellidmaatschap voor een niet-adellijk (vrouwelijk) 
lid niet significant afwijkt van de kans die een adellijk lid heeft, het feit dat er in 25 
jaar tijd geen niet-adellijke kapittelleden benoemd zijn suggereert uitsluiting van 
deze groep en roept dan direct de vraag op of zij als ebenbürtig gezien worden zoals 
eerder vermeldt.664 Navraag bij de Johanniter Orde leerde dat het een ongeschreven 
regel is om in het kapittel alleen adellijke leden te benoemen.665 

De verdeling van mannen en vrouwen bij de Orde van Malta is vanaf 1970 ge-
middeld 75% respectievelijk 25%. Tot 2015 heeft de orde 45 kapittelleden gehad 
waarvan 37 mannen (82%) en 8 vrouwen (18%) en dat wijkt niet significant af van de 
verdeling van het ledenbestand. Ook hier geldt dat vrouwen geen achtergestelde 
positie hebben om kapittellid te worden. Moeilijker is het om vast te stellen of niet-

664  Dit gegeven wijzigt niet indien ik in plaats van op titel - zoals in tabel 29 - op het kenmerk adel 
controleer. Ook dan is er geen significant verschil tussen adellijke en niet-adellijke vrouwen.
665  Interview jhr. drs. A.J. van Citters, coadjutor Johanniter Orde, 22 december 2016.

Afb. 30. Kapittel Johanniter Orde (Ridderdag, Evangelische Broedergemeente Zeist, 2012)
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adellijke leden als gelijkwaardig gezien worden om een plaats in het kapittel in te 
nemen. De orde kent pas sedert 2005 niet-adellijke leden, de ridders en dames van 
magistrale gratie, waardoor de beschikbare gegevens nog ontoereikend zijn om 
daarover een uitspraak te doen. In 2015 bestond het kapittel uit 6 leden waarvan 3 
mannen en 3 vrouwen. Van deze 3 vrouwen was er één niet van adel. Niet-adellijke 
leden worden in ieder geval niet bij voorbaat uitgesloten. 

Voor zowel de Orde van Malta als de Johanniter Orde geldt dat ondanks het 
feit dat bepaalde families in aantallen leden (veel) meer vertegenwoordigd zijn 
dan andere, hun leden geen grotere kans op een leidinggevende positie binnen 
de orde hebben. Door hun grotere familienetwerk zijn zij voor de orde belangrijk 
voor rekrutering van nieuwe leden. Dat familienetwerk - en meer in het algemeen 
het adelsnetwerk - vormt voor een belangrijk deel het sociaal kapitaal van de or-
deleden en stelt hen in staat in contact te blijven met hun adellijke achtergrond en 
cultuur wat er toe zal bijdragen dat zij zich blijven onderscheiden van adel in het 
algemeen, door onderlinge huwelijken en het zich inzetten voor goede werken in 
ordeverband.

7.5  Sociaal kapitaal en woonomgeving
Waar wonen leden van ridderlijke orden, hoe zijn zij over Nederland verdeeld en wat 
is de sociale status van de wijken waar zij wonen? Tabel 30 laat de verdeling zien van 
de leden per orde en per provincie over de periode 1965-2015 en van alle leden die 
in 2015 lid waren. De laatste kolom geeft de resultaten van Dronkers voor alle perso-
nen die in de twintigste eeuw tot de Nederlandse adel behoorden.666 Voor alle orden 
geldt dat meer dan de helft van hun leden in de Randstad (Noord en Zuid Holland en 
Utrecht) woont, behalve voor de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem. Een

Tabel 30: Spreiding leden ridderlijke orden per provincie, als totaal over de periode 1965-2015 en 
in 2015.

Bron Dronkers: Dronkers, De maatschappelijke relevantie.

666  Dronkers, De maatschappelijke relevantie van hedendaagse Nederlandse adel, 19.

 

H. Graf * Dronkers
65 / '15 2015 2015 65 / '15 2015 65 / '15 2015 65 / '15 2015 20e eeuw

Noord Holland 14,6 17,5 12,3 19,2 22,0 23,2 37,5 24,0 33,3 18,3
Zuid Holland 24,4 27,8 22,1 33,5 34,1 17,9 25,0 29,5 22,2 22,6
Utrecht 11,0 12,1 7,9 16,2 14,7 14,3 8,3 6,8 2,8 10,6
Gelderland 15,9 11,2 8,2 13,8 12,1 17,9 - 4,1 2,8 10,2
Overijssel 4,9 5,8 4,7 3,8 3,7 1,8 - 0,7 -
Noord Brabant 15,6 10,3 24,9 3,0 3,1 1,8 4,2 6,8 8,3 5,0
Limburg 4,1 4,5 11,7 0,3 0,3 - - 13,7 16,7
Zeeland 0,3 0,4 0,9 1,2 0,5 1,8 - 2,1 5,6
Flevoland - - - 0,4 0,5 - - 1,4 -
Friesland 0,3 - 0,6 1,1 1,0 1,8 4,2 - -
Groningen 0,8 1,3 0,9 0,5 0,7 - - 0,7 -
Drenthe - - 0,6 0,3 0,5 1,8 - - -
Buitenland 8,1 9,1 5,2 6,7 6,8 17,7 20,8 10,2 8,3 24,9

N 390 222 317 1033 587 56 24 146 36 2548
* Ledenbestand 2015

% Orde van Malta Johanniter Orde Duitse Orde Orde Sint Lazarus
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substantieel deel van de leden van deze rooms-katholieke orde woont in de zui-
delijke provincies Limburg, Noord Brabant en Zeeland. Ook bij de andere rooms-
katholieke orde, de Orde van Malta, en de oecumenische Orde van Sint Lazarus zien 
we een grote concentratie leden in Limburg en Noord Brabant. Er zijn maar weinig 
leden van ridderlijke orden die in de meer noordelijke provincies Flevoland, Overijs-
sel, Friesland, Groningen en Drenthe wonen. Desondanks blijkt er een grote (signi-
ficante) samenhang (0,72) te zijn tussen de verdeling van de leden van ridderlijke 
orden over Nederland en de totale Nederlandse bevolking.667 Met andere woorden 
de geografische spreiding van de leden is een redelijke afspiegeling van de sprei-
ding van alle Nederlanders. 

De afgelopen vijftig jaar hebben zich geen grote verschuivingen voorgedaan in 
de ledenspreiding, behalve bij de Duitse Orde en de Orde van Sint Lazarus tussen 
de provincies Noord en Zuid Holland. Ik wijt dat aan de beperkte omvang van hun 
ledenbestanden, waardoor de verschuiving van slechts enkele leden procentueel al 
een groot effect heeft. Het aandeel in het buitenland wonende leden is bij alle orden 
min of meer even groot, behalve bij de Duitse Orde waar een ‘substantieel’ deel van 
de leden in het buitenland woont. En ook dit wijt ik aan de omvang van het ledenbe-
stand omdat het in absolute zin maar enkele leden betreft. Dronkers vond aanzien-
lijk meer in het buitenland levende adellijke personen dan uit de ledenlijsten van de 
adellijke orden blijkt. In de negentiende en twintigste eeuw is een groot deel van de 
Nederlandse adel naar het buitenland geëmigreerd. Het lidmaatschap van de Ne-
derlandse adel vereist geen Nederlands staatsburgerschap, waardoor buitenlandse 
takken van adellijke families nog steeds tot de Nederlandse adel behoren. Leden van 
deze ‘verbuitenlandste’ takken zullen nauwelijks tot geen binding meer hebben met 
Nederland en dus ook geen lid worden van een ridderlijke orde in Nederland.

 Laat ik de in het buitenland wonende leden buiten beschouwing dan laat alleen 
de Johanniter Orde een grote significante samenhang zien (0,95) met de resultaten 
van Dronkers, waaruit blijkt dat deze orde een goede afspiegeling is van de in Ne-
derland wonende adel. Tussen de verdeling van de leden van de Orde van Malta en 
de Nederlandse adel is geen significante samenhang, daarentegen wel tussen leden 
van die orde en de leden van de Johanniter Orde (0,82) en ook tussen de leden van 
de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem (0,73). Het eerste verklaar ik door 
het verband tussen het ‘van adel’ zijn en Den Haag als ‘adelstad’ van Nederland, wat 
hierna nog aan de orde komt. Het tweede verklaar ik door het ‘rooms-katholiek’ zijn 
en de reeds genoemde grote concentraties leden van beide orden in de van ouds-
her rooms-katholieke provincies Limburg en Noord Brabant. De spreiding van de le-
den van de Johanniter Orde laat ook een grote significante samenhang zien met de 
Duitse Orde (0,83) en met de Orde van Sint Lazarus (0,75). Het eerste verklaar ik door 
hun beider protestantse achtergrond en de hiermee samenhangende spreiding van 
hun doelgroep over Nederland en voor het tweede heb ik geen goede verklaring. 
Mogelijk dat het komt door het oecumenische karakter van de Orde van Sint Laza-
rus. Een substantieel gedeelte van de leden van die orde woont in ‘rooms-katholiek 

667  Pearson correlatie, p < 0,05.
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gebied’, maar er woont ook een substantieel gedeelte in de meer protestantse ge-
bieden waar ook de leden van de Johanniter Orde wonen.

In tabel 31 is per orde de top 5 van woonplaatsen waar leden van ridderlijke or-
den wonen, weergegeven. Voor alle orden geldt dat het merendeel van hen in Den 
Haag woont; voor de Orde van Malta en de Johanniter Orde is dat zelfs significant 
meer.668 In de tweede helft van de negentiende eeuw groeide Den Haag uit tot de
 
Tabel 31: Top 5 van woonplaatsen (vet) waar leden van ridderlijke orden wonen, 1965-2015

‘adelstad’ van Nederland. Dat kwam voornamelijk door de aantrekkingskracht van 
het koninklijk hof, de groei van de overheid, de rechterlijke macht en de vraag naar 
officieren, wat aantrekkelijke functies waren voor edellieden die noodgedwongen 
moesten werken.669 Zoals uit tabel 31 ook blijkt, is Den Haag ook voor de leden van 
niet-adellijke orden een aantrekkelijke woonplaats. De twee populairste steden na 
Den Haag zijn Amsterdam en Rotterdam. Een groot deel van de leden woont in
‘overige’ plaatsen, waarbij sprake is van een groot spreidingsgebied. De top 5 bevat 
naast enkele grote steden (opvallend is dat Utrecht ontbreekt) een aantal plaatsen 
die bekend staan als ‘elitaire’ woonplaatsen (Bussum, Heemstede, Naarden, Vught 
en Wassenaar). Niet uit tabel 31 af te leiden zijn bepaalde ‘kernen’ waar relatief veel 
leden van  één specifieke orde wonen. Voor de Ridderorde van het Heilig Graf van 
Jeruzalem zijn dat bijvoorbeeld Heemstede en Helmond en voor de Orde van Sint 
Lazarus, Heerlen en Eijsden. Dit bevestigt de eerdere conclusie dat leden van deze 
twee orden op een andere wijze in contact komen met de orde waar zij lid van zijn 
dan leden van de adellijke orden. Hun leden worden veel meer uit de vrienden en 
bekenden kring geworven wat verklaart dat er in bepaalde woonplaatsen een con-
centratie van het aantal leden bestaat.

Om inzicht te krijgen hoe leden van ridderlijke orden wonen, is de gemiddelde 
status berekend van de woonwijken waar zij wonen. De gemiddelde wijkstatus voor 

668  χ2 gem. = 41,3; df = 1; p < 0,00001
669  Vgl. Montijn, Hoog geboren, 217.

 

Orde van Ridderorde Johanniter Duitse Orde Sint Dronkers 
Malta Heilig Graf Orde Orde Lazarus Adel NL

Amsterdam 4,1 2,5 4,7 5,4 4,1 8,6
Bussum 1,3 0,3 1,4 5,4 4,1
Den Haag 18,2 6,0 19,9 7,1 10,3 9,2
Heemstede 0,3 3,2 1,8 - 1,4
Maastricht 1,3 4,1 0,3 - 3,4
Naarden 3,6 0,3 2,0 1,8 -
Nijmegen 3,3 1,3 0,5 - 0,7
Rotterdam - 3,2 3,4 3,6 4,1 2,5
Vught 6,2 3,2 0,2 - 0,7
Wassenaar 3,1 2,8 5,1 3,6 6,2
Overig 58,6 73,1 60,7 73,1 65,0 79,7

N 390 317 1033 56 146 2548

%
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alle woonwijken in Nederland is normaal verdeeld en bedroeg in 2014 0,28 (SD = 
1,09). Deze door het Sociaal Cultureel Planbureau berekende statusscore is geba-
seerd op bepaalde kenmerken van de bewoners van een bepaalde woonwijk: hun 
opleiding, inkomen en positie op de arbeidsmarkt.670 De statusscore zegt dus iets 
over de hoogte van een combinatie van cultureel, sociaal en economisch kapitaal. 
Om de gemiddelde statusscores van de leden van de diverse ridderlijke orden beter 
met elkaar te kunnen vergelijken, is de kans berekend dat een lid van een ridder-
lijke orde in een sociaal betere woonwijk woont dan een willekeurige Nederlander. 
Ter vereenvoudiging is daarbij aangenomen dat de kansverdelingen van de orden 
normaal verdeeld zijn, terwijl het in werkelijkheid meer of minder scheve verdelin-
gen zijn.671 Alle kansverdelingen zijn getransformeerd naar een standaard normaal-
verdeling met een gemiddelde van 0 en een standaarddeviatie van 1 waardoor de 
verschillende kansverdelingen met elkaar vergeleken kunnen worden.672 Tabel 32 
laat een overzicht zien van de gemiddelde statusscores van de woonwijken waar de 
leden van ridderlijke orden in 2015 woonden. Wegens gebrek aan gegevens over 
de woonomgeving van leden van de Duitse Orde is die orde in de vergelijking niet 
meegenomen. Het referentiepunt van de willekeurige Nederlander met een statuss-
core van 0,28 en een standaard deviatie van 1,09 betekent, dat 84% (1σ rechtszijdig) 
van de Nederlanders in een wijk woont met een statusscore lager dan 1,37 (0,28 + 
1,09). Dat houdt dan automatisch in dat slechts 16% in een wijk met een hogere 
score woont tegen meer dan 50% van de leden van Johanniter Orde en de Orde van 
Sint Lazarus (mediaan = 1,49 respectievelijk 1,60). Leden van de Orde van Sint Laza-
rus hebben de grootste kans in een betere woonwijk te wonen dan een willekeurige 
Nederlander (42%) en de leden van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem 
de kleinste kans (24%). Met elkaar vergeleken verschillen de kansen voor leden van

Tabel 32: Gemiddelde statusscores woonwijken leden ridderlijke orden

670  https://www.scp.nl/Onderzoek/Lopend_onderzoek/A_Z_alle_lopende_onderzoeken/
Statusscores 
671  Hierbij is als uitgangspunt genomen dat indien de skewness (scheefheid) en kurtosis (wel-
ving) van een verdeling <= |1,96|, een verdeling als normaal beschouwd kan worden.
672  Met behulp van de functievergelijking voor een normaalverdeling [f(x)] zijn de verdelin-
gen van de diverse orden en de gemiddelde wijkstatus in Nederland met elkaar vergeleken 
waardoor het snijpunt van hun respectievelijke curves kon worden vastgesteld en het daar-
mee overeenkomende overlappingsgebied. Door transformatie naar standaard normaal ver-
delingen konden hun respectievelijke z-scores worden bepaald en daarmee de kans op een 
hogere statusscore.

 

Orde van Ridderorde Johanniter Orde Sint Nederlander
Malta Heilig Graf Orde Lazarus (ref. 2014)

Statusscore (SCP) 1,27 0,91 1,35 1,39 0,28
Standaard deviatie 1,05 1,00 1,05 0,92 1,09
Mediaan 1,22 0,80 1,49 1,60
Grotere kans (%) 35 24 38 42
N 195 299 534 33

2015
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de Orde van Malta, de Johanniter Orde en de Orde van Sint Lazarus niet significant 
van elkaar. Dat ligt anders voor de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem, de
kans dat leden van die orde in een betere woonwijk wonen dan een willekeurige 
Nederlander is ten opzichte van de andere orden significant kleiner.673 Leden van rid-
derlijke orden wonen in sociaal opzicht in gelijkwaardige woonwijken waarvan de 
gemiddelde statusscore substantieel boven het Nederlands gemiddelde ligt. Leden
van de Johanniter Orde en de Orde van Sint Lazarus wonen in wijken met de hoog-
ste scores. De mediaan ligt voor hen zelfs bij een score van 1,49 respectievelijk 1,60, 
wat betekent dat 50% in wijken woont met een nog hogere score. Uit het feit dat 
leden van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem in wijken wonen met een 
significant lagere score (die nog steeds hoog is in vergelijking met de score van een 
willekeurige Nederlander) kan niet geconcludeerd worden dat de rooms-katholieke 
elite in wijken woont met een lagere gemiddelde statusscore. Wat wel blijkt, is dat 
de katholieke elite verenigd in de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem in 
woonwijken woont met een gemiddeld significant lagere statusscore dan leden van 
andere orden. Ook bevestigen de resultaten dat de Orde van Sint Lazarus bewust 
leden zoekt uit de hogere sociale klassen, een ‘ons soort mensen’ strategie om de 
eer van de orde. 

7.6  Het cultureel kapitaal van ridderlijke orden
Dronkers stelde zich de vraag of de Nederlandse adel zich aangepast heeft aan de 
moderne tijd, waarin een universitair diploma een bijna noodzakelijke voorwaarde 
is voor het verwerven van een vooraanstaande maatschappelijke positie. Hij toonde 
vervolgens aan dat - in overeenstemming met de moderniseringstheorie - geduren-
de de twintigste eeuw onder de adel sprake was van een sterke toename van cultu-
reel kapitaal door de succesvolle deelname aan het tertiair onderwijs.674 Is onder de 
leden van de adellijke ridderlijke orden een zelfde ontwikkeling bespeurbaar of is 
de band met hun adellijke cultuur via het ordelidmaatschap, die - zoals aangetoond 
- vele malen sterker is dan voor adel in het algemeen, juist een beperking om hun 
cultureel kapitaal aan de modernisering aan te passen? De Saint Martin vraagt zich 
af of de ‘gevestigde’ adel in staat is om een dergelijke strategie vorm te geven van-
wege het vaak behoudende karakter van de adel waardoor reconversie van kapitaal 
(in dit geval symbolisch in cultureel) niet plaats vindt of wordt vertraagd675. Als dat 
bij de adellijke orden zo zou zijn, hoe staat het dan met het cultureel kapitaal van 
leden van niet-adellijke orden en in hoeverre wijkt dat af van het cultureel kapitaal 
van leden van adellijke orden? 

673  Significantie bepaald op basis van een onafhankelijke z-toets voor twee gemiddelden, 
waarbij rekening wordt gehouden met de omvang van de steekproef.
674  Dronkers, De maatschappelijke relevantie van hedendaagse Nederlandse adel, 20.
675  M. de Saint Martin, ‘Reconversions and downward social mobility among nobilities in the 
twentieth and twentyfirst centuries’, in: Kuiper et al., Nobilities in Europe in the Twentieth Cen-
tury, 317.
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In tabel 33 is de ontwikkeling van het bezit van een universitair diploma door 
leden van ridderlijke orden weergegeven. Daaruit blijkt dat het bezit van een derge-
lijk diploma bij alle orden de afgelopen vijftig jaar gestegen is. Bij de Orde van Malta 
zijn twee fictieve trendbreuken zichtbaar. De eerste vanaf 1970 door het toelaten 
van vrouwelijke ordeleden en de tweede tussen 1975 en 1980 door het meetellen 
van de damesvereniging vanaf 1979. Vrouwelijke leden hebben bij alle orden sub-
stantieel minder tertiair onderwijs gevolgd dan mannen. Het aandeel universitaire 
diploma’s onder vrouwen is over de jaren echter sterk gestegen. Bij de Orde van 
Malta steeg dat aandeel van 11,5% in 1980 naar 33,1% in 2015. 676 Ook bij de Jo-
hanniter Orde is sprake van een significante stijging onder vrouwen: van 2,3% in 
1965 naar 17,3% in 2015. 677 Vrouwen volgden daarmee het landelijke patroon, het 
werd steeds normaler dat ook vrouwen naar de universiteit gingen. ‘Vrijwel alle ge-
trouwde Nederlandse vrouwen waren in de jaren vijftig huisvrouw’, schrijft journa-
liste Eva Rensman in een artikel in het Historisch Nieuwsblad, waarbij zij een interes-
sante kijk geeft op de positie van de (huis)vrouw in die jaren.678 Er heerste een taboe 
op werkende getrouwde vrouwen. Dat had twee oorzaken: Nederland kende een 
sterke gezinscultuur met een belangrijke plaats voor een moeder die de kinderen 
verzorgde en er bestond met name vanuit socialistische hoek een historische weer-
stand tegen vrouwenarbeid. Het was immers een verworven recht dat vrouwen zich 
konden veroorloven niet te hoeven werken. Vrouwen in overheidsdienst werden tot 
1955 ontslagen op het moment dat ze trouwden. In die tijd waren vrouwen ‘hande-
lingsonbekwaam’, zonder toestemming van hun man mochten ze geen financiële en 
juridische handelingen verrichten. ‘De meeste Nederlanders vonden dat een vrouw 

Tabel 33: Universitair diploma als percentage van het ledenbestand

676  χ2 = 14,8; df = 1; p < 0,001
677  χ2 = 28,0; df = 1; p < 0,00001
678  E. Rensman, ‘Vrouwen in de jaren vijftig. Wat moet een meisje nou op de universiteit’, His-
torisch Nieuwsblad, 5 (2003) 9-15.

 

% 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015
Orde van Malta
     Mannen 51,9 49,3 50,0 54,5 58,2 61,5 64,6 61,7 61,5 64,8 67,0
     Vrouwen 0,0 10,0 11,5 14,0 14,5 19,9 19,9 22,9 28,4 33,1
     Vrouwen * 0,0 10,0 4,5 7,4 8,8 17,9 20,5 23,1 29,3 31,8
     Totaal 51,9 47,9 45,6 31,3 34,4 35,7 38,4 37,0 37,9 42,7 47,2
Ridderorde Heilig Graf
     Mannen 73,2
     Vrouwen 40,4
     Totaal 64,0
Johanniter Orde
     Mannen 51,9 52,5 52,3 54,4 51,1 55,6 56,9 58,0 61,3 60,1 60,4
     Vrouwen 2,3 2,7 2,7 3,3 4,5 5,3 7,1 9,8 12,0 15,2 17,3
     Totaal 31,0 29,6 27,3 27,5 27,6 30,1 31,8 34,1 37,3 38,8 40,6
Duitse Orde
     Mannen (= Totaal) 52,0 45,5 47,6 45,8 42,9 38,1 40,0 47,1 50,0 72,0 76,0
Orde van Sint Lazarus
     Mannen 57,1 73,2 79,5 70,3 75,9
     Vrouwen 0,0 7,7 10,5 14,3 16,7
     Totaal 48,0 60,9 58,7 54,9 58,5
* Vrouwelijke leden Orde van Malta exclusief damesvereniging; 
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thuis moest blijven’, schrijft Rensman. Dat veranderde met de komst van de cultu-
rele revolutie en de tweede feministische golf in de jaren zestig en zeventig. Steeds 
meer vrouwen gingen uit werken en steeds meer vrouwen gingen tertiair onder-
wijs volgen. Bij de orden wordt dat laatste duidelijk indien ik in de analyse alleen de 
vrouwen van 45 jaar en jonger meeneem. Dan stijgt het aandeel tertiair onderwijs 
bij de damesleden van de Orde van Malta van 0% in 1965 naar 50% in 2015 en bij de 
Johanniter Orde van 6,7% in 1965 naar eveneens 50% in 2015. 

Van de adellijke orden hebben de leden van de Duitse Orde (allen man) het 
vaakst tertiair onderwijs gevolgd. Met name vanaf 2005 laat zich een sterke stijging 
zien, die verklaard kan worden door het eerder besproken gewijzigde aannamebe-
leid van de orde. Leden van de Orde van Malta en de Johanniter Orde zijn minder 
vaak in bezit van een universitair diploma dan leden van de niet-adellijke orden, 
waaruit geenszins geconcludeerd kan worden dat adel minder vaak een dergelijk 
diploma bezit dan niet-adel. Het zegt mogelijk iets over het aanname beleid van de 
niet-adellijke orden. Het aandeel universitaire diploma’s onder leden van adellijke 
orden wijkt substantieel af van het percentage dat Dronkers vond in zijn studie on-
der alle leden van de Nederlandse adel: ‘slechts’18,7% van zijn steekproef van vóór 
1970 geboren adellijke personen die in staat waren een universitair diploma te be-
halen, was in het bezit van dat diploma. 

Tabel 34 geeft een verdeling van academische titels naar studierichting en hoog-
te. Bij zowel de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem als bij de Orde van Sint 
Lazarus is het aandeel ‘gepromoveerden’ en/of ‘hoogleraren’ significant groter dan 

Tabel 34: Verdeling academische titels

bij de adellijke orden.679 Dit suggereert dat deze verworven kenmerken bij die orden 
belangrijker voor het lidmaatschap zijn dan bij de adellijke orden. 

Om aansluiting te vinden bij de studie van Dronkers is een analyse uitgevoerd op 
basis van logistische regressie, waarbij het al dan niet bezitten van een universitair 
diploma de afhankelijke variabele is met tienjarige geboortecohorten vanaf 1900 als 
onafhankelijke variabelen. Dronkers constateerde een significante toename van het 
bezit van een universitair diploma gedurende de twintigste eeuw onder leden van 
de Nederlandse adel. De kans binnen zijn geboortecohort 1961-1970 was zelfs 56 
keer groter dan de kans op een universitair diploma voor adellijke personen uit het 
geboortecohort 1900-1910. Tabel 35 geeft de resultaten per orde en tevens de resul-
taten zoals Dronkers die vond onder de gehele Nederlandse adel. De sterke stijging 

679  Heilig Graf: χ2 = 31,0; df = 1; p < 0,00001; Lazarus: χ2 = 49,0; df = 1; p < 0,00001

 

% Bachelor Drs. Mr. Ir. Dr. Prof. N
Orde van Malta 3,1 28,6 48,5 12,4 6,2 1,2 161
Ridderorde Heilig Graf * 1,5 40,9 31,5 4,4 14,8 6,9 203
Johanniter Orde 2,6 24,2 55,8 9,2 6,1 2,1 425
Duitse Orde - 28,6 62,8 8,6 - - 35
Orde van Sint Lazarus - 38,0 29,0 2,0 22,0 9,0 100
* Ledenbestand 2015
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zoals Dronkers die gedurende de twintigste eeuw bespeurde is bij de adellijke orden 
niet in die mate zichtbaar. Dat is verklaarbaar omdat leden van adellijke orden al sub-
stantieel vaker in het bezit waren van een dergelijk diploma dan hun ‘standsgenoten’ 
die geen lid waren. Bij de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem en de Orde 
van Sint Lazarus is geen of nauwelijks een significant verschil waarneembaar tussen 
de geboortecohorten, wat bevestigt dat voor de selectie van het lidmaatschap van 
 
Tabel 35: Kans op een universitair diploma voor leden van ridderlijke orden.

Bron Dronkers: Dronkers, De maatschappelijke relevantie.

deze orde het bezit van een academisch diploma altijd al van belang geweest is. Uit 
tabel 35 blijkt ook dat de kans op een universitair diploma voor mannen significant 
groter is dan voor vrouwen; bij de Orde van Sint Lazarus is dat zelfs meer dan acht-
tien keer. In model 2 is voor de adellijke orden gekeken of ook andere kenmerken 
van invloed zijn op de kans op een academisch diploma. Daaruit blijkt dat een vader 
met een academisch diploma die kans meer dan twee keer vergroot. De andere ken-
merken (moeder adel, vader of moeder ordelid) blijken daarop niet significant van 
invloed te zijn.

Een andere indicator voor cultureel (en sociaal) kapitaal is de wijze waarop leden 
van ridderlijke orden hun opleiding hebben weten te verzilveren in maatschappe-
lijke posities. Tabel 36 geeft aan hoeveel procent van hun leden tot en met 65 jaar 
minimaal een beroep uitoefen(d)en. ‘Minimaal’ omdat niet van iedereen kon wor-
den vastgesteld of hij of zij aan het arbeidsproces heeft deelgenomen. De afname 
in beroepen bij met name de Orde van Malta en de Johanniter Orde vanaf 1990 
geeft dan ook een vertekend beeld en komt door het eerder besproken probleem 
met Nederland’s Adelsboek (zie bijlage 1). Er is geen reden om aan te nemen dat de 
arbeidsparticipatiebij hun mannelijke leden vanaf dat moment is afgenomen. Dat 
geldt helemaal voor de vrouwelijke leden waar vanaf 1965 juist een sterke stijging 
te constateren viel. Daarom is voor vrouwelijke leden van de orden de arbeidsparti-
cipatie gecorrigeerd. Hiervoor is de trendontwikkeling tussen 1965 en 1990 geëxtra-
poleerd naar het jaar 2015. Daaruit blijkt dat vrouwelijke leden van de orden in ge-

 

Kans op universitair Dronkers Heilig Sint 
diploma Model 1 Model 2 Model 1 Model 2 Model 1 Model 2 Adel NL Graf Lazarus
1900-1910 (ref.) 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
1911-1920 0,84 0,86 1,24 1,39 1,69 1,89 1,18 1,00 (ref.)
1921-1930 0,97 0,98 0,78 0,69 0,83 0,75 1,23 1,00 (ref.) 1,48
1931-1940 1,16 1,09 2,90 2,87 2,20 2,20 3,58 1,19 0,67
1941-1950 1,72 * 1,60 2,26 2,32 1,69 1,83 4,00 1,24 2,26
1951-1960 2,38 ** 2,36 ** 4,13 ** 4,25 ** 3,17 3,16 12,03 * 1,58 0,79
1961-1970 3,17 ** 3,01 ** 9,61 *** 9,63 *** 7,61 ** 7,30 ** 55,91 ** 4,54 * 1,90
1971-1980 3,05 ** 2,69 ** 7,36 * 6,11 * 6,37 * 5,07 - 2,25 -
Man 9,66 *** 9,43 *** 7,51 *** 8,36 *** 6,60 *** 7,41 *** 7,88 ** 4,08 *** 18,44 ***
Vader tertiair onderwijs 2,29 *** 2,48 *** 2,36 **
Moeder adel 0,89 0,72 0,68
Vader ordelid 1,17 0,80 0,77
Moeder ordelid 0,92 1,39 2,49
Nagelkerke R² 0,32 0,35 0,34 0,37 0,26 0,29 0,17 0,36
LogLikelihood 1185,0 1151,2 422,2 409,3 269,6 261,5 372,7 150,6
* p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,0001; Excl. damesvereniging

Johanniter Orde Orde van Malta Orde van Malta ****
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lijke mate hun weg naar de arbeidsmarkt vinden als alle vrouwen in de Nederlandse 
samenleving.680

De CBS Standaard Beroepen Classificatie 2010 deelt beroepen in naar beroepsni-
veau en naar beroepsklasse.681 Het eerste criterium kent vijf niveaus. Van hoog naar 
laag zijn dat: wetenschappelijke beroepen, hogere beroepen, middelbare beroepen, 
lagere beroepen en elementaire beroepen. Tabel 37 laat de procentuele verdeling 
van beroepsniveaus zien voor leden van ridderlijke orden vergeleken met de Ne-
derlandse adel en de Nederlander in algemene zin.682 Werkzame leden van ridder-
lijke orden bekleden significant meer posities op wetenschappelijk en hoger niveau 
(meer dan 90%) dan leden van de Nederlandse adel (63%) en drie keer zoveel als de 
‘gewone’ Nederlander.683 Meer dan de helft van de leden heeft een functie op we-
tenschappelijk niveau. Elementaire en lagere beroepen zijn nauwelijks vertegen-
woordigd en middelbare beroepen slechts in geringe mate (gem. 8,2%). Dat wijst 
op een relatie tussen maatschappelijke positie en het lidmaatschap van een orde. 
Het zijn met name mensen die maatschappelijk succesvol zijn of die daartoe goede 
vooruitzichten hebben, die lid van een orde zijn. Het wijst er ook op dat leden met 
lagere of elementaire beroepen de weg naar een orde niet of in veel mindere mate 
vinden. Ongetwijfeld zal het ordenetwerk in individuele gevallen een positief ef-
fect hebben op de carrièrekansen van een ordelid, toch lijkt het op basis van de 
gevonden resultaten niet aannemelijk dat het lidmaatschap van een orde er aan 
bijdraagt dat leden een hoge maatschappelijke positie bereiken. Het zal eerder zo

680  T. Fokkema, ‘Forse inkomensdaling voor vrouwen na echtscheiding en vroege verwedu-
wing: bieden hertrouw en werk uitkomst?’, Bevolking en gezin, 30-1 (2001) 5-29.
681  https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/classificaties/onderwijs%20en%20be-
roepen/ beroepenclassificatie--isco-en-sbc--/standaard-beroepenclassificatie-2010--sbc-2010--
682  De van der Schueren. Hoe werkt de Nederlandse Adel? 
683  χ2 = 216,3; df = 1; p < 0,00001

Tabel 36: Arbeidsparticipatie als percentage van het aantal leden van 65 jaar en jonger.

 

%; leeftijd < 66 jaar
Orde van Malta
     Mannen 100,0 98,2 95,2 94,4 94,5 94,2 90,6 90,2 90,7 87,0 81,5
     Vrouwen - 0,0 20,0 22,2 28,6 36,5 48,5 51,6 57,8 58,5 59,6
     Vrouwen * - 0,0 20,0 10,0 18,2 30,4 52,4 61,9 63,2 68,4 63,2
     Vrouwen **  R² = 0,9544 - 0,0 20,0 22,2 28,6 36,5 48,5 55,0 63,0 70,0 78,0
Ridderorde Heilig Graf
     Mannen 94,9
     Vrouwen 81,1
Johanniter Orde
     Mannen 96,0 95,7 96,0 97,0 97,5 96,4 96,4 92,6 87,5 76,1 63,2
     Vrouwen 15,9 16,8 18,3 20,3 24,3 29,5 39,2 44,8 50,7 49,2 52,0
     Vrouwen **  R² = 0,9995 13,9 14,7 16,1 19,1 23,4 28,5 38,2 45,0 52,0 62,0 71,0
Duitse Orde
     Mannen 80,0 85,7 93,3 94,7 93,8 93,3 93,8 90,9 100,0 93,8 89,5
Orde van Sint Lazarus
     Mannen 85,7 86,0 84,4 81,5 82,4
     Vrouwen 0,0 22,2 53,8 75,0 100,0

2005 2010 2015

* Vrouwelijke leden Orde van Malta exclusief damesvereniging; ** trend

1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000
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         Tabel 37: Procentuele verdeling beroepsniveaus werkende leden, vergeleken  met de  
          Nederlandse adel en de ‘gewone’ Nederlander.

zijn dat een hoge maatschappelijke positie de reden is dat zij lid van een orde wor-
den, anders zouden er overeenkomstig de verdeling van leden van de Nederlandse 
adel en voor de niet-adellijke orden overeenkomstig de ‘Nederlander’ meer leden 
met lagere en elementaire beroepen lid van een ridderlijke orde zijn. Uit tabel 37 
blijkt ook dat leden van de niet-adellijke orden meer functies op wetenschappelijk 
niveau hebben dan leden van adellijke orden, waarbij de Orde van Sint Lazarus het 
hoogst ‘scoort’ (72,2%). Voor zowel de Orde van Malta als de Johanniter Orde geldt 
dat het aandeel functies op wetenschappelijk niveau tussen 1965 en 2015 signifi-
cant is teruggelopen.684

Voor alle orden geldt dat vrouwen significant minder vaak posities op hoger en 
wetenschappelijk niveau bekleden dan mannen en vaker op middelbaar niveau.685 
Dit stemt overeen met de bevindingen van Sixma en Ultee die in een studie naar on-
derwijs categorieën vonden dat vrouwen oververtegenwoordigd waren in de door 
hen gedefinieerde laagste onderwijs categorieën en mannen oververtegenwoor-
digd in de hoogste categorieën.686 Zoals ook al uit tabel 20 bleek hebben vrouwen 

684  OvM: χ2 = 6,4; df = 1; p < 0,05. JO: χ2 = 31,3; df = 1; p < 0,00001
685  Hoger/wetenschappelijk: χ2 = 40,3; df = 1; p < 0,00001. Middelbaar: χ2 = 49,9; df = 1; p < 
0,00001
686  H. Sixma en W. Ultee, ‘Trouwpatronen en de openheid van een samenleving. De samen-

 

Weten- Hoger Middel- Lager Elementair
schappelijk baar

Orde van Malta N = 248
     Mannen 67,1 29,3 3,6 - -
     Vrouwen 23,5 59,3 17,3 - -
     Totaal 52,8 39,1 8,1 - -
Ridderorde Heilig Graf N = 249
     Mannen 71,4 28,1 0,5 - -
     Vrouwen 54,3 41,3 4,3 - -
     Totaal 68,3 30,5 1,2 - -
Johanniter Orde N = 746
     Mannen 60,9 30,6 8,2 0,3 -
     Vrouwen 27,2 49,4 22,2 1,3 -
     Totaal 53,8 34,6 11,1 0,5 -
Duitse Orde N = 51
     Mannen = Totaal 66,6 25,5 5,9 2,0 -
Orde van Sint Lazarus N = 133
     Mannen 76,5 21,0 1,7 0,8 -
     Vrouwen 35,7 50 14,3 0 -
     Totaal 72,2 24,1 3,0 0,8 -
Nederlandse adel N = 4157
     Totaal 43,0 20,0 11,0 21,0 5,0
Nederlander
     Totaal 37

%

32 30
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de neiging ‘omhoog’ te trouwen en mannen ‘omlaag’. Binnen de familiesociologie 
wordt dit verschijnsel mating gradient genoemd. Het verschijnsel neemt evenwel af 
omdat de laatste decennia een tendens bespeurbaar is dat mannen en vrouwen een 
partner prefereren met een vergelijkbaar opleidingsniveau en vergelijkbare kansen 
op de arbeidsmarkt. Niet-succesvolle vrouwen trouwen nog steeds omhoog maar 
succesvolle vrouwen trouwen daarentegen mannen die in sociaal-economisch op-
zicht even succesvol zijn.687  

Tabel 38 geeft een indeling van beroepen naar beroepsklassen of -sectoren, waar-
bij onderscheid wordt gemaakt in tien klassen. Leden van ridderlijke orden zijn het 
meest werkzaam in economisch/administratieve en juridisch/bestuurlijke beroepen. 
Voor de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem en de Orde van Sint Lazarus zal 
gelden dat een deel van hun leden via die netwerken geworven zullen worden. Dit zal 
helemaal opgaan voor de Orde van Sint Lazarus omdat die orde geen adelsnetwerk 
of rooms-katholiek netwerk ter beschikking heeft zoals de andere orden wel hebben. 
Veel van de leden van de Orde van Sint Lazarus komen uit de gezondheidszorg, wat 
voor die orde dan ook een belangrijk netwerk zal zijn. Bij de rooms-katholieke orden 
en de oecumenische Orde van Sint Lazarus valt verder op dat het aandeel ‘Huma-
niora’ significant groter is dan bij de protestantse orden, wat verklaarbaar is omdat 
daarin ook katholieke geestelijken en protestantse ambtsdragers zijn opgenomen, 
beroepen die bij de protestantse orden niet of nauwelijks voorkomen.

Tabel 38: Procentuele verdeling naar sectoren waarin leden van ridderlijke orde werkzaam zijn

Bekijken we de ontwikkeling in beroepsniveaus tussen 1965 en 2015 dan zien we 
een verschuiving in het soort beroepen dat door de leden van ridderlijke orden wordt 
uitgeoefend. Tabel 39 laat de zes sectoren zien - naar tienjarige geboortecohorten 
tussen 1900 en 1970 - waarin de meeste beroepen worden uitgeoefend. Vanwege de 
fluctuaties per cohort heb ik er voor gekozen de trendontwikkeling weer te geven.688 

hang tussen de opleidingsniveau’s van (huwelijks)partners in Nederland tussen 1959 en 1977’, 
Mens en Maatschappij, 2 (1983) 109-131.
687  A.E. Komter, R. Keizer en P.A. Dykstra, ‘De mannen achter succesvolle vrouwen: “kanjers” of 
“maatjes”?’, Mens en Maatschappij, 4 (2010) 356-379.
688  Afhankelijk van de fluctuaties per cohort is de trendlijn berekend met behulp van de klein-
ste kwadratenmethode, een tweede of derde graads polynoom, een logaritmische functie of 

% Orde van Ridderorde Johanniter Duitse Orde Sint Nederlandse 
Malta Heilig Graf Orde Orde Lazarus adel 

Onderwijs 6,9 8,5 3,2 - 6,8 4,8 
Humanoria, communicatie en kunst 10,2 15,0 5,0 2,0 11,3 15,1 
Economie, commercieel, administratie, secretarieel, 22,9 24,4 28,8 37,3 26,3 28,4 
management, arbeidsorganisatie en personeel 
Juridisch, bestuurlijk, openbare orde en veiligheid 35,9 32,5 38,1 41,2 26,3 19,1 
Wiskunde, natuurwetnschappen en informatica 0,4 1,2 1,2 - 1,5 2,1 
Techniek 5,3 5,3 8,1 13,7 3,8 11,5 
Agrarisch en milieu 1,6 0,8 1,1 - 0,8 3,2 
Gezondheidszorg 12,7 9,8 8,9 - 19,5 9,7 
Verzorging, sociale dienstverlening en sociaal 3,3 2,0 0,8 2,0 2,3 2,8 
wetenschappelijke onderzoek 
Horeca, toerisme, recreatie, transport en logistiek 0,8 0,4 2,2 3,9 1,5 3,3 
N 245 246 742 51 133   
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Tabel 39: Uitgeoefende beroepen door leden van ridderlijke orden geboren vóór 1970 als percen-
tage van alle werkende leden. Trendanalyse geboortecohorten en verklaarde variantie.

Opvallend is bij alle orden de sterke afname van beroepen binnen het openbaar be-
stuur. ‘Een tijdperk loopt ten einde’, berichtte dagblad De Gelderlander in 2004: ‘Eeu-
wenlang wemelde het van de baronnen en jonkheren als burgemeester, vooral in 
Gelderland. Binnenkort vertrekt de laatste adellijke burgemeester.’689 Zoals uit tabel 39 
valt af te leiden, geldt dat niet alleen voor de adel. Bij de Ridderorde van het Heilig 
Graf van Jeruzalem en de Orde van Sint Lazarus zien we precies hetzelfde effect. Dit 
wijst erop dat de teruggang in posities los staat van aangeboren kenmerken en een 
gevolg is van het meritocratiseringsproces en de rol daarvan bij de allocatie van maat-
schappelijke posities. Ook in andere sectoren is dat te zien. Bij de Johanniter Orde en 
de Orde van Sint Lazarus valt een sterke terugloop te constateren in functies binnen 

een lineaire functie, waarbij de ‘best fit’ bepaald is met behulp van de verklaarde variantie (R2).
689  R. Berends, ‘De laatste burgemeester vertrekt’, De Gelderlander, 27 november 2004.

 

%
Financieel-Econ. sector
     Orde van Malta 1,5 8,0 11,5 12,0 10,5 7,0 0,5 0,80
     Ridderorde Heilig Graf 0,0 0,0 1,5 2,5 4,0 5,0 6,2 0,74
     Johanniter Orde 10,0 10,8 13,2 15,4 16,2 14,3 8,0 0,90
     Duitse Orde 6,5 10,5 16,0 23,0 32,0 41,5 53,0 0,69
     Orde van Sint Lazarus 0,0 8,5 9,6 7,5 4,5 5,0 11,5 0,84
Juridische sector
     Orde van Malta 3,5 13,0 14,0 11,5 7,0 4,5 8,0 0,28
     Ridderorde Heilig Graf 18,0 15,0 12,0 10,5 10,0 10,5 12,0 0,06
     Johanniter Orde 4,0 6,3 7,9 9,5 10,7 11,2 11,5 0,22
     Duitse Orde 0,0 0,0 4,0 7,0 10,5 13,0 16,0 0,46
     Orde van Sint Lazarus 2,8 6,9 7,9 7,3 7,0 8,0 12,8 0,23
Openbaar bestuur
     Orde van Malta 64,0 39,0 23,0 14,0 10,5 9,5 8,0 0,87
     Ridderorde Heilig Graf 54,0 41,5 33,0 26,5 22,0 17,0 13,0 0,76
     Johanniter Orde 35,5 30,0 24,5 19,0 13,5 8,0 2,3 0,98
     Duitse Orde 88,5 66,0 47,0 32,0 19,5 11,0 7,0 0,76
     Orde van Sint Lazarus 23,3 21,5 19,0 15,0 10,5 5,0 0,0 0,63
Krijgsmacht
     Orde van Malta 4,0 6,0 5,0 2,5 0,5 1,5 7,0 0,48
     Ridderorde Heilig Graf 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 1,3 2,3 0,96
     Johanniter Orde 16,0 11,5 7,8 4,8 2,9 1,8 2,3 0,91
     Duitse Orde 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -
     Orde van Sint Lazarus 31,5 13,0 2,7 0,0 0,0 2,5 4,5 0,94
Culturele sector
     Orde van Malta 15,0 14,0 18,0 24,0 27,5 24,0 12,0 0,46
     Ridderorde Heilig Graf 4,5 9,0 13,5 17,7 22,2 26,5 31,0 0,51
     Johanniter Orde 8,5 11,0 12,7 13,6 13,5 13,0 11,4 0,16
     Duitse Orde 0,0 2,0 3,5 4,0 6,0 8,5 13,5 0,55
     Orde van Sint Lazarus 16,0 18,0 20,0 22,0 23,8 25,8 27,8 0,11
Gezondheidszorg
     Orde van Malta 0,0 3,5 6,0 8,0 9,5 9,8 9,8 0,43
     Ridderorde Heilig Graf 7,3 7,5 7,6 7,7 7,8 7,9 7,9 0,00
     Johanniter Orde 2,8 3,7 4,9 6,5 8,1 10,6 13,6 0,85
     Duitse Orde - - - - - - - -
     Orde van Sint Lazarus 9,2 11,5 14,5 17,5 20,8 24,3 28,2 0,30

1961-1970 R²1900-1910 1911-1920 1921-1930 1931-1940 1941-1950 1951-1960
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de krijgsmacht, een beroepsgroep die bij de katholieke orden veel minder in trek is 
en bij de Duitse Orde in het geheel niet, behalve bij het cohort 1921-1930, wat ik aan 
een toevalligheid wijt gezien de beperkte omvang van het ledenbestand van die orde. 
Dronkers en Schijf constateerden eerder al dat er binnen de adel gedurende de twin-
tigste eeuw een verschuiving heeft plaatsgevonden van eliteposities van de publieke 
sector naar de economische en culturele sector, waarbij deze laatste categorie alle 
posities binnen het onderwijs, de culturele wereld en de gezondheidszorg bevatte.690 
Ook hier zien we een heroriëntering van de leden van ridderlijke orden op posities in 
andere sectoren dan de sectoren die van oudsher een hoog aandeel adel en patriciaat 
kenden. Er treedt een verschuiving op van met name dominante posities binnen het 
openbaar bestuur en de krijgsmacht naar posities binnen de culturele, juridische en 
- in iets mindere mate - de financieel-economische sectoren en de gezondheidszorg. 
En zoals hier aangetoond, geldt die verschuiving niet alleen voor eliteposities maar 
ook voor middelbare en hogere (+ wetenschappelijke) posities. De stijging binnen de 
financieel-economische sector is beperkt en laat voor de verschillende orden een wis-
selend beeld zien, behalve voor de Duitse Orde waar deze sector sterk vertegenwoor-
digd is in de recentere cohorten en waarschijnlijk een bewuste keuze is die te maken 
heeft met de omvorming van de orde naar een charitatief vermogensfonds.

In het onderzoek van Dronkers en Schijf onderzochten zij de ontwikkeling van 
eliteposities bij de adel gedurende de twintigste eeuw tot en met het geboorteco-
hort 1941-1950. Ik kon daar nog twee cohorten aan toevoegen waardoor mijn analy-
sebestand doorliep tot en met het cohort 1961-1970. Daaruit blijkt dat er bij de Orde 
van Malta en de Johanniter Orde een verdere versnippering optreedt van sectoren 
waar leden werkzaam zijn. Uit de oudste geboortecohorten blijkt dat meer dan drie-
kwart van hun leden werkzaam was in een van de zes geselecteerde sectoren terwijl 
dat vanaf het cohort 1941-1950 sterk terugloopt naar minder dan de helft. Dit geldt 
niet voor de Duitse Orde, maar dat is verklaarbaar vanwege het bewuste aanname-
beleid van die orde. Die verdere segmentering bij de adellijke orden zou een aanwij-
zing kunnen zijn dat de adel zijn bevoorrechte positie ten gevolge van het merito-
cratiseringsproces steeds meer aan het verliezen is. Ik kom daar bij de behandeling 
van eliteposities nog op terug. Bij de niet-adellijke orden is wel een verschuiving in 
sectoren zichtbaar maar niet de versnippering zoals bij de adellijke orden. Daaruit 
kan niet geconcludeerd worden dat het meritocratiseringsproces op het patriciaat 
geen vat heeft. Leden van niet-adellijke orden worden immers niet geselecteerd op 
basis van aangeboren kenmerken maar op basis van verworven kenmerken.

Ik heb ook onderzocht of dezelfde verschuivingen in maatschappelijke posities 
zich ook hebben voorgedaan binnen de leiding van de orden. Zij zijn het immers 
die voor het grootste deel de strategische koers van de orden bepalen, waarbij hun 
professionele netwerken vaak van grote waarde zijn. Ik kon dit alleen voor de adel-
lijke orden doen omdat ik alleen van hun kapittels de samenstelling tussen 1965 en 
2015 kende. De vergelijking is gemaakt voor vier beroepscategorieën: financieel-
economische functies, juridische bestuurlijke functies, publieke functies en functies 

690  Dronkers en Schijf, ‘Van de publieke naar de culturele of economische sector?’, 104-117.
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binnen de krijgsmacht. In grafiek 2 zijn de resultaten daarvan uitgezet alsook de 
bijbehorende trendmatige ontwikkeling. Ook hieruit blijkt een duidelijke verschui-
ving van publieke functies en in mindere mate functies binnen de krijgsmacht naar 
juridische en financieel-economische sectoren. De terugloop binnen de publieke 
sector zal de Orde van Malta en de Johanniter Orde parten spelen. Dit bedoelde 
oud-coadjutor van de Johanniter Orde, Frits F.C. baron van Tuyll van Serooskerken, 

Grafiek 2: Ontwikkeling beroepscategorieën adellijke orden 1965-2015. 211 = financieel-
economische sector, 301 = juridische sector, 302 = publieke sector, 311 = krijgsmacht

toen hij in 2009 zijn zorg uitsprak, dat de orde niet meer vertegenwoordigd was in 
alle geledingen op politiek en bestuurlijk niveau en dat daardoor het netwerk van de 
orde aan erosie onderhevig was (zie paragraaf 4.3). Ook hier zien we de verschuiving 
bij de Duitse Orde naar de financieel-economische sector en tevens een verschui-
ving naar de juridische sector, wat wellicht ook een bewuste keuze is.

In hun studies naar adel en patriciaat onderzochten Dronkers en Schijf ook in 
hoeverre de Nederlandse adel en het patriciaat gedurende de twintigste eeuw in 
staat geweest zijn eliteposities te blijven bezetten. Dronkers definieerde daarvoor 
twee categorieën eliteposities: een smalle en een ruime (zie bijlage 7) en vond dat 
van alle werkzame adellijke personen die een elitepositie bezette er 2,2% een positie 
bezette volgens zijn smalle omschrijving en 8,6% volgens zijn ruime omschrijving. 
Hij ging er bij zijn onderzoek vanuit dat iemand pas na zijn vijftigste de top van zijn/
haar maatschappelijke loopbaan bereikte en beperkte zijn onderzoek derhalve tot
personen geboren vóór 1950. Met dat gegeven als uitgangspunt bezette 3,9% van 
de Nederlandse adel een elitepositie volgens de smalle en 14,3% een elitepositie 
volgens de ruime omschrijving.691 In tabel 40 staat de verdeling van eliteposities per 

691  Dronkers, De maatschappelijke relevantie van hedendaagse Nederlandse adel, 16-17.
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ridderlijke orde weergegeven, waarbij ik dezelfde indeling van de smalle en ruime 
omschrijving gebruik zoals Dronkers die hanteerde (zie bijlage 7 voor eliteposities 
binnen de vijf onderzochte orden). Hou ik daarbij eveneens rekening met een leef-
tijdsgrens van vijftig jaar en ouder, dan leidt dat niet tot significante verschillen.

Uit tabel 40 blijkt dat onder leden van ridderlijke orden - procentueel gezien - 
substantieel meer personen voorkomen met een elitepositie dan onder adel in het 
algemeen. Dat geldt zowel voor de smalle als de ruime omschrijving en zowel voor 
de adellijke als de niet-adellijke orden. Dit suggereert dat ridderlijke orden een be-
paalde aantrekkingskracht hebben op personen die werkzaam zijn binnen de hoog-
ste regionen van de maatschappij. De Johanniter Orde telt de minste leden met een 

Tabel 40: Eliteposities leden ridderlijke orden als percentage van het aantal werkzame leden

Bron Dronkers: Dronkers, De maatschappelijke relevantie.

elitepositie en de Orde van Sint Lazarus de meeste. Dat laatste wordt verklaard door
het grote aantal leden met een elitepositie in de zorgsector. Verder valt op dat de Jo-
hanniter Orde ongeveer anderhalf keer zoveel leden met een elitepositie volgens de 
smalle omschrijving heeft dan de Orde van Malta. Dat verschil komt door het relatief 
grote aandeel ‘leden van de hofhouding’ onder vrouwelijke leden van de Johanniter 
Orde. Bij de Orde van Malta treffen we die posities niet aan. Lange tijd waren deze 
posities bij het protestantse vorstenhuis voornamelijk voorbehouden aan leden af-
komstig uit de protestantse adel. Van een katholieke (en ook niet-adellijke) emanci-
patie ten aanzien van dergelijke posities is pas sedert relatief korte tijd sprake. 

Tabel 41 geeft het procentuele verloop weer van eliteposities volgens de rui-
me omschrijving voor werkzame leden van vijftig jaar en ouder. Vanwege het ge-
brek aan data kon voor de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem alleen het 
aandeel eliteposities in 2015 worden vastgesteld. Voor alle orden geldt een sterke 
geleidelijke afname gedurende het tijdsinterval 1965-2015. Wat kan hier nu uit 

Tabel 41: Eliteposities van leden van ridderlijke orden volgens de ruime omschrijving als percen-
tage van het aandeel werkzame ordeleden

geconcludeerd worden? Betekent dit dat ridderlijke orden steeds minder in trek zijn 
bij mensen met een elitepositie of ligt er een andere verklaring aan ten grondslag? 
Om op deze vraag een antwoord te geven, vergelijken we de resultaten met de re-

 

Dronkers Orde van Johanniter Duitse Ridderorde Orde Sint
Adel NL Malta Orde Orde Heilig Graf Lazarus

Smalle omschrijving 2,2 5,5 8,6 9,6 9,7 6,8
Ruime omschrijving 8,6 22,8 26,4 38,5 31,9 39,8
Smalle omschrijving > 50 jr 3,9 6,3 9,4 10,6 9,7 8,3
Ruime omschrijving > 50 jr 14,3 25,7 28,5 42,6 32,8 44,0
N: S, R / S, R > 50 jr - 254 / 240 746 / 690 52 / 49 257 / 238 133 / 110

%

 

% 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015
Orde van Malta 55,3 52,8 45,8 40,5 35,7 31,3 26,0 21,8 17,2 13,3 10,2
Ridderorde Heilig Graf 32,8
Johanniter Orde 47,9 41,1 41,8 42,8 39,9 35,7 31,6 26,9 22,3 20,2 18,1
Duitse Orde 64,3 76,9 72,7 72,7 61,5 50,0 42,9 38,5 40,0 42,1 25,0
Orde van Sint Lazarus 54,5 51,4 43,8 29,6 32,1
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sultaten zoals Dronkers die vond.692 Tabel 42 geeft de resultaten weer van een lo-
gistische regressie waarbij de kans op een elitepositie de afhankelijke variabele is. 
De Duitse Orde en de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem zijn hier buiten 
beschouwing gelaten vanwege een gebrek aan data. De afname van eliteposities 
volgens de ruime omschrijving bij de Johanniter Orde komt redelijk overeen met de 
bevindingen van Dronkers. Zijn conclusie was dat de kans van een adellijk persoon 
op een elitepositie gedurende de twintigste eeuw nauwelijks significant kleiner was 
geworden behalve voor diegenen die tussen 1940 en 1950 waren geboren. Hij in-
terpreteerde dat laatste als een leeftijdseffect omdat die generatie op het moment 
van zijn meting eigenlijk nog te jong was om een elitepositie bereikt te hebben. Uit 
tabel 42 blijkt echter dat er binnen dat geboortecohort terdege sprake was van een 
significante daling en dat die daling zich in de cohorten daarna doorzette. De sterke 
afname bij het cohort 1961-1970 wijt ik om dezelfde reden als Dronkers aan een 
leeftijdseffect. 

Dronkers stelde zich tijdens zijn oratie in 2000 de vraag hoe het mogelijk was 
dat het lidmaatschap van de Nederlandse adel gedurende de twintigste eeuw een 
onveranderlijke voorsprong gaf bij het verwerven van eliteposities in Nederland, 
terwijl gedurende diezelfde eeuw het belang van aangeboren kenmerken voor de 
sociale mobiliteit in de samenleving als geheel was afgenomen. Het antwoord op 
die puzzel was, dat alleen adel die zijn sociaal en cultureel kapitaal gemoderniseerd 
heeft door een universitaire opleiding te volgen, nog een grotere kans heeft op een 
elitepositie. Uit tabel 42 blijkt dat die voorsprong bij de ridderlijke orden hard terug 
loopt. En net als bij Dronkers wordt een gedeelte van die afname door een universi-
taire studie gecompenseerd (in de ruime omschrijving met een factor twee). Zoals 
uit tabel 41 blijkt en ook bevestigd wordt in tabel 42, is de kans op een elitepositie bij 
leden van de Orde van Malta significant sneller teruggelopen dan bij de Johanniter 
Orde. Maar ook bij deze orde wordt die terugloop voor een deel gecompenseerd 
door een universitaire studie. Uit tabel 42 blijkt tevens dat mannelijke leden van de 
Orde van Malta en de Johanniter Orde een significant grotere kans hebben op een 
elitepositie volgens de ruime omschrijving dan vrouwen. Bij de Johanniter Orde is 
dat bijna tweeëneenhalf keer en bij de Orde van Malta zelfs meer dan acht keer. 

Ook bij de Orde van Sint Lazarus is het aantal eliteposities volgens de ruime om-
schrijving gedurende de tweede helft van de vorige eeuw teruggelopen, maar niet 
significant. Het bezit van een universitair diploma onder de leden van die orde ver-
groot de kans op een elitepositie meer dan zestien keer. Ik wijt dit effect aan het 
aanname beleid van de orde.

Dronkers toonde ook aan dat het lidmaatschap van een ridderlijke orde voor le-
den van de Nederlandse adel de kans op een elitepositie vergroot. Afhankelijk van 
het door hem gekozen logistische regressie model (met variaties in het aantal on-
afhankelijke variabelen) kwam hij op een anderhalf tot drie keer grotere kans. Deze 
uitkomst was in strijd met de door hem geformuleerde hypothese dat aangeboren 
kenmerken de kans op een elitepositie zouden verkleinen vanwege een sterkere

692  Ibidem, 27-31.



245

RIDDERLIJKE ORDEN  VERGELEKEN:  ONTWIKKELINGEN EN TRENDS  1965-2015

Tabel 42: Kans op een elitepositie voor leden van ridderlijke orden

Bron Dronkers: Dronkers, De maatschappelijke relevantie.

band met de adellijke cultuur. Hij vroeg zich terecht af of de causale gevolgtrekking,
dat het lidmaatschap van een ridderlijke orde de kans op een elitepositie vergrootte, 
wel klopte. Het lidmaatschap van een ridderlijke orde kan immers ook een bevesti-
ging zijn van een reeds eerder verworven maatschappelijke toppositie of een indica-
tor van iemands maatschappelijke ambitie.693 Uit de in dit hoofdstuk gepresenteerde 
uitkomsten blijkt duidelijk dat niet het ordelidmaatschap de kans op een elitepositie 
vergroot maar dat het de leden zijn met reeds verworven hoge posities of een grote 
kans daarop die voor het ordelidmaatschap gevraagd worden en daar voor kiezen. 
Dat betekent geenszins dat in individuele gevallen het ordenetwerk geen bijdrage 
zou leveren aan het verkrijgen van een elitepositie, maar gezien de leeftijd waarop 
iemand lid wordt, is die positie al bereikt of zullen het de leden zijn met de ambitie 
en de kansen daartoe om een dergelijke positie te bereiken. In plaats van dat leden 
gebruik zullen maken van het sociale kapitaal van de orde nemen zij sociaal kapitaal 
mee naar de orde. Het teruglopen van het aandeel eliteposities bij de adellijke orden 
stemt overeen met de terugloop bij adel in het algemeen. Adellijke ridderlijke orden 
zijn derhalve niet minder in trek bij mensen met een elitepositie, het is de groep 
waaruit gerekruteerd kan worden, die steeds kleiner wordt. Dat dit niet geldt voor 
de Orde van Sint Lazarus volgt ook uit tabel 42. De orde beperkt zich niet tot een 
specifiek netwerk waarin naar nieuwe leden gezocht wordt. En in zekere zin zal dat 
ook gelden voor de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem. Het netwerk is wel 
specifiek rooms-katholiek, maar vele malen groter dan het adelsnetwerk waartoe de 
adellijke orden zich (moeten) beperken.

Ten slotte wil ik nog kort ingaan op de rol van een adellijke partner en/of een 
adellijke moeder. Schijf, Dronkers en Van den Broeke vonden in hun studie naar eli-

693  Ibidem, 11 / 29.

 

Lazarus
Smal Ruim Smal Ruim Smal Ruim Ruim

1900-1910 (ref.) 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
1911-1920 0,88 1,08 0,73 1,21 - 0,22 * 0,99
1921-1930 0,74 0,61 0,47 0,90 0,11 0,32 0,83
1931-1940 0,80 0,63 0,53 0,62 0,34 0,15 ** 0,77
1941-1950 0,32 * 0,43 ** 0,18 ** 0,38 ** 0,20 0,12 ** 0,34
1951-1960 - - 0,17 * 0,21 ** 0,07 * 0,05 *** 0,42
1961-1970 - - - 0,04 ** - - 0,21
Man - - 1,15 2,35 ** 2,78 8,12 ** 1,41
Tertiair onderwijs 3,32 ** 5,21 * 1,30 2,00 ** 12,17 * 2,45 * 16,58 ***
Partner adel - - 1,6 1,56 * 1,09 0,71 -
Moeder adel - - 0,92 1,03 0,32 1,24 -
Nagelkerke R² 0,15 0,22 0,11 0,19 0,34 0,42 0,36
LogLikelihood 307,2 710,5 325,6 638,9 57,4 170,2 116,9

Kans op elitepositie Dronkers Adel NL Johanniter Orde Orde van Malta

* p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001
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teposities onder adel en patriciaat dat adellijk huwen de beste verklaring biedt voor 
het behoud van een adellijke voorsprong en daarmee op het verkrijgen van een eli-
tepositie. Specifiek noemden zij ook de rol van de moeder als behoedster van over-
dracht van cultureel en sociaal kapitaal naar de volgende generatie en de mogelijk-
heid gebruik te kunnen maken van het sociale kapitaal van de familie van de part-
ner.694 Dit laatste was deels in tegenspraak met eerdere bevindingen van Dronkers 
binnen alleen de groep adel, waaruit bleek dat adellijke schoonouders de kans op 
een elitepositie juist verkleinden.695 Uit tabel 42 volgt dat een adellijke moeder geen 
significante invloed heeft op het verkrijgen van een elitepositie voor zowel een lid 
van de Orde van Malta als de Johanniter Orde, wat dus in tegenspraak is met de be-
vindingen van Schijf et al. Ik wijt dit aan twee oorzaken. Zoals aangetoond vinden er 
onder leden van adellijke ridderlijke orden veel meer homogame huwelijken plaats 
dan onder adel in het algemeen. Hierdoor zal de relatieve waarde van de moeder als 
bron van overdracht van cultureel en sociaal adellijk kapitaal kleiner worden. Er zijn 
immers ook meer leden zonder elitepositie met een adellijke moeder. Een tweede 
oorzaak is de interesse bij leden voor de eigen adellijke cultuur. Zij zullen via hun 
adelsnetwerk meer contacten hebben met die cultuur dan edellieden die daarin 
niet of minder geïnteresseerd zijn. Ook daardoor zal de rol van de moeder minder 
prominent zijn. In overeenstemming met de bevindingen van Schijf et al. vergroot 
een adellijke partner bij de Johanniter Orde de kans op een elitepositie wel. 

7.7  Conclusie
In het hier voorgaande hoofdstuk zijn ontwikkelingen en trends in de periode 1965-
2015 statistisch onderzocht bij drie adellijke en twee niet-adellijke orden: de Orde 
van Malta, de Johanniter Orde, de Duitse Orde, de Ridderorde van het Heilig Graf 
van Jeruzalem en de Orde van Sint Lazarus, Groot Prioraat der Nederlanden. Op de 
Duitse Orde na, die bewust kleinschalig gebleven is, zijn alle orden - ondanks de te-
ruggelopen kerkelijke betrokkenheid in Nederland - over de afgelopen vijftig jaar in 
ledenaantal gegroeid. Die groei was het grootst bij de Ridderorde van het Heilig Graf 
van Jeruzalem en het geringst bij de Orde van Sint Lazarus, waarvan het ledenaantal 
sinds begin eenentwintigste eeuw weer aan het dalen is. Een substantieel deel van 
de groei wordt verklaard doordat leden langer lid van een orde blijven door de stij-
ging van de algemene levensverwachting.

Ook de openstelling van de orden voor vrouwen en op beperkte schaal voor 
niet-adellijke leden bij de Orde van Malta en de Johanniter Orde, heeft bijgedragen 
aan de ledengroei. Net zoals een meer actieve ledenwerving bij enkele orden voor 
nieuwe leden gezorgd heeft. Bij de adellijke orden worden die voornamelijk uit het 
familienetwerk en het adelsnetwerk gerekruteerd. De vele ouder-kind en partner 

694  Vgl. Schijf et al., ‘Recruitment of members of Dutch noble and high-bourgeois families to 
elite positions in the 20th century’, 435-475; Schijf et al., ‘De overdracht van eliteposities bin-Schijf et al., ‘De overdracht van eliteposities bin-
nen adellijke en patricische families gedurende de twintigste eeuw’, 57-84; Dronkers en Schijf, 
‘Huwelijken tussen adel en patriciaat’, 144-155.
695  Dronkers, De maatschappelijke relevantie van hedendaagse Nederlandse adel, 31. 
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relaties zijn daar goede voorbeelden van. Bij de Ridderorde van het Heilig Graf van 
Jeruzalem is het rooms-katholieke (elite) netwerk de belangrijkste bron voor het 
aantrekken van nieuwe leden. 

De gemeenschappelijke achtergrond en/of levensbeschouwing van de leden is 
een belangrijke bron van sociale cohesie. Bij de adellijke orden is dat het gevoel ‘van 
adel’ te zijn en bij de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem is dat het ‘rooms-
katholicisme’. Daardoor blijven leden lang lid van die orden, de meeste leden tot hun 
overlijden. Slechts 10% van hen zegt voortijdig het lidmaatschap op. Het netwerk 
van de Orde van Sint Lazarus is veel meer divers. Nieuwe leden worden aangetrok-
ken uit het sociale netwerk van de individuele leden. Door het ontbreken van een 
samenbindende factor en daardoor het gebrek aan interne cohesie, haakt bij die 
orde bijna de helft van de nieuwe leden binnen enkele jaren weer af. 

Doordat leden langer leven en daardoor langer lid blijven, vergrijzen de orden. 
Het aandeel oudere leden van boven de 65 jaar is de afgelopen vijftig jaar signi-
ficant gestegen ten nadele van het procentuele aandeel jongeren van 45 jaar of 
jonger. Ondanks hun inspanning om meer jongere leden aan te trekken, slagen de 
orden daar niet goed in, hun aandeel neemt ook in absolute zin af. De Duitse Orde 
en de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem vragen kandidaten niet op een 
te jeugdige leeftijd lid te worden zodat leden ook daadwerkelijk de tijd hebben om 
aan ordeactiviteiten mee te kunnen doen.

Alle orden kennen een ‘beloningssysteem’ voor verdienstelijke leden. Dat vari-
eert van een eigen interne onderscheiding tot bevordering naar één of meer hogere 
rangen. Bevordering vindt in de regel pas plaats na een aantal jaren van actieve in-
zet. Door een verschil in systematiek zijn de orden op dat punt onderling niet goed 
vergelijkbaar. Wat wel vergelijkbaar is, is het relatieve deel van de leden, dat voor 
bevordering of een interne onderscheiding in aanmerking komt. Dat blijkt bij alle 
orden ongeveer een derde deel te zijn. Daarbij spelen aangeboren en verworven 
kenmerken nauwelijks tot geen rol. Leden worden beloond op basis van eigen in-
zet. Dit geldt ook voor de niet-adellijke leden van adellijke orden. Hun kansen op 
bevordering of een onderscheiding zijn dezelfde als die van adellijke leden. Leden 
waarvan de partner eveneens ordelid is, hebben een grotere kans op bevordering of 
een onderscheiding, wat er op wijst dat partnerleden elkaar zullen stimuleren zich in 
te zetten voor de orde waar zij lid van zijn. Alleen bij de Johanniter Orde kon worden 
vastgesteld dat de gemiddelde bevorderingstermijn bijna 17 jaar bedraagt. 

Bij de adellijke orden komen significant meer homogame huwelijken (huwelijken 
tussen adel onderling) voor dan bij adel in het algemeen. Bijna een derde van alle 
huwelijken is homogaam tegen 13% bij adel in het algemeen. Dat aandeel liep de 
afgelopen vijftig jaar gestaag terug. Vrouwen hebben een twee keer zo grote kans 
op een homogaam huwelijk als mannen. Ook het bezit van een academisch diploma 
vergroot die kans twee maal. Dit suggereert een succesvolle reconversie van sym-
bolisch adellijk kapitaal in cultureel kapitaal, waardoor edellieden binnen de eigen 
groep nog steeds interessante huwelijkskandidaten zijn. Het nog altijd grote aan-
deel homogame huwelijken wijst op het belang dat leden van adellijke ridderlijke 
orden hechten aan de eigen adelscultuur. Datzelfde blijkt ook uit het grote aandeel 



248

GELOVEN  VERPLICHT

lidmaatschappen van de Nederlandse Adelsvereniging (NAV). Meer dan de helft van 
alle leden van de adellijke orden is daar lid van. Gezamenlijk vertegenwoordigen zij 
bijna 40% van het ledenbestand van de NAV. De kans dat een lid van een ridderlijke 
orde lid van de NAV is, is 14,5 keer groter dan dat een willekeurig lid van de Neder-
landse adel daar lid van is. Hieruit blijkt dat ridderlijke orden in belangrijke mate 
bijdragen aan het behoud van de hedendaagse adelscultuur. 

De adellijke orden hebben geen directe invloed op het hoge aandeel homo-
game huwelijken. Huwelijkspartners hebben elkaar al voordat zij lid van een orde 
worden elders ontmoet. Het meer voorkomen van homogamie bij leden van rid-
derlijke orden is een resultante van het Nederlandse adelsnetwerk waarbinnen de 
partners elkaar al op veel jeugdiger leeftijd zijn tegengekomen. Leden van adellijke 
orden kiezen ook onverminderd vaak voor een huwelijkspartner uit het patriciaat 
in tegenstelling tot leden van de niet-adellijke orden. Dit wijst op een grote sociale 
cohesie tussen adel en patriciaat, wat een bevestiging is van de in de loop van de 
twintigste eeuw steeds sterker wordende verstrengeling van adel en hogere bur-
gerij. Leden van niet-adellijke orden komen nauwelijks uit adellijke- of traditionele 
patriciërsfamilies, waarbij deze laatste categorie families betreffen die zijn opgeno-
men in Nederland’s Patriciaat. Bij de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem is 
86% afkomstig uit ‘andere’ families en bij de Orde van Sint Lazarus is dat 66%. Deze 
laatste orde kent in de oudere generaties een relatief groot aandeel adel. Tot vijftig 
jaar geleden moesten leden van die orde nog van adel zijn of via geboorte (moeder) 
of huwelijk aan adel gelieerd zijn. 

Alle orden hebben relatief veel leden met een maatschappelijke elitepositie 
zoals eerder door Dronkers in zijn onderzoeken gedefinieerd. Dat aandeel is bij de 
niet-adellijke orden het grootst. Hun leden worden geselecteerd op basis van ver-
worven kenmerken in tegenstelling tot de adellijke orden waar de leden op basis 
van aangeboren kenmerken worden gevraagd. Bij alle orden neemt ten gevolge van 
het meritocratiseringsproces het aantal eliteposities af. Nederlanders met een elite-
positie behoren niet meer vanzelfsprekend tot de adel of het patriciaat. Door hun 
aannamebeleid loopt het aandeel leden met een elitepositie bij de niet-adellijke or-
den minder snel terug dan bij de adellijke orden. De groep waaruit zij nieuwe leden 
kunnen rekruteren is vele malen groter dan die bij de adellijke orden. Dit laatste 
verklaart ook dat ridderlijke orden niet minder in trek zijn bij mensen met een elite-
positie. Het afnemende aantal leden met een elitepositie komt omdat de doelgroep 
steeds kleiner wordt. Het gevolg daarvan is - en dat geldt voor de gehele adel - dat 
de adel als groep gedurende de twintigste eeuw voor buitenstaanders steeds min-
der zichtbaar is geworden. 

Meer dan negentig procent van de leden van ridderlijke orden met een baan 
heeft een functie op wetenschappelijk of hoger niveau. Middelbare en/of lagere 
functies komen nauwelijks voor en elementaire beroepen in het geheel niet. Daar-
mee steken leden van ridderlijke orden ver uit boven vergelijkingsgroepen als adel 
in het algemeen (63%) en De Nederlander (37%). Gezien de gemiddelde leeftijd 
waarop iemand lid van een orde wordt, blijkt dat het lidmaatschap geen aanwijs-
bare invloed heeft op het bereiken van een hoge maatschappelijke positie. Leden 
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worden lid omdat zij hoge maatschappelijke posities innemen, anders zouden er 
substantieel en significant meer leden met middelbare en lagere beroepen lid moe-
ten zijn. Deze laatste categorieën vinden bij de adellijke orden hun weg niet naar de 
orde en worden bij de niet-adellijke orden niet voor het lidmaatschap uitgenodigd. 

Zowel bij leden van de adellijke orden als de niet-adellijke orden heeft er zich ge-
durende de twintigste eeuw een verschuiving voorgedaan in uitgeoefende beroe-
pen. Daarbij is het meest opvallend de verschuiving van posities in de publieke sec-
tor en in mindere mate de krijgsmacht, naar posities in de financieel-economische 
sector, de juridische sector, de culturele sector en de gezondheidszorg. Deze ver-
schuiving doet zich niet alleen voor onder eliteposities zoals eerder door Dronkers 
en Schijf aangetoond maar onder alle posities. Bij de adellijke orden is vanaf de na-
oorlogse generaties zelfs een versterkte versnippering zichtbaar van sectoren waarin 
de leden werkzaam zijn. Mogelijk dat dit voor de adel in het algemeen ook geldt, wat 
in lijn zou zijn met het meritocratiseringsproces, maar dat zou verder onderzocht 
moeten worden. Leden van adellijke orden zijn succesvol geweest in het vinden van 
hoge posities in andere sectoren dan die waar de adel van oudsher sterk in verte-
genwoordigd was. Daarvoor hebben zij hun cultureel en sociaal kapitaal gemoder-
niseerd door het volgen van een universitaire opleiding. Het aandeel leden met een 
universitair diploma is onder mannelijke leden altijd hoog geweest; meer dan de 
helft van hen heeft tertiair onderwijs genoten. Vrouwelijke leden volgen daarin het 
algemene landelijke patroon, zij hebben vanaf de tweede helft van de twintigste 
eeuw eveneens de weg naar de universiteit en de arbeidsmarkt gevonden.

Dronkers en Schijf stelden in eerder onderzoek onder adel en patriciaat al vast, 
dat voor het bereiken van een elitepositie, adellijke moeders een toegevoegde 
waarde hebben. Een relatie die ik in mijn onderzoek niet heb kunnen vaststellen. Die 
toegevoegde waarde van moeders geldt in specifieke situaties ook voor bepaalde 
andere kenmerken. Zo hebben adellijke moeders bij de Johanniter Orde een posi-
tieve invloed op het aangaan van een homogaam huwelijk van hun kinderen en 
hebben moeders die lid zijn van die orde (ook niet-adellijke) een positieve invloed 
op de kans dat hun kinderen worden bevorderd tot rechtsridder of rechtsdame. 
Uit meerdere onderzoeken blijkt dat moeders behoeders zijn van het cultureel en 
sociaal adellijk kapitaal, wat zij zullen doorgeven aan hun kinderen. Ook al blijkt dat 
niet uit de analyseresultaten, toch ga ik ervan uit dat hetzelfde mechanisme niet al-
leen voor de Johanniter Orde geldt, maar ook bij de andere adellijke orden opgaat. 
Er is geen enkele reden om aan te nemen dat moeders daar een andere positie 
innemen. Zo blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat bij de Orde van Malta baronnen en 
graven vaker een homogaam huwelijk aangaan dan bij de Johanniter Orde, dat de 
getitelde rooms-katholieke adel meer waarde hecht aan een traditioneel adellijk 
huwelijk dan de protestantse getitelde adel. En het is niet ver gezocht te veronder-
stellen dat ook daar de moeders invloed op hebben.

Bij de adellijke orden is het ordelidmaatschap veelal een familie aangelegen-
heid. Bij alle drie de adellijke orden komen er families voor waarvan verhoudings-
gewijs een groot aantal leden ordelid is. De Duitse Orde uitgesloten omdat die orde 
door haar restrictieve aannamebeleid slechts een gering aantal leden telt, is bij de 
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Orde van Malta en de Johanniter Orde nagegaan of bepaalde families - in relatie tot 
hun omvang - meer prominent vertegenwoordigd zijn dan andere families. Uit die 
analyse blijkt bij beide orden, dat binnen families waarvan beweerd wordt dat het 
typische Maltezer of Johanniter families zijn, de orden een minder prominente rol 
spelen dan binnen sommige andere (veel kleinere) families. Het nog al eens binnen 
die kringen opgeplakte etiket ‘dat is een typisch Maltezer/Johanniter familie’ zou bij 
nadere beschouwing beter enkele andere families kunnen toekomen. Waarom de 
orden binnen bepaalde families een meer prominente rol innemen dan binnen an-
dere families kon niet worden vastgesteld. Mogelijk dat binnen kleine families de 
onderlinge band sterker is dan bij grote - vaak uit meerdere takken bestaande - fa-
milies, waardoor familieleden elkaar meer zullen enthousiasmeren voor het orde-
lidmaatschap. Eenzelfde vergelijking is gemaakt van de besturen (kapittels) van de 
adellijke orden om na te gaan of bepaalde families hoger in hiërarchie staan dan 
andere. Alleen bij de Orde van Malta blijken bepaalde families een grotere kans te 
hebben om lid van het ordekapittel te worden, wat niet verklaard kan worden door 
de omvang van die families. Bij de Orde van Malta hebben mannen en vrouwen ge-
lijke kansen op een plaats in het kapittel. Dat is bij de Johanniter Orde ogenschijnlijk 
ook zo, echter dat geldt bij die orde alleen voor adellijke vrouwen. Na de fusie van 
de damesvereniging met de orde in 1990, waarbij één niet-adellijk vrouwelijk be-
stuurslid mee overkwam, is er geen enkel niet-adellijk vrouwelijk kapittellid meer 
benoemd. Niet-adellijke vrouwen staan bij die orde lager in de ordehiërarchie dan 
adellijke vrouwen. Bij geen van de orden, ook de niet-adellijke, heeft ooit een vrouw 
de positie van ‘voorzitter’ ingenomen.

Leden van ridderlijke orden wonen voornamelijk in de Randstad (Noord en Zuid 
Holland en Utrecht). Behalve leden van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeru-
zalem, waarvan meer dan 35% in de van oudsher rooms-katholieke provincies Lim-
burg en Brabant wonen. De meer noordelijke provincies zijn het ‘dunst bevolkt’ met 
leden. Voor alle orden (ook de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem) geldt, 
dat Den Haag als woonplaats de meeste leden telt. Deze van oudsher adelsstad was 
ook in 2015 nog steeds de belangrijkste woonplaats voor ridders en dames.

De resultaten van de kwantitatieve analyses ondersteunen - daar waar van toe-
passing - hetgeen in voorafgaande hoofdstukken is beschreven. De thematiek van 
ridderlijke orden is benaderd vanuit ontwikkeling en vergelijking. Dit maakt een 
onderlinge vergelijking van ridderlijke orden mogelijk wat leidt tot meer inzicht in 
overeenkomsten en verschillen. De verkregen resultaten maken het mogelijk een 
aantal aspecten met betrekking tot het functioneren van ridderlijke orden nader te 
duiden. In het volgende hoofdstuk, mijn slotbeschouwing, breng ik de resultaten uit 
het achterliggende en uit de voorgaande hoofdstukken samen om op basis daarvan 
antwoord te geven op mijn onderzoeksvragen.
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8. Slotbeschouwing

De jaarlijkse lintjesregen daags voordat in Nederland de verjaardag van het staats-
hoofd gevierd wordt, karakteriseert het belang, dat dit maatschappelijk belonings-
instrument in onze huidige tijd nog steeds heeft. Een vorstelijk eerbewijs voor hen 
die zich van anderen hebben weten te onderscheiden. Symbolen van ongelijkheid 
uit feodale tijdperken in een moderne samenleving, waarover Kees Bruin naar Alexis 
de Tocqueville in zijn proefschrift over het Nederlandse decoratiestelsel zei: ‘dat de 
trend naar toenemende gelijkheid een preoccupatie met bezit en een ambitie om 
boven anderen uit te steken geenszins hoeft uit te sluiten.’ 696 

De historie van deze ridderorden, de lintjes, voert ons ver terug in de tijd. We 
hebben het dan over eind elfde eeuw. Toen streden ridders, gedreven door de ge-
dachte dat het Gods wil was, tegen de moslims ter bevrijding van het Heilige Land 
en ter kerstening van ongelovigen. Deze milites Christi organiseerden zich in gees-
telijk-militaire orden en groeiden uit tot adellijke riddercorporaties verbonden aan 
soevereine vorsten. Pas veel later, na het ancien régime, werden het de staatsonder-
scheidingen en huisorden zoals we ze tegenwoordig kennen, en niet alleen in Ne-
derland, maar over de hele wereld.

Toch is er ook van die oorspronkelijke adellijke orden nog iets overgebleven. Ze 
worden - om ze van ridderorden te onderscheiden, wat een persoonlijk gunstbewijs 
is - aangeduid als ridderlijke orden, corporaties die een (meestal) charitatief doel heb-
ben. Tot na de Tweede Wereldoorlog kende Nederland drie van dergelijke ridderlijke 
orden, waarvan de leden van adel moesten zijn. In stilte hielden ze zich bezig met 
caritas. Het waren de in 1815 als rechtspersoon sui generis bij wet bevestigde Duitse 
Orde en de begin twintigste eeuw als verenigingen opgerichte Johanniter Orde en 
de Orde van Malta. De eerste twee waren protestant en de laatste rooms-katholiek. 
De Johanniter Orde als afdeling van de Duitse Balije Brandenburg en de Orde van 
Malta als afdeling van een in Rome gevestigde orde. Voor de adel waren deze cor-
poraties belangrijk, althans voor het deel van de adel dat nog hechtte aan traditie 
en adelscultuur. Het gaf een gevoel van eigenwaarde en invulling aan de door velen 
gevoelde verplichting zich in te zetten voor de maatschappij. In 2015 telden de adel-
lijke orden gezamenlijk meer dan 800 leden.

Vanaf de jaren vijftig van de vorige eeuw kwam er een einde aan die adellijke 
hegemonie door de oprichting van nieuwe ridderlijke orden die niet meer exclusief 
voor de adel waren. Het waren orden die hun gebruiken en symbolen overnamen 
en zich - althans in naam - manifesteerden op dezelfde velden als de adellijke orden. 
Dit speelde zich af in een periode van grote veranderingen op kerkelijk, politiek en 
sociaal gebied in Nederland. De houvast van de zuil waartoe men behoorde viel 

696  Bruin, Kroon op het werk, 215-216; Vgl. A. de Tocqueville, De la Démocratie en Amérique II 
(Paris, 1981 [1835/1840]) 268.
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weg en mensen waren steeds meer van oordeel dat religie nog slechts een bete-
kenis had voor hun persoonlijke leven. Door modernisering en rationalisering van 
de samenleving verdwenen de traditionele groepsculturen, waardoor het effect van 
aangeboren kenmerken (zoals geslacht, klasse en adeldom) steeds geringer werd. Er 
vond een verschuiving plaats van aangeboren naar verworven kenmerken, een van 
de basisbeginselen van onze moderne meritocratie. 

Tegen deze achtergrond heb ik naar het functioneren van ridderlijke orden in de 
hedendaagse tijd gekeken. Daarbij heb ik gebruik gemaakt van de theoretisch in-
zichten van sociologen als Durkheim, Weber, Goffman, Bourdieu, De Saint Martin en 
Thomas, en van historici als Hobsbawm en Ranger. Van Durkheim en Weber gebruik 
ik hun opvattingen over religie en het individu. Goffmans concept van impression 
management geeft inzicht hoe nieuwe ridderlijke orden zich handhaven op - om met 
Bourdieu te spreken - het ridderlijke orden-veld. De daarmee verbonden begrippen 
van front stage en back stage gedrag maken helder hoe orden zich presenteren en 
wat hun werkelijke intenties of de intenties van hun leiders zijn. Van Bourdieu ge-
bruik ik zijn visie op kapitaal, zoals cultureel en sociaal kapitaal, en zijn concept van 
reconversie van de ene kapitaalsoort in de andere om op die wijze staande te blijven 
binnen de ‘sociale ruimte’, het samenspel van elkaar deels overlappende velden die 
gezien moeten worden als relationele ruimten van posities en machtsverhoudingen 
tussen die posities. De Saint Martin heeft die inzichten verder ‘vertaald’ naar de adel 
waarbij zij het belang van zichtbaarheid van de adel koppelt aan reconversiestrate-
gieën van economisch, cultureel, sociaal en vooral ook symbolisch kapitaal. Daar-
door blijven er ruimtes (espaces) bestaan waarbinnen de adel zich kan manifesteren. 
Van Thomas gebruik ik het Thomas Theorema en van Habsbawn en Ranger hun in-
zichten over invention of tradition. 

Ook maak ik in deze studie gebruik van historische, sociologische en antropolo-
gische inzichten van Nederlandse wetenschappers zoals De Rooij, Bruin, Dronkers, 
Schijf, Kuiper en de Nederlandse Amerikaan Kennedy. Van De Rooij en Kennedy 
gebruik ik voornamelijk hun visie op recente maatschappelijke ontwikkelingen. De 
inzichten van Bruin betreffen zijn onderzoek naar het Nederlandse decoratiestelsel, 
de lintjes, die als statussymbolen een grote overeenkomst vertonen met ridderlijke 
orden en daardoor zeer geschikt zijn voor vergelijking met ridderlijke orden. Dit laat-
ste geldt ook voor de kwantitatieve inzichten van Dronkers en Schijf, verkregen uit 
hun onderzoeken naar het verwerven van eliteposities, huwelijkshomogamie en de 
verschuiving van publieke functies bij adel en patriciaat. Van Kuiper gebruik ik zijn 
scherpe kijk op aspecten van het hedendaagse adels- en eliteonderzoek en de daar-
mee verband houdende nog te beantwoorden vragen. 

Tevens gebruik ik van De Hart en Kuiper hun inzichten op veranderingen in het 
religieuze landschap. Zo ook die van Ter Borg, Dekker, Bernts, Berghuis, Borgman en 
enkele anderen om de invloed te begrijpen die dat gehad heeft op sociale cohesie 
en het functioneren van christelijke organisaties.
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Ridders in soorten en maten
In de periode 1965-2015, mijn periode van onderzoek, zijn er in Nederland drieën-
twintig organisaties geweest die pretendeerden in de geest van (oude) ridderlijke 
orden hun activiteiten uit te voeren. Van hen waren er in 2015 nog twaalf actief. 
Het waren bijna allemaal organisaties die de christelijke traditie hoog in het statu-
taire vaandel hadden staan. Al begin jaren vijftig kwam vanuit de katholieke zuil de 
wens op om naar buitenlands voorbeeld een eigen Nederlandse afdeling van de 
Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem op te richten. Deze orde, waarvan de 
hoofdzetel in Rome is gevestigd en sedert 1868 door de paus als rooms-katholieke 
kerkelijke organisatie wordt erkend, paste geheel in de naoorlogse opbloei van het 
rooms-katholicisme. Een aantal Nederlanders was al lid in het buitenland waardoor 
de stap naar een eigen Nederlandse afdeling klein was. De initiatiefnemers konden 
op de steun van de Heilige Stoel rekenen, voor wie de orde een belangrijke speler 
was en nog steeds is ter leniging van de noden van christenen in het Heilige Land, de 
belangrijkste doelstelling van de orde. De orde kwam er midden jaren vijftig en na 
enkele ups-and-downs, die voor een deel pasten in het beeld van de revolutionaire 
jaren zestig, waarin de nieuwe Nederlandse afdeling pogingen ondernam een meer 
eigenzinnige koers te varen tegen de regels van Rome in, ontwikkelde de orde zich 
tot hèt katholieke elitenetwerk van Nederland. Leden die voor de orde gevraagd 
worden moeten blijk gegeven hebben van een maatschappelijke geëngageerdheid. 
In ordeverband weten zij substantiële geldbedragen bijeen te brengen die besteed 
worden aan goede werken in het Heilige Land en regio aldaar. Daarnaast vinden de 
leden verdieping van hun rooms-katholieke geloof binnen de orde. De orde, die met 
name vanaf begin eenentwintigste eeuw een sterke groei laat zien en in 2015 meer 
dan 300 leden had, heeft daarmee een duidelijke functie binnen de katholieke kerk 
en de civil society.

Vanaf midden jaren zestig ontplooiden zich in Nederland meer initiatieven - zo-
als ik in hoofdstuk 3 laat zien - om nieuwe ridderlijke orden op te richten, veelal 
als afdelingen van orden die elders in Europa al eerder waren ontstaan. Dat die be-
hoefte er in Nederland niet eerder was, zal een gevolg geweest zijn van verzuiling 
en een calvinistisch cultuurpatroon. Door de ontzuiling was er een gat gevallen in 
de sociale ordening die Nederland lange tijd beheerst had en zochten mensen naar 
nieuwe vormen van zingeving. Die nieuwe orden waren niet meer gebonden aan 
een bepaalde kerkelijke denominatie. Het waren organisaties die zich als oecumeni-
sche ridderlijke orden presenteerden. Het waren de jaren van het Tweede Vaticaans 
Concilie en de oprichting van de Raad van Kerken, een periode die door sommigen 
is aangeduid als ‘oecumenische lente’. Hun ontstaansredenen waren divers. Er waren 
orden bij met heel eerbare intenties, die teruggrepen op oude ridderlijke idealen en 
zich vanuit een christelijke traditie richtten op het behoud van het christelijk geloof 
en de inzet voor de medemens. 

Ook waren er orden waarbij duidelijk sprake was van verborgen functies. Zij pre-
senteerden zich front stage met veel uiterlijk vertoon als ridderlijke gezelschappen, 
die back stage veel minder nobele intenties hadden. Sommige was het louter om 
status en geldelijk gewin te doen. Daar wijst ook het opkomen van ‘nep-prinsen’ 
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en ‘nep-baronnen’ op, die gebruikmakend van de exclusieve status van de adellijke 
ridderlijke orden vanuit Nederland goede zaken wisten te doen met de oprichting 
van orden waarvoor forse geldbedragen betaald moesten worden om daarvan lid te 
kunnen worden. In hoeverre dit laatste ook in Nederland zelf speelde, of dat hier met 
een lidmaatschap slechts een bescheiden bedrag gemoeid was, heb ik niet kunnen 
achterhalen. Bekend is dat in het buitenland potentiële kandidaten tienduizenden 
dollars en fünf- und sechsstellige Summen over hadden om lid van dergelijke orden te 
kunnen worden. Ook waren er orden waarvan sommige van hun leiders fascistische 
sympathieën koesterden, wat overigens niet betekende dat hun orden fascistische 
organisaties waren. Na verloop van tijd verdwenen deze orden vanzelf weer, omdat 
hun ware aard bekend werd of omdat zij vanwege gebrek aan inhoud ophielden te 
bestaan. 

Op een enkele uitzondering na is bij alle orden sprake van een gemeenschappe-
lijk kenmerk: zij zijn voortgekomen uit orden die in het buitenland al eerder beston-
den. Via lidmaatschap van of contacten met deze buitenlandse orden was het een-
voudig eigen afdelingen op te richten. Voor zover het nog mogelijk was navraag te 
doen naar de achterliggende redenen om die orden op te richten, omdat de meeste 
betrokkenen uit de jaren zestig, zeventig en tachtig inmiddels overleden waren, gaf 
dat als antwoord: bevordering van de ridderlijke geest onder de mensen, afkeer van 
het materialisme, het doen van weldadigheid, bevorderen van de oecumenische 
gedachte, streven naar eenheid in Europa en het bereiken van een volkeren verbin-
dende vriendschap. Motieven die we nog terugvinden in hun statuten van destijds.

In hoeverre die antwoorden oprecht waren, is onduidelijk. De achterliggende 
vraag is of mensen uit altruïstische overwegingen lid van een ridderlijke orde wor-
den of dat zij zich laten leiden door een menselijke behoefte zich van anderen te wil-
len onderscheiden door het gebruik van statussymbolen, in casu het lidmaatschap 
met bijbehorend uniform en/of onderscheidingsteken. Volgens Bruin ‘is de door on-
derzoek geschraagde kennis van superioriteitsvertoon, van het hanteren en beoor-
delen van statussymbolen in het alledaagse verkeer van Nederlanders beperkt’.697 Hij 
vroeg zich af of tijdens het proces van democratisering de behoefte aan statusver-
toon sterker of zwakker wordt. Ook Klein benoemde eerder in haar proefschrift ‘het 
moeilijke vraagstuk of het minder scherp worden van sociale verschillen gepaard 
gaat met minder duidelijke drang om zich te onderscheiden of juist meer.’ 698 

Gevraagd naar de motieven waarom iemand tegenwoordig lid van een ridder-
lijke orde wordt, is het antwoord steevast: iets voor een ander doen in ordeverband, 
verdieping van het geloof, spiritualiteit, historie en voor de adellijke orden nog ‘fa-
milietraditie’. Toegetreden leden spreken over ‘eer’ en ‘trots’.699 Ook de buitenwacht 
vindt het lidmaatschap van een ridderlijke orde eervol. Montijn zegt daarover: het 

697  Bruin, Kroon op het werk, 179.
698  M.O.L. Klein, Statusonderscheidingen (Leiden 1963) 99-105; Vgl. Bruin, Kroon op het werk, 
178-180.
699  Mededelingenblad Orde van Malta, 50-3 (2015) 6-7; Bulletin, (Kerst 2016) 21.
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lidmaatschap is niet verplicht, ‘maar wel eervol’.700 Niemand noemt als motivatie 
‘ijdelheid’. Daarop doorvragend, bevestigen sommige leden dat een zekere mate 
van ijdelheid wel een rol speelt, maar het zijn altijd anderen over wie ze het hebben. 
De van der Schueren vond bij zijn studie naar de vrijwilligers van de Orde van Malta 
als beweegredenen om aan de activiteiten van de orde deel te nemen: identificatie 
met de orde, trots, status, het netwerk en het dragen van uniformen en onderschei-
dingen.701 

Ridderlijke orden vertonen een sterke hang naar traditie. Daar wijzen ook het 
gebruik van symbolen en rituelen op. Volgens de inzichten van Hobsbawn & Ranger 
zijn hun tradities te omschrijven als invented traditions. Handelingen en het gebruik 
van symbolen - zoals bij een ridderwijding - die de indruk moeten wekken alsof het 
al eeuwen zo gaat. Die uitgevonden of wellicht beter gezegd gerevitaliseerde tradi-
ties bewerkstellingen sociale cohesie en sociale identiteit, status, sociale hiërarchie 
en bevorderen de sociale contacten. Elementen die worden genoemd als motieven 
om voor het lidmaatschap van een ridderlijke orde te kiezen.

Leden van ridderlijke orden zijn zowel mannen als vrouwen, behalve bij de Duit-
se Orde waar alleen mannen lid van kunnen worden. Van oudsher waren ridderlijke 
orden een mannen aangelegenheid. Adel vererft alleen via de man en dat is nog 
steeds zo. Bij geen van de drieëntwintig orden die in de periode 1965-2015 actief 
waren, zijn vrouwen betrokken geweest bij hun oprichting. Betekent dit dat vrou-
wen anders behandeld worden dan mannen, of meer in het algemeen: wat is de 
relatie tussen gender en orde?702 Vrouwen kunnen bij de adellijke Orde van Malta 
en de Johanniter Orde pas vanaf de jaren vijftig lid worden, daarvoor waren het ex-
clusieve mannenorganisaties. In eerste instantie konden zij alleen lid worden van 
aparte vrouwenafdelingen en later pas als volwaardig ordelid toetreden. De niet-
adellijke orden die in 2015 nog actief waren, hebben vanaf hun oprichting altijd 
vrouwen als lid toegelaten. Vanaf het moment dat vrouwen lid konden worden van 
de adellijke orden, is hun aandeel hard gegroeid. Bij de Johanniter Orde waren in 
2015 net zoveel vrouwen als mannen lid en bij de Orde van Malta (inclusief dames-
vereniging) was hun aandeel zelfs groter. Het aandeel vrouwen bij de niet-adellijke 
orden ligt lager en is gemiddeld een kwart van het ledenbestand. Veel vrouwen wor-
den pas lid van een orde nadat hun man eerst lid geworden is. Bij de niet-adellijke 
orden worden vrouwen vaker lid vanwege hun maatschappelijke positie dan bij de 
adellijke orden. 

Vrouwen hebben bij de adellijke orden evenveel kans op een positie in het kapit-
tel (bestuur) als mannen, althans adellijke vrouwen. Bij de Johanniter Orde is sprake 
van een glazen plafond: niet-adellijke dames die gehuwd zijn met een edelman en 
daardoor lid van de orde kunnen worden, komen niet in aanmerking voor een plaats 
in het kapittel. Het lijkt erop dat vrouwen ook niet in aanmerking komen voor de 

700  Montijn, Hooggeboren, 302.
701  De van der Schueren, De kwaliteit van de arbeid, 113-117.
702  Vgl. gender en religie: M. de Baar en B. Boudewijnse, ‘Gender’, in: M. ter Borg et al., Hand-
boek Religie in Nederland, 344-358.
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positie van voorzitter. Geen van de orden, ook de niet-adellijke, heeft ooit een vrouw 
als voorzitter gehad. Door het gebrek aan analysedata kon voor de niet-adellijke or-
den niet worden vastgesteld of vrouwen dezelfde kansen hebben op een plaats in 
het kapittel als mannen. Samenvattend concludeer ik dat bij zowel adellijke als niet-
adellijke ridderlijke orden mannen hoger in de ordehiërarchie staan dan vrouwen. 

Netwerken
Wie zijn de leden van hedendaagse ridderlijke orden? Tot welke bevolkingsgroepen 
behoren zij, welke sociale status hebben ze en hoe zien hun netwerken eruit? Voor de 
beantwoording van deze en meer vragen heb ik in de hoofdstukken 5 t/m 7 onder-
scheid gemaakt tussen de adellijke en niet-adellijke orden en tussen de grotere niet-
adellijke orden en enkele kleinere orden. Van deze orden heb ik van de Orde van Malta, 
de Johanniter Orde, de Duitse Orde, de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem 
en van de Orde van Sint Lazarus Groot Prioraat der Nederlanden een vergelijkende 
analyse gemaakt.703 Drie adellijke en twee niet-adellijke orden of twee rooms-katho-
lieke orden, twee protestantse orden en een oecumenische orde. De overige overwe-
gend kleine orden heb ik niet in deze analyse betrokken. De opbouw van hun leden-
bestanden wijkt af van de hiervoor genoemde orden. Het zijn veelal ‘vriendenclubs’ 
met tussen de tien en maximaal vijfentwintig leden. In het algemeen is het profiel van 
de in de vergelijking meegenomen orden sociaal hoger. De leden van de vijf onder-
zochte orden behoren tot een in maatschappelijk opzicht sociale bovenlaag. 

Tussen de sociale status van leden van adellijke orden onderling bestaan niet 
veel verschillen en hetzelfde geldt voor de leden van de twee niet-adellijke orden. In 
grote lijnen is het enige verschil tussen de leden van adellijke en niet-adellijke orden 
het lidmaatschap van de Nederlandse adel en/of het gehuwd zijn met een adellijke 
partner. Bij de adellijke orden speelt familie een belangrijke rol. Sommige families 
tellen vele generaties leden, iets wat we bij de niet-adellijke orden niet zien. Behalve 
een groot aandeel homogame huwelijken komen bij de adellijke orden ook veel 
endogame huwelijken met leden uit het patriciaat voor. Het aantal adellijke leden 
en leden uit het patriciaat bij de niet-adellijke orden is zeer beperkt. 

Onder de leden van de niet-adellijke orden treffen we het grootste aandeel le-
den aan met een academische opleiding en ook scoren zij het hoogst op het aspect 
beroepsprestige. Er zijn maar weinig leden met beroepen op middelbaar en lager 
niveau. Bij de niet-adellijke orden behoren zij niet tot de doelgroep en bij de adel-
lijke orden weten zij de weg naar de orde evenmin te vinden, alhoewel het aandeel 
lagere en middelbare beroepen bij de adellijke orden groter is dan bij de niet-adellij-
ke. Dit zal mede komen door de gemiddelde toetredingsleeftijd van de leden, die bij 
de adellijke orden lager ligt dan bij de niet-adellijke. Meer dan bij de adellijke orden 
treden bij de niet-adellijke orden leden veelal toe op een moment dat zij de top van 
hun carrière al (bijna) bereikt hebben. 

703  Qua sociaal profiel zijn vergelijkbaar met de Orde van Sint Lazarus, Groot Prioraat der Ne-
derlanden: de Orde van Sint Lazarus, Grand Bailiwick of the Netherlands, en de Orde van de 
Tempel. Hun leden zijn niet in de analyse betrokken.
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Het zijn vooral de ‘maatschappelijk geslaagden’ die lid zijn van een ridderlijke 
orde. Bij de niet-adellijk orden meer nog dan bij de adellijke orden. Bij de niet-adellij-
ke orden worden zij daar specifiek op geselecteerd, terwijl bij de adellijke orden het 
‘van adel’ zijn het primaire selectiecriterium is. Het zijn hun netwerken die voor een 
groot gedeelte de samenstelling van hun ledenbestanden bepalen. Bij de adellijke 
orden zijn dat het familienetwerk en het bredere adelsnetwerk. Bij de Ridderorde 
van het Heilig Graf van Jeruzalem is dat het rooms-katholieke elitenetwerk en bij de 
Orde van Sint Lazarus het professionele netwerk van de leden. In hoeverre het soci-
aal kapitaal van het ordenetwerk bijdraagt aan de carrièrekansen van leden is ondui-
delijk. Ongetwijfeld zal het ordenetwerk in individuele gevallen een positief effect 
hebben op de carrièrekansen van een ordelid. Op basis van de gevonden resultaten 
concludeer ik in hoofdstuk 7 dat niet het ordelidmaatschap leidt tot een hoge maat-
schappelijke positie, maar dat het de mensen zijn die een hoge maatschappelijke 
positie bereiken, die lid van een orde zijn.

Voor alle orden geldt dat er een verschuiving van beroepen van hun leden heeft 
plaatsgevonden naar andere sectoren dan waarin zij vijftig jaar geleden werkzaam 
waren. Dat geldt niet alleen voor de adellijke orden maar ook voor de niet-adellijke 
orden en die verschuivingen zijn voor beide groepen min of meer gelijk. Er heeft een 
transitie plaatsgevonden van beroepen in de publieke sector en de krijgsmacht naar 
beroepen in de financieel-economische, de juridische en de culturele sector. Voor 
de adellijke orden is dit deels gebaseerd op een succesvolle reconversie van oud 
cultureel en sociaal adellijk kapitaal in gemoderniseerd cultureel en sociaal kapitaal. 
Hier volgen de orden de lijn zoals verkregen uit de studie van Dronkers en Schijf naar 
verschuivingen in beroepssectoren bij adel en patriciaat. Zij toonden voor elitepo-
sities bij de adel aan dat er een verschuiving heeft plaatsgevonden van de publieke 
naar de economische en de culturele sector en bij het patriciaat van de publieke en 
de economische sector naar de culturele sector.

De afname van beroepen in de publieke sector is bij alle orden het meest opval-
lend. Dat leidt zowel bij de Orde van Malta als bij de Johanniter Orde tot uitholling 
van hun netwerken. Terwijl de niet-adellijke orden heel gericht potentiële kandida-
ten kunnen benaderen voor het lidmaatschap, hebben de adellijke orden ‘last’ van 
de beperking dat leden van adel moeten zijn. Dit beperkt de doelgroep waaruit zij 
nieuwe leden kunnen rekruteren. De Orde van Malta laat sedert 2003 op beperkte 
schaal ook niet-adellijke leden toe waardoor de orde iets meer armslag heeft ge-
schikte kandidaten te benaderen. Ook hier is sprake van reconversie van kapitaal, 
waarbij symbolisch adellijk kapitaal wordt omgezet in sociaal kapitaal, in nieuwe 
netwerken die buiten het eigen adelsnetwerk liggen.

Toch scoren alle orden nog steeds hoog op de categorie ‘eliteposities’. Tot hun 
leden behoren en behoorden ministers, staatsecretarissen, commissarissen van de 
koning(in), bisschoppen, burgemeesters, ambassadeurs, rechters, medisch specia-
listen, directeuren van grote bedrijven en organisaties, bankiers en hoogleraren. Zo-
als Schijf et al. eerder onder adel en patriciaat in het algemeen lieten zien, neemt ook 
het aantal eliteposities van leden van ridderlijk orden geleidelijk af. Bij de adellijke 
orden verloopt dat proces sneller dan bij de niet-adellijke orden. Door een proces 
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van verstrengeling van adel en haute bourgeoisie gedurende de twintigste eeuw is 
er in Nederland een min of meer homogene sociale bovenlaag ontstaan. In over-
eenstemming met de moderniseringstheorie neemt het belang van aangeboren 
kenmerken binnen deze groep af waardoor het niet meer vanzelfsprekend is dat eli-
teposities die van oudsher door de adel en het patriciaat werden uitgeoefend, nog 
steeds door hen worden uitgeoefend. Daardoor wordt de groep waaruit de orden 
leden met een elitepositie kunnen rekruteren steeds kleiner. Bij de adellijke orden 
verloopt dat proces sneller dan bij de niet-adellijke, omdat bij de adellijke orden de 
doelgroep vele malen kleiner is.

Leden van ridderlijke orden wonen voornamelijk in de Randstad waarbij Den 
Haag, de stad die in de tweede helft van de negentiende eeuw uitgroeide tot ‘adel-
stad’ van Nederland, de meeste leden telt. Voor de rooms-katholieke orden geldt 
dat tevens een substantieel deel van hun leden in de van oudsher rooms-katholieke 
provincies Brabant en Limburg woont. Er wonen slecht weinig leden in de meer 
noordelijke provincies Flevoland, Overijssel, Friesland, Groningen en Drenthe. De 
Status van de woonwijken waar hun leden wonen is onderling gelijkwaardig en 
steekt substantieel boven het Nederlandse gemiddelde uit. Samenvattend conclu-
deer ik, dat uit de verzamelde gegevens van 2289 leden weinig verschil blijkt tussen 
de gemiddelde sociale status van leden van de vijf onderzochte ridderlijke orden, 
behoudens het aangeboren kenmerk van een adellijke titel of predikaat. Op verwor-
ven kenmerken zoals academische titels, beroepen en meer specifiek eliteposities, 
scoren de niet-adellijke orden hoger dan de adellijke orden. Dit ligt in lijn met het 
aannamebeleid van die orden. De niet-adellijke orden zullen meer dan de adellijke 
orden op zoek zijn naar leden van een bepaalde ‘signatuur’.

Het adellijk toernooiveld
Voor de adel zijn de adellijke orden een terrein waarop hij zich nog kan onderschei-
den ter versterking van de eigen identiteit, wat zich met name uit door inzet voor de 
samenleving. Vanaf de opkomst van niet-adellijke orden in de jaren zestig hebben 
de adellijke orden zich van hen gedistantieerd. Doordat de niet-adellijke orden de 
gebruiken en symbolen van de adellijke orden overnamen, zijn de adellijke orden 
bang dat daardoor hun goede naam geschaad wordt, zeker indien daar orden bij 
betrokken zijn met (back stage) verkeerde bedoelingen. Een uitzondering vormt de 
Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem. Die orde wordt door de adellijke or-
den wel erkend als kerkelijke organisatie maar niet als ridderlijke orde; de orde is im-
mers wel ‘heel netjes’ maar ‘niet adellijk’. Alle andere orden worden door hen veelal 
aangeduid als pseudo, valse of niet-erkende orden, of prozaïscher als ‘operettege-
zelschappen’. De adellijke orden geven hiermee een duidelijk signaal af geen andere 
orden op hun velden te dulden. 

Nieuwe niet-adellijke orden worden door de adellijke orden gezien als rivalen die 
een positie willen innemen op velden die lange tijd exclusief voor de adel waren. De 
inzichten van Weber en Bourdieu zijn bij deze machtsstrijd tussen ‘traditionele’ en 
‘zelfbenoemde’ elites verhelderend. Tussen de spelers op die velden bestaat compe-
titie en rivaliteit om hun exclusieve positie te behouden en die is voor de adellijke 
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orden - als een van de weinige nog overgebleven kenmerken - noodzakelijk om zich 
blijvend te onderscheiden van andere groepen in de samenleving. Andere orden 
passen niet binnen de leefwereld van adellijke orden, hun collectieve wijze van den-
ken en handelen om hun exclusieve karakter als elite te behouden. Die leefwereld 
is gebaseerd op instituties en rituelen maar ook op aspecten zoals memory culture: 
familie, opvoeding, etiquette, of meer generiek adellijke lifestyle. En dat exclusieve 
karakter legitimeert - althans voor de adellijke orden - uitsluiting van niet-adellijke 
orden.

In Nederland worden door de overheid alleen de adellijke orden als ridderlijke 
orden erkend. Zij alleen zijn opgenomen in het Besluit draagvolgorde onderscheidin-
gen van de Kanselarij der Nederlandse Orden. Wie op zoek gaat naar de criteria om 
als ridderlijke orde te worden aangemerkt, kan zich die moeite besparen, die crite-
ria zijn er niet. Daarmee komen we in een ‘schemergebied’ van wie of wat bepaalt 
of een orde tot de erkende orden van Nederland behoort. Een belangrijke these 
uit de sociologie die bekend staat als het Thomas Theorema, geeft een opmerkelijk 
heuristisch inzicht: If men define situations as real, they are real in their consequences. 
Met andere woorden, indien mensen bepaalde situaties als werkelijk definiëren, 
dan zullen zij naar die situatie gaan handelen en zullen die situaties werkelijke ge-
volgen hebben. In hoofdstuk 4 is deze thematiek vanuit een sociologische invals-
hoek benaderd.

Internationaal rechtelijk gaat men er van uit dat een ridder(lijke) orde authentiek 
is indien de orde is gesticht door een zogenaamde fons honorum, een ‘bron van eer’. 
Fons honorum is een ‘mystieke macht’, een regaal recht, dat toekomt aan iedere rege-
rend vorst of regering van een land. Algemeen wordt er van uitgegaan dat die macht 
onder internationaal recht ook toekomt aan vorsten die onvrijwillig zijn afgetreden 
en aan de hoofden van hun voormalige koninklijke huizen. Veel orden beroepen 
zich er op dat ze gesticht zijn door, of de protectie genieten van, een fons honorum. 
Met name het verkrijgen van protectie is voor veel nieuwe orden een legitimatie 
zich als authentieke orde te presenteren. Protectie is echter een nietszeggend be-
grip en duidt slechts op een symbolische bescherming. Ik concludeer dan ook dat 
een ridder(lijke) orde alleen authentiek is indien die orde - of haar statutaire rechts-
opvolgers - door een fons honorum is gesticht. Iedere andere zichzelf benoemde rid-
derlijke orde is een private organisatie, ongeacht of die orde de protectie geniet van 
wie dan ook. Dat betekent geenszins dat zo’n orde in de geest van oude ridderlijke 
orden geen eerbaar doel zou kunnen nastreven. 

In het Besluit draagvolgorde onderscheidingen wordt het onderscheidingsteken 
van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem niet vermeld, terwijl deze orde 
door een fons honorum (de paus) als eigen rooms-katholieke orde erkend is. Het 
onderscheidingsteken van de orde mag derhalve niet gedragen worden op een of-
ficieel (militair) tenue. De Nederlandse afdeling van de orde neemt geen andere po-
sitie in dan de Nederlandse afdeling van de Orde van Malta, die wel tot de erkende 
orden behoort. Samenvattend concludeer ik dat er in Nederland door de overheid 
erkende en niet-erkende ridderlijke orden zijn en dat de criteria waarop die erken-
ning gebaseerd is niet helder zijn.
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Geloven verplicht
Hebben ridderlijke orden zich de afgelopen decennia aangepast aan onze snel ver-
anderende samenleving? En als ze dat gedaan hebben, welke strategieën hebben ze 
daarvoor dan gevolgd? In hoofdstuk 5 is bekeken op welke wijze ridderlijke orden 
hebben ingespeeld op de zich vanaf de jaren zestig snel manifesterende maatschap-
pelijke veranderingen. Vanaf die jaren zestig kwam er in Nederland een proces op 
gang van ontvlechting van religie en politiek. Tot die tijd waren veel maatschappelij-
ke organisaties gebonden aan een levensbeschouwelijk zuil, waarvan de katholieke 
en protestantse zuilen het meest prominent in het maatschappelijk leven verankerd 
waren. Dit proces, dat een gevolg was van verdergaande democratisering en be-
kend staat als de ontzuiling, heeft grote gevolgen gehad voor de godsdienstige en 
maatschappelijke ontwikkeling in Nederland. 

Samen met het al veel eerder ingezette proces van secularisering, de afname van 
de betekenis van religie in de samenleving, leidde dat er toe, dat gedurende de tweede 
helft van de twintigste eeuw de ontkerkelijking in Nederland in snel tempo toenam. 
Dit betekende niet dat de belangstelling voor religie en spiritualiteit afnam, maar wel 
dat er steeds minder mensen waren die zich nog thuis voelden bij een kerkgenoot-
schap. ‘Meer geloof, minder kerk’, noemde socioloog De Hart de transformatie van ge-
bonden religie naar buitenkerkelijke religie, waarbij veel mensen zoekende zijn naar 
een vorm van zingeving.704 Dit transformatieproces heeft ook zijn sporen nagelaten 
binnen de onderzochte ridderlijke orden. Van de adellijke orden gaf in 2016 de helft 
van het aantal leden aan nog regelmatig naar de kerk te gaan en acht procent zei nooit 
meer in de kerk te komen. De orden hebben de afgelopen vijftig jaar hun opvattingen 
over religie en spiritualiteit geregeld aangepast. Zij transformeerden via een reconver-
siestrategie langs twee assen: religie en maatschappelijke betrokkenheid. 

‘Geloven verplicht’ is nog steeds het credo van alle orden. Aspirant leden moeten 
zichzelf tot een christelijk kerkgenootschap rekenen. Afhankelijk van de orde is dat 
rooms-katholiek, protestant of niet nader gedefinieerd bij de oecumenische orden. 
Midden jaren zestig, het moment dat mijn onderzoeksperiode aanvangt, getuigden 
de orden nog in hoge mate van hun christelijk geloof. De Orde van Malta profileerde 
zich sterk als religieuze orde, weliswaar met leken als lid, en de protestantse Duitse 
Orde en de Johanniter Orde vonden houvast bij hun protestants-christelijke achter-
grond. Nu vijftig jaar later voert het religieuze aspect bij de Orde van Malta geen bo-
ventoon meer en wordt ieder lid vrijgelaten zijn of haar katholieke geloof op eigen 
wijze te beleven. De orde is geleidelijk aan vrijer geworden in haar rooms-katholieke 
standpunten. Ook bij de protestantse orden speelt geloof tegenwoordig een minder 
belangrijke rol; ze zijn in naam nog protestant-christelijk en houden zich vanuit die 
achtergrond bezig met goede werken, maar daarbij is geloof geen bepalende factor 
meer. Van hun leden wordt niet meer verwacht dat zij belijdend lid zijn of staan inge-
schreven bij een protestants kerkgenootschap. Dat was vijftig jaar geleden anders, 
nu nemen de orden genoegen met een verklaring waarin het reformatorisch karak-
ter van de orde onderschreven wordt. 

704  J. de Hart, Meer geloof, minder kerk (Lelystad, 2006).
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Bij de oecumenische orden is het niet anders. Zij zijn lange tijd zoekende geweest 
hoe aan de oecumenisch-christelijk signatuur invulling gegeven moest worden. Zij 
zijn daarbij uiterst terughoudend in het aanspreken van hun leden op geloofsas-
pecten. Het lijkt erop alsof de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem nog het 
meest standvastig is gebleven. De leden van die orde behoorden en behoren nog 
steeds tot de meest trouwe rooms-katholieken. Hun leden ervaren de orde als een 
ontmoetingsplek waar zij in verbondenheid hun rooms-katholieke geloof kunnen 
belijden: ‘Een kroon op mijn geloof’ zoals een van de leden het uitdrukte.

Er heeft in het religieuze landschap een verschuiving plaatsgevonden van sa-
craal naar profaan; een transitie van sacraal via sociaal, zoals de inzet voor wereld-
vrede en ethische vraagstukken, naar vitaal, de wil van mensen om zelf hun doel-
stellingen te realiseren en van het leven te genieten. Ook binnen de orden is deze 
transitie zichtbaar, van sterk kerk gebonden religie (kerncultuur) naar - zoals De Hart 
het noemt - zoekreligiositeit: ‘Nederlanders zien religie eerder als iets persoonlijks 
dan als een groepsgebeuren, eerder als verbonden met een zoekproces dan met 
vaste zekerheden’.705 Dit sluit aan bij de inzichten van Kuiper over individualisering 
en individualisme, waarbij het eerste het proces is en het tweede het gevolg van dat 
proces, de persoonlijke vrijheid, de zelfontplooiing en het autonome, verantwoor-
delijke individu.706 De orden reageerden hierop - gedreven door de zorg om nieuwe 
en dan vooral jongere leden - door geregeld hun ‘religieuze’ toelatingscriteria te 
moderniseren. Desondanks zijn de orden nog steeds velden waarbinnen (kerkelijke) 
traditie en ritueel aandacht krijgen, met name tijdens installatierites en spirituele 
bijeenkomsten voor hen die daar gebruik van willen maken.

Nieuwe leden geven aan dat de keuze voor het lidmaatschap in sterke mate be-
paald is door ‘het doen van vrijwilligerswerk in ordeverband’ en ook ‘gezelligheid’ 
wordt genoemd als reden om zich aan te melden. Voor de adellijke orden is het fa-
milienetwerk onveranderd belangrijk voor het aangaan van het ordelidmaatschap 
(‘het hoort er gewoon bij’). Toch zijn leden de afgelopen decennia kritischer gewor-
den over hun aanmelding, het is geen automatisme meer, maar een bewuste keuze. 
De orden hebben hier op ingespeeld door aanpassing van hun toelatingsbeleid en 
meer te focussen op hun goede werken, niet alleen intern maar ook naar de bui-
tenwereld. Er heeft bij een aantal van hen de afgelopen decennia een reconversie 
plaatsgevonden van ‘religieus kapitaal’ in ‘gemoderniseerd religieus kapitaal en sym-
bolisch en sociaal kapitaal’. 

Dit blijkt ook uit de toegenomen aandacht die orden schenken aan broeder-
schap, onderlinge vriendschap of zoals sommige leden het uitdrukken aan ‘gezel-
ligheid’. In 1984 organiseerde de Johanniter Orde ter gelegenheid van haar 75-jarig 
bestaan, net als in 1959 ter gelegenheid van haar 50-jarig bestaan, een galabal voor 
leden en bevriende (adellijke) orden. Sedertdien wordt ieder lustrum feestelijk ge-
vierd. De Orde van Malta sloot zich hier bij aan met een galabal in Paleis Het Loo 
in 2006 ter gelegenheid van haar 95-jarig bestaan. Ook de andere orden kennen 

705  Bernts et al., God in Nederland 1996-2006, 124-126.
706  Kuiper, Van de Berg der Waarheid naar de vlakte van het individualisme, 11-13.
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ter versteviging van de onderlinge band van de leden gezelligheidsdiners, zowel 
tijdens hun - meestal jaarlijkse - ridderdagen (hun formele ledenbijeenkomsten) als 
door het jaar heen. Vormen van nieuw symbolisch en sociaal kapitaal die vijftig jaar 
geleden in ieder geval bij de adellijke orden ondenkbaar waren.

Het staat leden van ridderlijke orden vrij een eigen invulling te geven aan religie 
en spiritualiteit. Geloof kent binnen de moderne orden twee uitersten, van over-
tuigd gelovig en trouwe kerkgang via twijfel (zoekgedrag) naar een individueel 
beleefd ongeloof. ‘Geloven verplicht!’ wordt dan ‘geloven verplicht?’ Bij de rooms-
katholieke orden behoren de leden overwegend tot de meest trouwe gelovigen. 
Voor de protestantse en oecumenische orden is het een terechte vraag in hoeverre 
religie een bepalende factor is geweest bij de keuze voor het lidmaatschap. Het is 
geen eis meer, dat je gelovig moet zijn. Je wordt lid omdat je gevraagd wordt of 
omdat het erbij hoort of om een andere reden, waarbij je instemt met de christelijke 
achtergrond van de orde. 

Dat losser worden van het ‘religieuze aspect’ heeft een negatieve invloed op de 
interne cohesie. Geloof heeft binnen de orden in verminderde mate nog invloed op 
groepsvorming. Anderzijds wordt sociale cohesie versterkt door het gebruik van be-
paalde rituelen en symbolen. Dit komt tot uiting tijdens gemeenschappelijke bijen-
komsten zoals de jaarlijkse ridderdagen waarop nieuwe leden worden geïnstalleerd. 
Het belang van deze gezamenlijke, veelal kerkelijke viering en installatie van nieuwe 
leden alsook de bevestiging van het lidmaatschap, verschilt per orde en is afhanke-
lijk van wat ik de ‘samenbindende factor’ heb genoemd. Bij de adellijke orden is dat 
het ‘van adel’ zijn en bij de rooms-katholieke orden het ‘rooms-katholicisme’. Dit in 
tegenstelling tot het ‘protestantisme’. Bij de protestantse en oecumenische orden is 
geloof geen samenbindende factor, daarvoor zijn de kerkelijke denominaties te di-
vers. Het gebruik van protocol, rituelen en symbolen verschilt daardoor per orde van 
summier tot zeer uitgebreid. Bij de Duitse Orde, die een grote interne cohesie kent, 
is het uiterst summier: ‘zwaaien met zwaarden dat doen wij niet meer’, terwijl bij de 
Orde van Sint Lazarus, waar de interne cohesie veel kleiner is, protocol en rituelen 
juist veel aandacht krijgen. 

‘Geloven verplicht’ betekent ook de verplichting zich in te willen zetten voor de 
medemens. Die inzet is zoals bij veel maatschappelijke organisaties gebaseerd op een 
moreel mechanisme en een netwerk mechanisme. Het netwerk mechanisme is de bron 
van sociale cohesie, wat mensen er toe aanzet om in gezamenlijkheid, de orde als ge-
meenschap, een bijdrage te leveren aan de civil society. Het moreel mechanisme is het 
morele appèl dat op ordeleden gedaan wordt zich in te zetten voor anderen. De leden 
zullen elkaar daarin versterken indien de sociale cohesie binnen de orde groot is door 
een op vertrouwen gebaseerde sterke onderlinge horizontale wisselwerking. 

De activiteiten van ridderlijke orden, hun werken, zijn in hoofdstuk 6 besproken. 
Ze zijn afgestemd op de behoeften die er in de civil society zijn en waren lange tijd 
vooruitstrevend. Door verdergaande overheidsregulering de afgelopen vijftig jaar, 
is het moeilijker geworden activiteiten te ontplooien die als vernieuwend gezien 
kunnen worden. Om onderscheidend te blijven, proberen orden hun activiteiten af 
te stemmen op de behoeften die er in de (zorg)markt zijn. Door verschil in focus op 
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die uit te voeren activiteiten slaagt de ene orde daar beter in dan de andere, wat een 
weerslag heeft op de betrokkenheid van de leden bij de werkzaamheden en dus op 
de sociale cohesie binnen de orden. 

Dit vertaalt zich naar de periode dat iemand lid van een orde blijft. Bij de oecu-
menische orden is het ledenverloop groot. Ongeveer de helft van het aantal leden 
van de Orde van Sint Lazarus haakt binnen een paar jaar alweer af. Die orde en ook 
enkele andere orden geven aan dat er op bepaalde momenten en gedreven door 
de behoefte aan nieuwe leden, mensen zijn binnengehaald die het wel ‘interessant’ 
vonden om lid te worden, maar eigenlijk niet goed wisten van wat voor organisatie 
zij lid werden. Dit zijn leden die weinig tot niet betrokken zijn bij de ordeactiviteiten 
en binnen een paar jaar weer afhaken wegens gemis van een samenbindende fac-
tor. Bij de adellijke orden en de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem blijven 
de meeste leden tot hun dood lid, slechts tien procent zegt voortijdig het lidmaat-
schap op. Dit betekent niet dat bij de adellijke Orde van Malta en de Johanniter Orde 
alle leden zich actief inzetten. Van hun leden zet circa een kwart tot een derde deel 
zich in voor de ordeactiviteiten of hebben de intentie dat te doen. Het is vooral het 
gevoel van adel te zijn, dat de leden beweegt langdurig lid te blijven. 

Er zit een groot verschil tussen de jaarlijkse bestedingen aan goede doelen die 
door de diverse orden gedaan worden. De adellijke orden en de Ridderorde van het 
Heilig Graf van Jeruzalem besteden daar substantieel meer geld aan dan de overige 
orden. Hun jaarlijkse budget loopt uiteen van enkele tonnen tot een miljoen euro 
bij de Duitse Orde. De bestedingen van de overige orden lopen uiteen van een paar 
duizend tot enkele tienduizenden euro’s. Vergeleken met andere charitatieve orga-
nisaties in Nederland behoren de adellijke orden en de Ridderorde van het Heilig 
Graf van Jeruzalem tot de middelgrote spelers in goede doelen land, omdat daar 
enkele zeer grote spelers bij zijn met jaarlijkse budgetten van vele tientallen mil-
joenen tot bij een enkeling zelfs honderden miljoenen euro’s. Hierdoor hebben de 
orden maar een gering aandeel in de totale jaarlijkse besteding aan goede doelen in 
Nederland en/of daar buiten. 

De gelden die zij ter beschikking stellen komen uit eigen vermogen, bijdragen 
van leden en fondsenwerving. Voor de meeste orden is fondsenwerving essentieel 
om voldoende middelen te vergaren. Zichtbaarheid van de orden en met name 
zichtbaarheid van de werken van de orden is daarbij steeds belangrijker geworden. 
Werden goede werken vroeger in stilte gedaan, tegenwoordig is het van ‘levensbe-
lang’ dat de orden aan de buitenwereld laten zien wat zij doen en dat zij transparant 
zijn over hun financiële huishouding. In hun communicatiebeleid naar buiten toe is 
dan ook een verandering zichtbaar, zij zijn de afgelopen decennia meer open ge-
worden en er heeft een verschuiving plaatsgevonden van aandacht voor de orde 
naar aandacht voor de werken van de orde. Op de in 2016 vernieuwde website van 
de Johanniter Orde is nauwelijks iets te vinden over de orde maar des te meer over 
Johanniter Nederland, de stichting van waaruit de werken van de orde worden uit-
gevoerd. Ook de Duitse Orde gaat op haar website uitgebreid in op het fonds van 
de orde en de mogelijkheid tot het doen van hulpaanvragen. Van de twaalf nog 
actieve orden in 2015 presenteren zich er tien op het internet. Hun websites geven 
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de bezoeker informatie over de orde als organisatie, hun historie, hun werken en in 
een aantal gevallen informatie over de mogelijkheid tot het aangaan van het lid-
maatschap.

Tot besluit
In deze studie heb ik mij gericht op de Werdegang van ridderlijke orden in Nederland 
tussen 1965 en 2015. In totaal zijn er in deze halve eeuw drieëntwintig orden actief 
geweest, waarvan er in 2015 nog twaalf bestonden. Het zijn nog steeds bloeiende 
organisaties met in totaal een kleine 1400 leden. Daarvan vertegenwoordigen de 
adellijke orden met meer dan 800 leden, een substantieel aandeel van de Neder-
landse adel. Ondanks het feit dat jongeren zich vanaf de jaren tachtig meer voor 
hun adellijke afkomst zijn gaan interesseren, heeft dat bij de adellijke orden niet 
geleid tot een grotere toestroom van jongere leden onder de 45 jaar. Hun aandeel 
blijkt niet groter te zijn dan in de jaren zestig en zeventig. Door vergrijzing van de 
maatschappij - wat ook zichtbaar is binnen de orden - neemt het relatieve aandeel 
jongere leden zelfs sterk af. 

Is dat een indicatie dat ridderlijke orden niet meer van deze tijd zijn? Dronkers en 
Kuiper weerlegden eerder een soortgelijke vraag voor het instituut adel. Zij betoog-
den dat een adellijke titel niet minder belangrijk was geworden voor het klassieke 
verschijnsel van ‘omhoog trouwen’ van vrouwen en dat adellijke personen nog altijd 
betere kansen hebben op een goede maatschappelijke carrière.707 Zoals hoofdstuk 7 
laat zien, gelden deze twee verschijnselen voor leden van adellijke ridderlijke orden 
in versterkte mate, waarbij echter geen positief effect kan worden aangetoond dat 
het ordelidmaatschap daarop van invloed is geweest. Wel duidelijk zichtbaar is het 
belang van familiecultuur en de bijdrage van de orden aan het in stand houden van 
het adelsnetwerk en daarmee de adelscultuur in Nederland. 

De afschaffing van de standenmaatschappij, de introductie van het algemeen 
kiesrecht en de democratisering van de samenleving zorgde er geleidelijk aan voor, 
dat de adel met name gedurende de twintigste eeuw in het openbare maatschap-
pelijk leven steeds meer terrein verloor. Verloor de adel daarmee ook zijn collectivi-
teit? Merton onderscheidde drie groeperingen: de groep, de collectiviteit en de soci-
ale categorie. Kenmerk van een collectiviteit is saamhorigheid en gedeelde waarden 
en doelen, terwijl bij de sociale categorie nauwelijks nog sprake is van een onder-
linge relatie of binding.708 De Saint Martin gebruikte het ‘sleutelconcept’ espace de 
la noblesse om aan te geven dat de adel die in de hedendaagse tijd door het verlies 
van zijn bijzondere positie niet langer beschouwd kan worden als een homogene 
groep, toch meer is dan alleen nog een netwerk van individuen.709 Hetgeen de adel 
nog bindt, zo concludeerde zij, is zijn symbolisch en sociaal kapitaal. Daarbij speelt 

707  Dronkers en Kuiper, ‘Zeven foute opvattingen over de huidige Nederlandse adel’, 44.
708  R.K. Merton, Social theory and social structure (New York, 1957) 299-300.
709  Vgl. Y. Kuiper, ‘Herinneringscultuur’, in: C.O.A. Schimmelpenninck van der Oije, F. Keverling 
Buisman, M.V.T. Tenten en F.J.W. van Kan (red.), Adel en ridderschap in Gelderland. Tien eeuwen 
geschiedenis (z.pl., 2013) 327; De Saint Martin, L’Espace de la noblesse. 
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het symbolisch kapitaal, als fundament van de adellijke identiteit, de belangrijkste 
rol. Waar het om gaat, is door reconversie van het adellijk kapitaal in nieuw kapitaal 
(economisch, cultureel, symbolisch en sociaal) zich te manifesteren op velden waar 
de adel nog steeds een rol van betekenis kan spelen. 

De adel is nog steeds in staat reconversiestrategieën succesvol uit te voeren. 
Adellijke organisaties, zoals ridderlijke orden, kunnen daarbij voor het behoud van 
symbolisch kapitaal een belangrijke functie vervullen. Volgens de inzichten van 
Bourdieu spelen niet alleen individuele voorkeuren een rol maar juist het collectieve 
oordeel van de groep en de internalisatie daarvan in de habitus van de leden, wat 
van invloed is op de adellijke identiteit. Een goed voorbeeld hiervan is het collec-
tieve sentiment van de adellijke orden ten opzichte van de niet-adellijke orden, die 
in hun ogen niet authentiek zijn en uitgesloten worden. 

Door hun bijeenkomsten en de netwerkvorming waarop ze zijn gebaseerd, heb-
ben de ridderlijke orden een belangrijke rol gespeeld bij het in stand houden van 
het collectieve gevoel van adel te zijn en de adelijke herinneringscultuur. In dit ver-
band speekt De Saint Martin over het geloof (la croyance) in de adel.710 Dit geldt voor 
ridderlijke orden nog meer dan voor andere adellijke organisaties zoals de Neder-
landse Adelsvereniging en de Ridderschappen. Het verschil zit in hun rituelen, bij de 
orden herkenbaar in gebruiken zoals een ridderwijding, die niet alleen sociale iden-
titeit bewerkstelligen, maar ook sociale cohesie en sociale contacten bevorderen. 
De bijdrage die de orden leveren aan het achterliggende adelsnetwerk, waarbinnen 
een substantieel deel van de leden elkaar nog geregeld treft tijdens borrels, feesten, 
en speciale gelegenheden, onder andere van andere orden en bevriende organisa-
ties, zal daarop nog veel meer van invloed zijn. Dit netwerk in combinatie met het 
familienetwerk draagt bij aan de vorming van het symbolisch, cultureel en sociaal 
kapitaal van de adel. Ook zorgt datzelfde netwerk er voor dat adellijke partners el-
kaar al op jeugdige leeftijd ontmoeten. Daar wijst ook het hoge aandeel homogame 
huwelijken op onder leden van adellijke orden. 

Daarnaast zetten de orden zich financieel en fysiek in voor de medemens en ma-
ken zij met hun organisaties deel uit van de civil society. Niet alleen voor de eigen 
standsgenoten, maar voor iedere hulpbehoevende, zonder onderscheid in afkomst 
of geloof. Nu adel sedert enkele decennia weer meer in de belangstelling staat, dur-
ven adellijke orden ook meer hun gezicht te laten zien: ‘Wij doen hele goede dingen’, 
zei een kapittellid van de Johanniter Orde in een interview, ‘en dat mogen we best 
laten zien’. Daarmee uitdrukking gevend aan de rol die de adel in de hedendaagse 
tijd kan en wil spelen. 

Ridderlijke orden in Nederland zijn nog steeds maatschappelijk relevant. Dat 
geldt niet alleen voor de adellijke orden maar ook voor de niet-adellijke. Hun maat-
schappelijk belang blijkt uit hun bijdrage aan de civil society en hun netwerkvor-
ming. Voor de adellijke orden komt daar nog bij dat zij een cruciale bijdrage leveren 
aan het voortbestaan van de adel als collectiviteit. Willen de orden relevant blijven 
dan zullen ze ook in de toekomst op veranderende omstandigheden moeten blijven 

710  De Saint Martin, L’Espace de la noblesse, 11.
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inspelen. De grootste uitdaging daarbij is voldoende jongere leden aan te trekken. 
Alleen dan zullen leden van ridderlijke orden met hun eigen habitus, ieder op hun 
eigen veld een bijdrage blijven leveren aan de civil society en zich als een elite kun-
nen manifesteren.
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Bijlage 1: Gebruikte databestanden

Databestanden
Van de in de analyse betrokken ridderlijke orden zijn databestanden opgebouwd, 
die als basis voornamelijk gegevens bevatten afkomstig uit (oude) ledenlijsten aan-
gevuld met gegevens uit diverse secundaire bronbestanden. De zo samengestelde 
databestanden, beslaan de periode 1965-2015. De bestanden van de Johanniter 
Orde en de Duitse Orde orden bevatten gegevens over alle leden die de afgelopen 
vijftig jaar lid geweest zijn of momenteel lid van die orden zijn; het betreft de volle-
dige populatie. Dat geldt niet voor de Orde van Malta. De orde heeft nog een aparte 
damesafdeling waarvan ik niet de beschikking had over de ledengegevens van vóór 
1979. Voor aanvulling van de ledenlijsten van de adellijke orden is voornamelijk ge-
bruik gemaakt van de eind 2014 afgeronde historische reeks van Nederland’s Adels-
boek, uitgegeven gedurende de jaren 1988-2014. In deze reeks zijn de genealogieën 
opgenomen van alle families die tot de Nederlandse adel behoren of behoord heb-
ben. Een beperking daarbij is dat de levensloopgegevens van een aantal leden ge-
baseerd is op gegevens die inmiddels 27 jaar oud zijn. Nederland’s Adelsboek wordt 
uitgegeven door het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) te Den Haag en geldt 
als een betrouwbare bron, die door vele onderzoekers gebruikt wordt. Het CBG 
maakt hiervoor gebruik van de eigen opgebouwde genealogische collecties, die 
zeer veel informatie bevatten over Nederlandse families, en van eigen onderzoek in 
archieven. Voor het bijhouden van gegevens over de zogenaamde état présent, de 
hedendaagse nog levende familieleden, worden door het CBG interviews afgeno-
men met de betrokkenen zelf. Het feit dat een gedeelte van de informatie van be-
trokkenen zelf komt, zou kunnen leiden tot onbetrouwbare gegevens. Ook Dronkers 
was zich dat bij zijn onderzoek naar elitefuncties binnen de adel bewust. Hij zei daar-
over: ‘Aangezien het bekend was dat deze gegevens gepubliceerd zouden worden, 
verwacht ik niet dat deze gegevens onbetrouwbaar zullen zijn. De sociale controle 
van de familie zal er bovendien voor zorgen dat een familielid niet pronkt met een 
valse academische titel, niet-beklede openbare ambten, niet-bestaande hoffuncties 
of een niet-toegekend lidmaatschap van een ridderlijke orde’ 711. Daar waar mogelijk 
zijn aanvullende gegevens gezocht en zijn de gegevens uit de analysebestanden 
geverifieerd met vergelijkbare bronnen. Daarom kan vastgesteld worden dat de be-
standen een betrouwbare weergave zijn van hun ledenbestanden over de afgelo-
pen vijftig jaar.

Anders is het gesteld met de niet-adellijke orden, de gegevens over hun leden 
zijn slechts gedeeltelijk in openbare bronnen opgetekend zoals in Nederland’s Pa-
triciaat, wat net als Nederland’s Adelsboek een betrouwbare bron is en ook door het 
CBG wordt uitgegeven. ‘In Nederland’s Patriciaat worden genealogieën opgenomen 
van families die gedurende tenminste de laatste honderdvijftig jaar een vooraan-
staande rol in de Nederlandse samenleving hebben gespeeld’, aldus de inleiding 
van de reeks boekjes die vanaf 1910 jaarlijks verschijnen. Opname in Nederland’s 

711  Dronkers, De maatschappelijke relevantie van hedendaagse Nederlandse adel, 13.
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Patriciaat, in de ‘volksmond’ het blauwe boekje genoemd als tegenhanger van het 
rode boekje, het Nederland’s Adelsboek, gebeurt op eigen verzoek van de betrok-
ken familie en tegen een gegarandeerde afname van een hoeveelheid boekjes. De 
genealogieën worden derhalve veelal door de families zelf aangeleverd. Dit neemt 
echter niet weg dat de berouwbaarheid van de reeks groot is vanwege het door 
het CBG uitgevoerde controlewerk. De beschreven families behoren alle tot de 
hoge burgerij van Nederland. Dat wil niet zeggen dat een niet beschreven familie 
niet tot die elite zou behoren, sommige families willen niet opgetekend worden of 
hebben er het geld niet voor over. Vanaf 1910 zijn in Nederland’s Patriciaat onge-
veer 1800 verschillende families beschreven 712. Geregeld vindt heropname plaats 
met nieuwe of aanvullende gegevens over een bepaalde eerder gepubliceerde 
familie 713. Ook voor de niet-adellijke orden zijn daar waar mogelijk aanvullende 
gegevens gezocht in secundaire bronnen zoals de genealogische collecties van 
het CBG. Voor de opbouw van het databestand van de Ridderorde van het Heilig 
Graf van Jeruzalem had ik alleen de beschikking over een ledenlijst uit 2012. Door 
aanvulling met gegevens uit andere bronnen kon de volledige populatie, die in 
2015 lid van de orde was, in kaart worden gebracht. Het betreft dus niet de vol-
ledige populatie over de gehele onderzoeksperiode. Dit laatste geldt ook voor de 
Orde van Sint Lazarus. Ondanks de medewerking van de orde om de populatie die 
tussen 1965 en 2015 lid was te reconstrueren, wat voor een groot gedeelte gelukt 
is, bevat het bestand hiaten. Een gedeelte van de benodigde gegevens is niet be-
waard gebleven. 

Uitgevoerde analyses
De verzamelde analysegegevens zijn verwerkt met SPSS-23. Daar waar mogelijk is 
gebruik gemaakt van descriptieve statistische methoden. Om inzicht te krijgen in de 
verschillen tussen verschillende generaties leden van ridderlijke orden, zijn analyses 
gemaakt op basis van generatieklassen. Gekozen is voor de klasse-indeling: jongeren 
(18/21 t/m 45 jaar), middengroep (46 t/m 65 jaar) en ouderen (66 jaar en ouder).

Variabelen
In de statistische analyse worden de volgende variabelen gebruikt:

Leeftijd1. . Deze variabele valt op te splitsen in de leeftijd op het moment dat 
een persoon lid van een ridderlijke orde wordt en de leeftijd van een lid op 
enig moment gedurende de in ogenschouw genomen periode tussen 1965 
en 2015.
Decennium waarin een lid geboren is2. .

712  Opgave Centraal Bureau voor Genealogie (2015).
713  Zie over het belang van Nederland’s Patriciaat voor onder andere sociologisch onderzoek: 
Vgl. V.J.M. Koningsberger, ‘De wenselijkheid van verdere boekstaving van “aanzienlijke” ge-
slachten in Nederland’s Patriciaat’, De Nederlandsche Leeuw, 3 (2005) 155-166.; J. Dronkers, ‘De 
toekomst van het Nederland’s Patriciaat. Een sociologische reactie’, De Nederlandsche Leeuw, 
6 (2005) 369-372.
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Universitair diploma3. . Deze variabele betreft de persoonlijke universitaire ti-
tel. Met het oog op de splitsing van een academische opleiding in een ba-
chelor- en masterfase wordt ook het bachelorsdiploma als variabele mee-
gerekend indien er geen masterdiploma is. Derhalve is ook de titel Ing, wat 
formeel geen universitaire titel is maar die gelijk staat met een bachelor, als 
academische titel in de analyses meegenomen.
Maatschappelijke positie4. . Deze variabele is afgeleid van het beroep en/of de 
werkkring van een persoon en diens partner. Om aansluiting te krijgen met 
eerder onderzoek wordt voor de indeling van beroepen gebruik gemaakt 
van de Standaard Beroepen Classificatie 2010 van het Centraal Bureau voor 
de Statistiek (CBS) die een onderverdeling van beroepen op vijf niveaus 
kent: elementaire beroepen, lagere beroepen, middelbare beroepen, hoge-
re beroepen en wetenschappelijke beroepen. Daarnaast zijn de beroepen 
ingedeeld in een ‘hoofdrichting bekwaamheden’, die uit tien categorieën 
bestaat. Dronkers hanteerde in zijn onderzoek naar eliteposities binnen de 
Nederlandse adel een geheel eigen indeling. Hij maakte onderscheid tus-
sen een ‘ruime omschrijving’ en een ‘smalle omschrijving’ van eliteposities. 
Om aansluiting te vinden met het onderzoek van Dronkers is deze indeling 
voor de ridderlijke orden eveneens aangehouden (zie bijlage 7).
Soort lidmaatschap5. . Ridderlijke orden kennen verschillende vormen van 
graden die een lid kan doorlopen, afhankelijk van de inzet of geleverde 
prestaties. De mate van bevordering zegt iets over betrokkenheid van een 
lid bij het werk van de orde.
Kapittellidmaatschap6. . De besturen van ridderlijke orden worden aangeduid 
met de naam ‘kapittel’. Deze variabele geeft aan of een lid al dan niet tot het 
kapittel van een van de orden behoorde.
Koninklijke onderscheiding7. . Het al dan niet bezitten van een koninklijke on-
derscheiding is eveneens een indicator van maatschappelijke betrokkenheid. 
In de analyses wordt alleen rekening gehouden met de twee belangrijkste 
Nederlandse leken onderscheidingen: de Orde van Oranje Nassau en de Orde 
van de Nederlandse Leeuw. Door een gebrek aan data over de laagste graad 
(het lidmaatschap) van de Orde van Oranje Nassau geldt voor beide orden dat 
slechts rekening gehouden is met benoemingen vanaf de graad van ‘ridder’. 
Een bijkomende moeilijkheid is dat niet altijd was vast te stellen of iemand in 
het bezit is/was van een koninklijke onderscheiding, het in de analyses ge-
bruikte aandeel moet dan ook gezien worden als een minimum aandeel.
Adellijke titel8. . De in de analyse betrokken adellijke titels betreffen het per-
soonlijke adellijke predikaat of de persoonlijke adellijke titel van een lid 
van een ridderlijke orde. Adellijke titels van aangehuwde vrouwen, zelf niet 
van adel, zijn niet meegerekend. Echtgenotes ‘wel van adel’ zijn vermeld 
met hun eigen aangeboren predikaat of titel. Er wordt geen onderscheid 
gemaakt tussen mannelijke en vrouwelijke titulatuur, ook voor vrouwen 
wordt de mannelijke vorm gebruikt. De laagste adellijke titel van ridder is 
gezien het geringe voorkomen bij sommige analyses samengevoegd met 
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het predikaat jonkheer. Dit past ook in relatie tot het vrouwelijk equivalent 
van ridder, dat jonkvrouw is en derhalve ook met het predikaat jonkheer is 
samengevoegd. De titel prins alsook enkele buitenlandse titels zijn buiten 
beschouwing gelaten net zoals de titels van leden van het Koninklijk Huis.
Sociale klasse9. . Verdeling van leden in de klassen: adel (jonkheer, ridder, ba-
ron en graaf ), patriciaat en overig.
Adellijke familie.10.  Alle familieleden die dezelfde familienaam voeren. Takken 
van families die meer dan één generatie in het buitenland wonen of kinde-
ren van in het buitenland wonende leden van de Nederlandse adel, die in 
het buitenland geboren zijn en daar wonen, zijn in de analyse niet meege-
nomen, tenzij zij lid zijn van een ridderlijke orde.
Patriciaat11. . Personen die behoren tot een van de in de serie Nederland’s 
Patriciaat opgenomen families. Niet van alle in de analyse betrokken per-
sonen met een ‘patricische achternaam’ kon worden vastgesteld of zij tot 
de betreffende in Nederland’s Patriciaat behandelde familie van die naam 
behoorden. In de analyses waar dit kenmerk gebruikt is, zit dan ook een 
niet nader vastgestelde foutenmarge. Aangenomen wordt dat deze fouten-
marge zich bij alle in de analyse betrokken ridderlijke orden in min of meer 
gelijke mate voordoet. 
Overige (families)12. . Niet tot de adel of het patriciaat behorende leden van 
orden of familieleden.
Partner13. . De partner van een lid van een ridderlijke orde. Het betreft alleen 
gehuwde partners omdat van andere samenlevingsvormen geen gegevens 
voorhanden zijn.
Lidmaatschap 14. Nederlandse Adelsvereniging. Een deel van de leden van de 
ridderlijke orden is - althans voor wat betreft de adellijke orden - ook lid van 
de Nederlandse Adelsvereniging (NAV). Deze indicator zegt iets over be-
trokkenheid bij andere maatschappelijke organisaties en is een belangrijke 
graadmeter van het in stand houden van de Nederlandse adelscultuur. In 
de analyses wordt alleen rekening gehouden met de gewone leden van de 
NAV en de leden van de VJAN, de Vereniging Jongeren van Adel in Neder-
land, die naast hun VJAN lidmaatschap automatisch lid zijn van de NAV. Met 
donateurs, jeugd- en gastleden wordt geen rekening gehouden.
Statusscores woonwijken.15.  Door het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) bere-
kende statusscores van woonwijken in Nederland in vergelijking met andere 
wijken. De sociale status van een wijk is afgeleid van een aantal kenmerken 
van mensen die in een bepaalde wijk wonen: hun opleiding, inkomen en 
positie op de arbeidsmarkt. De statuscode is via een factoranalyse samen-
gesteld uit: het gemiddeld inkomen in een wijk, het percentage mensen 
met een laag inkomen, het percentage laagopgeleiden en het percentage 
mensen dat niet werkt. De wijkindeling is gebaseerd op de Nederlandse 
postcodegebieden waar 100 of meer gezinnen wonen. Voor de bepaling 
van de postcodegebieden is alleen gebruik gemaakt van de vier cijfer posi-
ties van een postcode, dus niet van de lettercode.
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Regio.16.  De regio waar een lid woonachtig is. Onderscheid is gemaakt tussen 
de provincies: 

 1. Noord-Holland, Zuid-Holland en Urecht (de Randstad);
 2. Overijssel en Gelderland; 
 3. Limburg, Noord-Brabant en Zeeland;
 4. Flevoland, Friesland, Drenthe en Groningen;
 5. Buitenland.

Ouders17. . Beide ouders van een lid van een ridderlijke orde. Deze variabele 
kon alleen van leden van de adellijke orden worden vastgesteld. Van beide 
ouders zijn de adellijke titel, een eventueel universitair diploma alsook het 
lidmaatschap van een ridderlijke orde als kenmerken opgenomen.
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Bijlage 2: Overzicht van gehouden interviews

 

Naam Hoedanigheid Type interview Datum
E.J. Wolleswinkel Secretaris Hoge Raad van Adel open 11-feb-14
J.H. de Kleyn Kanselier der Nederlandse Orden tel./topic 11-mrt-14
H.J.M. Flapper Oud-lid Orde van de Roos en het Kruis van Jeruzalem open 27-mrt-14

Oud-grootprior Orde van de Tempel
W.Ph. Groenewegen Grootprior Orde van de Tempel open 27-mrt-14
A. de Bruin Grootmeester Orde van Sint Jacob in Holland open 10-apr-14
P. Schneider Oud-grootaalmoezenier Orde van de Tempel open 14-jul-14
E.L. Daae Executeur testamentair W.J. Alferink tel./open 20-sep-14
M.B.F.D. de Vries Prior Kon. Broederschap Heilige Teotonio open 22-aug-14
M.J.H.M. Herpers Oud-kapittellid Orde van Sint Lazarus, Grootprioraat open 30-aug-14

Oud-kanselier Orde de Saint-Lazare Int.
H. Vaassen Grootmeester Orde van de Eik open 30-aug-14
R.W.F. Verrijk Oud-komptur Cordon Bleu du Saint Esprit 1579 open 11-sep-14
H.J.M. Flapper Oud-lid Orde van de Roos en het Kruis van Jeruzalem topic 19-sep-14

Oud-grootprior Orde van de Tempel
R.W.F. Verrijk Oud-komptur Cordon Bleu du Saint Esprit 1579 topic 13-feb-15
H.J.M. Flapper Oud-lid Orde van de Roos en het Kruis van Jeruzalem topic 11-apr-15

Oud-grootprior Orde van de Tempel
M.J.H.M. Herpers Oud-kapittellid Orde van Sint Lazarus, Grootprioraat topic 29-dec-15

Oud-kanselier Orde de Saint-Lazare Int.
J.R. de Vos van Steenwijk Landcommandeur Duitse Orde topic 14-jun-16
J.C. van Hasselt Secretaris Duitse Orde topic 14-jun-16
M.J.H.M. Herpers Oud-kapittellid Orde van Sint Lazarus, Grootprioraat topic 4-sep-16

Oud-kanselier Orde de Saint-Lazare Int.
A.J. van Citters Coadjutor Johanniter Orde topic 12-dec-16
F.W.T. Pahud de Mortanges Secretaris Johanniter Orde topic 12-dec-16
P.L.M. van Meeuwen Voorzitter Orde van Malta topic 15-jan-17
M.H.F. de van der Schueren Oud-kapittellid Orde van Malta topic 13-feb-17
W.Ph. Groenewegen Grootprior Orde van de Tempel topic 15-feb-17
M. van Wijnbergen Voorzitter Damesvereniging  Orde van Malta topic 1-mrt-17
Ch.S.A. van Wijnbergen Lid DVOM / Orde van Malta topic 1-mrt-17
F.C.J. Poot Baljuw Order of Saint Lazarus, Grand Bailiwick tel./topic 27-mrt-17
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Bijlage 3: Participerende observaties

 

Bijeenkomst Locatie Datum
Investituur Ridderorde Heilig Graf St. Jozef Kathedraal, Groningen 21-apr-12
Ridderdag Orde van de Tempel Kapel Zusters van de Choorstraat, 's-Hertogenbosch 12-apr-14
Ridderdag Johanniter Orde Evangelische Broedergemeente, Zeist 21-jun-14
Ridderdag Orde van Malta St. Catharina Kathedraal, Utrecht 27-sep-14
Soiree Cordon Bleu du Saint Esprit 1579 Bos & Ven, Oisterwijk 25-okt-14
Ridderdag Orde van Sint Lazarus O-K kerk H.H. Jacobus en Augustinus, Den Haag 1-nov-14
Internationaal Kapittelfeest Orde van de Eik St. Christoffel Kathedraal, Roermond 11-apr-15
Ridderdag Johanniter Orde Evangelische Broedergemeente, Zeist 20-jun-15
Ridderdag Orde van Malta St. Catharina Kathedraal, Utrecht 26-sep-15
Vigilie viering Orde van Sint Lazarus Ons' Lieve Heer op Solder, Amsterdam 23-okt-15
Investituur Orde van Sint Lazarus Engelse Kerk, Amsterdam 24-okt-15
Ridderdag Orde van de Tempel Marekerk, Leiden 23-apr-16
Ridderdag Johanniter Orde Evangelische Broedergemeente, Zeist 18-jun-16
Ridderdag Orde van Malta Nicolaas Basiliek, Amsterdam 24-sep-16
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Bijlage 4: Actieve ridderlijke orden 1965-2015
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Bijlage 5: Voorzitters ridderlijke orden 1965-2015

Orde van Malta (voorzitter)
1964-1970 ir. J.B.G.M. ridder de van der Schueren, Commissaris der Koningin
  Overijssel / voorzitter Raad van de Waterstaat
1970-1992 mr. E.T.M. baron van Voorst tot Voorst, directeur Nederlandse 
  Gasunie
1992-2002 mr. S.J.J. baron van Voorst tot Voorst, ambassadeur bij de Heilige 
  Stoel
2002-2005 mr. Z.O.H.M. baron van Hövell tot Westerflier, directievoorzitter
  Staal Bankiers / lid raad van bestuur Achmea
2005-2010 mr. B-J.M. baron van Voorst tot Voorst, staatssecretaris 
  Buitenlandse Zaken / staatssecretaris Defensie / Commissaris der 
  Koningin (gouverneur) Limburg
2010-  jhr. mr. P.L.M. van Meeuwen, directeur ING Financial Services / 
  directeur Nationale Nederlanden / chairman Aon Consulting 
  EMEA

Johanniter Orde (landcommandeur) 714

1954-2004 Z.K.H. Bernhard prins der Nederlanden
2004  F.C.C. van Tuyll van Serooskerken, uitgever / interim manager
2004-2012 jhr. mr. J.P. de Savornin Lohman, diplomaat / plaatsvervangend 
  directeur Kabinet van de Koningin / directeur kabinet en 
  protocol ministerie van Buitenlandse Zaken / permanent 
  vertegenwoordiger van Nederland bij de Organisatie voor het 
  Verbod op Chemische Wapens / voorzitter Hoge Raad van Adel
2012-  jhr. drs. A.J. van Citters, secretaris Tata Steel Netherlands Holding

Duitse Orde (landcommandeur)
1958-1971 mr. B.F. van Verschuer
1971-1977 H.J. baron van Nagell, administrateur Deli Maatschappij
1977-1992 mr. A. baron van Harinxma thoe Slooten, burgemeester van 
  Doorn / De Bilt
1992-2006 jhr. mr. R.E.W. van Weede, directeur Koninklijke Distilleerderijen 
  Lucas Bols
2006-2009 A.G.A. ridder van Rappard, directeur Nedlloyd Lijnen
2009-  J.R. baron de Vos van Steenwijk, bestuurder TMF Group

714  De leiding bij de Johanniter Orde is in handen van de landcommandeur, in de regel een lid 
van het Koninklijk Huis. De dagelijkse leiding van de orde ligt bij de coadjutor, die de rol van 
vicevoorzitter vervult. Sedert het overlijden van prins Bernhard in 2004 vervult de coadjutor 
de voorzittersfunctie ad interim. Coadjutors in de periode 1965-2004 waren: mr. A.N. baron de 
Vos van Steenwijk (1965-1970), jhr. mr. C.C. van Lidth de Jeude (1970-1977), mr. F.W.B. baron 
van Lynden (1977-1986), jhr. dr. P.A.C. Beelaerts van Blokland (1986-1992) en F.C.C. baron van 
Tuyll van Serooskerken (1992-2004).
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Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem (landscommandeur)
1963-1969 M.H.A.M. Lempers
1969-1971 mr. H.L. Hoogenhuis, president van de Centrale Raad van Beroep 715

1971-1975 mr. J.A. Geukers, burgemeester van Helmond
1975-1990 W.Ch.J.M. van Lanschot RMWO
1990-1994 mr. Th.W.J.M. van Nierop
1994-2002 mr. J.H.J. Daniëls, burgemeester van Roermond
2002-2005 dr. A.J. van de Ven, algemeen directeur Nutrifeed Campina 
  Melkunie
2005-2013 ir. G.J.M. Prieckaerts, lid raad van bestuur Provinciale Limburgse  
  Elektriciteitsmaatschappij / directeur Essent / lid Algemene 
  Energie Raad
2013-  M.L.M. Brenninkmeijer, ondernemer Brenninkmeijer concern 
  (C&A)

Orde van Sint Lazarus van Jeruzalem, Groot Prioraat der Nederlanden (grootprior)
1964-1965 dr. M.W.R. van Vollenhoven, ambassadeur Madrid
1965-1974 dr. L. de Gou, burgemeester van Venlo, later van Haarlem, lid
  Eerste Kamer
1974-1983 jhr. drs. H.P. Boddaert, directeur / eigenaar handelslaboratorium
1983-1994 prof. mr. J.E.J.Th. Deelen, hoogleraar internationaal privaatrecht
1994-1997 dr. C.J. Hagen, neuroloog
1999-2000 drs. J.H. Kraaijenhagen, plastisch chirurg
2000-  C.C.Th.M.Th. Beke, executive director marketing and sales

Military and Hospitaller Order of Saint Lazarus of Jerusalem, Grand Bailiwick of 
The Netherlands (baljuw)
1990-2000 R.D. Ginn
2000-2011 drs. R.H. Hendriks, CEO Zorg en Zekerheid
2011-  ir. F.C.J. Poot, directeur ICT adviesorganisatie

Orde van de Tempel / Tempeliers (grootprior)
1991-1995 H.J.M. Flapper, vastgoed adviseur
1995-2010 drs. H. Eversdijk, politicus, lid Tweede Kamer, later Eerste Kamer
2010-2011 H.J.B. Aarts 716

2011-  W.Ph. Groenewegen MBA, partner Claassen, Moolenbeek & 
  Partners

715  Door het hoofdkwartier te Rome benoemd als tijdelijk regent.
716  Harry J.B. Aarts was waarnemend grootprior.
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Bijlage 6: Twee cases

1. Foute ridders?!
In de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw werden in Nederland enkele 
orden opgericht die voortkwamen uit Duitse en Belgische initiatieven. Deze orden 
waren nauw verweven met netwerken die streefden naar de vorming van één groot 
verenigd Europa. Als grote inspirator hadden zij aartshertog Otto von Habsburg die 
met zijn Paneuropese gedachtegoed grote invloed heeft uitgeoefend op de orde 
ontwikkeling in een aantal Europese landen.717 Dit gedachtegoed, dat tot uitdruk-
king kwam in de Avondlandideologie, heeft in Nederland slechts op beperkte schaal 
voet aan de grond gekregen. Net als in Duitsland en België leidde de oproep van 
Otto von Habsburg om uit te komen voor ridderlijke deugden en onbaatzuchtigheid 
er in ons land toe, dat een aantal mensen met nationalistische en anticommunisti-
sche gevoelens zich daardoor aangetrokken voelden. Een aantal van hen komen we 
tegen in nieuwe ridderlijke orden, die anticommunisme en antimaterialisme hoog in 
het ridderlijk vaandel hadden staan. 

De opkomst van de Avondlandideologie
Na het einde van de Eerste Wereldoorlog ontwikkelde zich in de nieuwe Duitse Wei-
mar Republiek een gedachtestroming die teruggreep op een sterk geromantiseerd 
beeld van de middeleeuwen. Dit ‘vreedzaam samenlevend Avondland’, een op ka-
tholieke leest geschoeid conservatief, autoritair en elitair politiek systeem, richtte 
zich op de vorming van een groot christelijk (West-Europees) rijk.718 Het als de ‘gou-
den periode’ voorgestelde middeleeuwse beeld van een verenigd Europa, stond 
in scherp contrast met het oprukkende communisme enerzijds maar ook met wat 
men noemde de Amerikaanse hegemonie over Europa anderzijds. Hiermee ont-
wikkelde zich in Duitsland een Europa-beeld dat zich structureel van andere West-
Europese ideeën met hun liberaal-democratische en pluralistische waarden onder-
scheidde.719

De opkomst van het nationaalsocialisme betekende begin jaren dertig weliswaar 
een verandering van politieke koers in Duitsland maar niet het einde voor de ‘avond-
landers’. De nationaalsocialisten wisten met hun propaganda handig op de avond-
landideologie in te spelen door te stellen dat hetgeen zij voorstonden de redding 
van het avondlandse gedachtegoed was, het sacrum imperium, een herleving van 

717  Otto von Habsburg-Lotharingen (1912-2011) was de laatste kroonprins van Oostenrijk en 
Hongarije. Hij was van 1979-1999 namens de CSU lid van het Europees Parlement en actief in 
de Paneuropese Unie. Vgl. G. Brook-Shepherd, Uncrowned Emperor: The Life and Times of Otto 
von Habsburg (London/New York, 2007); S. Baier und E. Demmerle, Otto von Habsburg 1912-
2011 (Wien, 2012).
718  Het begrip ‘avondland’ berust op een mythe die haar hoogtepunt beleefde ten tijde van de 
Romantiek en Grieks-Romeinse waarden verbond met christelijk denken waardoor de indruk 
gewekt werd dat de antieke oudheid eindigde in het christendom.
719  Vgl. V. Conze, Das Europa der Deutschen. Ideen von Europa in Deutschland zwischen Reich-
stradition und Westorientierung (1920-1970) (München, 2005) 1-16 / 386-391.
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het Karolingische rijk. Volgens de Amerikaanse historicus Paxton had een deel van 
de ‘conservatieven’ goed in de gaten, dat de nationaalsocialisten een dubbele agen-
da hadden maar accepteerden zij dat met de gedachte dat het communisme erger 
was.720 Hiermee bleef de avondlandgedachte bewaard wat evenwel niet wegnam 
dat zij tijdens het naziregime weinig mogelijkheden tot verdere ontwikkeling kreeg. 
Die ontwikkeling kwam pas goed op gang na afloop van de Tweede Wereldoorlog 
met het ontstaan van de ‘Abendländische Bewegung’, bestaande uit diverse orga-
nisaties zoals de Abendländische Aktion, de Abendländische Akademie en het Centre 
Européen de Documentation et Information (CEDI). 

De avondlanders zagen zichzelf als de elite om hun Europees katholieke ge-
dachtegoed uit te dragen. Politiek gezien vonden zij een goede voedingsbodem 
binnen politieke partijen als de conservatieve CDU en CSU. Ook binnen de Duitse 
universitaire wereld kon de beweging op veel aanhang rekenen. Opvallend was 
de grote aanhang onder de adel en ook protestanten gingen zich meer en meer 
voor de beweging interesseren. Tegen het einde van de jaren vijftig geraakte de 
avondlandideologie echter in diskrediet door de toenemende ‘liberalisering’ van de 
West-Duitse maatschappij en verloor het zijn functie als leitmotiv voor de conser-
vatieve elite. De beweging werd door tijdgenoten als te christelijk, te romantisch of 
simpelweg te reactionair bestempeld.721

Nauw gelieerd aan de avondlandbeweging, was het in 1952 in Spanje opgerichte 
Centre Européen de Documentation et Information (CEDI), een denktank met als doel-
stelling de diverse West-Europese conservatieve en christendemocratische partijen 
te verenigen. Dat de oprichting in Spanje plaatsvond was geen toeval. Europa keek 
in die jaren vijftig nog met enig voorbehoud naar het ten dele onder het Franco-re-
gime tot de Europese Gemeenschap teruggekeerde Spanje. Het land zocht daarom 
naar mogelijkheden het internationale en Europese isolement te doorbreken. Het 
CEDI kon daarbij goede diensten bewijzen, zeker met een man als Otto von Habs-
burg aan het roer, die vanaf de oprichting de eerste president van het CEDI was.722

 Otto von Habsburg zou voor de avondlanders uitgroeien tot het ‘levende sym-
bool’ van het avondland en hij zou in grote mate de Europagedachte binnen de be-
weging bepalen: ‘Europa kan geen ideologie zijn, maar is een ideologie’. Aldus was 
het CEDI een Spaans, Duits, Oostenrijks conservatief katholiek initiatief, dat in diver-
se Europese landen, waaronder België, navolging kreeg door de oprichting van na-
tionale afdelingen.723 Dit gold evenwel niet voor het verzuilde Nederland waar nooit 
een nationale afdeling zou komen en de beweging nauwelijks aanhang vond. Het 
verzuilde bestel bood stabiliteit aan de achterban waar niet gemakkelijk van werd 
afgeweken. Ondanks het verval eind jaren vijftig gelukte het de anticommunist Von 
Habsburg de avondlandideologie tijdens de jaren zestig in zoverre te modernise-

720  R.O. Paxton, De anatomie van het fascisme (Amsterdam, 2005) 31. Oorspronkelijke titel: The 
Anatomy of Fascism (2004).
721  Conze, Das Europa der Deutschen, 388.
722  Ibidem, 173-174.
723  Ibidem, 12. 



280

GELOVEN  VERPLICHT

ren dat zij begin jaren zeventig een opleving beleefde binnen de Paneuropese Unie, 
waarvan hij in 1972 president werd.724

De Belg André van Bosbeke beschrijft in zijn in 1987 verschenen Ridders van nu, 
Over occulte genootschappen en ridderordes in de twintigste eeuw, een aantal ontwik-
kelingen binnen Europa waarbij Otto von Habsburg van grote invloed geweest is. 
Volgens Van Bosbeke was Von Habsburg’s anticommunistische ideologie de verkla-
ring waarom hij initiatieven als ridderlijke orden ondersteunde.725 In de loop van 
de jaren zestig, de periode dat Von Habsburg de avondlandideologie op de kaart 
zette, maar ook in de jaren daarna, ontstonden er in een aantal Europese landen 
ridderlijke orden, die de avondlandideologie aanhingen. Reeds in 1959 werd in 
Oostenrijk de Abendland-Orden vom Heiligen Martin opgericht met als doelstelling: 
‘den Zweck, die Aufgabe und das Ziel, eine Erneuerung und Verbreitung der christ-den Zweck, die Aufgabe und das Ziel, eine Erneuerung und Verbreitung der christ-
lich-abendländischen Reichstradition zu betreiben’. Deze orde, met hoofdkwartier 

724  Ibidem, 388. De Paneuropese Unie is een in 1922 in Oostenrijk opgerichte beweging die 
streeft naar de politieke en economische vereniging van de Europese staten op basis van de 
avondlandideologie. Van 1972 tot 2004 was Otto von Habsburg president van de organisatie, 
die in tal van Europese landen afdelingen kent, maar niet in Nederland.
725  Van Bosbeke, Ridders van nu, 143; Vgl. W. Zaal, ‘Geld adelt. Boekbespreking ‘Ridders van nu’, 
Elsevier, 26 augustus 1989, 86. De Belg André van Bosbeke is journalist en auteur; hij heeft een 
licentiaat in de psychologische wetenschappen. Hij schreef enkele boeken waarin hij maat-
schappelijke verschijnselen in België aan de kaak stelt zoals belastingfraude en de betrokken-
heid van politici daarbij, het rooms-katholieke Opus Dei en over occulte genootschappen en 
ridderorden.

Afb. 31. Otto von Habsburg (1912-2011).
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in Wenen, bestaat heden ten dage nog steeds en heeft ook enkele Nederlanders 
onder haar leden.726

In 1969 werd in Duitsland, de orde Cordon Bleu du Saint Esprit heropgericht, een 
van oorsprong in 1578 door de Franse koning Hendrik III gestichte orde, die sedert 
1980 ook in Nederland gevestigd is. Op de website van de Duitse afdeling van de 
orde wordt weliswaar de naam avondland niet gebruikt maar is wel een ‘Europaer-
kläring’ opgenomen, waarin zij haar aanhankelijkheid voor de Europese Unie be-
tuigt.727 Eveneens in Duitsland werd in 1985 de Orden der Eiche opgericht. Deze orde 
met leden in Duitsland, Oostenrijk, België en Nederland staat bij ons bekend als de 
Orde van de Eik. De orde heeft als voornaamste doelstelling: ‘Die Bewahrung und 
Förderung abendländischen Kulturgutes, die Beteiligung an humanitären Hilfsmaß-
nahmen aller Art sowie die Erhaltung Christlichen Ethik Grundsätze’. De Orde van 
de Eik, de Cordon Bleu du Saint Esprit en de Abendland-Orden vom Heiligen Martin 
zijn alle drie aangesloten bij de Internationale Ordens-Union (IOU), een in 1981 door 
de Oostenrijkse dierenarts dr. Friedrich Perko opgerichte organisatie, die zich pre-
senteert als een gezelschap voor heraldiek, familiekunde en ordewezen.728 Op de 
website van de IOU, waarbij een 35-tal orden en broederschappen zijn aangeslo-
ten, valt te lezen dat: ‘die IOU Gemeinschaften die geistig-ideelle Komponente der 
christlich-abendländischen Erneuerung in den Vordergrund stellen. Das heißt das 
Erreichen eines friedfertigen, geeinten, über seine heutigen Grenzen hinausreichen-
den Europa, fußend auf christlich abendländischem Glauben.’729

Ontwikkeling in Nederland
In België ontstonden in de jaren zestig enkele ridderlijke gezelschappen die van in-
vloed waren op de orde ontwikkeling in Nederland. Van Bosbeke doet in zijn hier-
voor genoemde boek uitgebreid verslag over deze Belgisch-Nederlandse ontwikke-
ling. De hierna volgende gegevens zijn voor een deel ontleend aan zijn publicatie 
maar slechts ten dele verifieerbaar, omdat sommige van de door hem genoemde 
bronnen niet (meer) te achterhalen zijn.730 

In 1969 werd in het Belgisch Staatsblad melding gemaakt van de oprichting van 
de Association militaire et hospitalière des Chevalliers de la Croix de l’Ordre des Compag-

726  www.internationaleordensunion.at/AO/ao1.htm. Geraadpleegd op 3 januari 2015.
727  www.cordon-bleu-du-saint-esprit.eu/der-orden/europaerklaerung.html. Geraadpleegd 
op 29 januari 2015.
728  Friedrich Josef Anton Perko werd op 25 juli 1922 te Wenen geboren binnen een adellijke fa-
milie die de titel ‘Ritter von Greiffenbühl’ voerde. Perko studeerde diergeneeskunde en vestigde 
zich na de Tweede Wereldoorlog als dierenarts in het Oostenrijkse Eggenburg. Als fel tegenstan-
der van het communisme en de Amerikaans-westlijke ‘Unkultur’ richtte hij naar avondland idee 
de Europa Scouts, de Abendländischen Legion, de Abendlandordens vom Heiligen Martin en de 
Internationalen Ordensunion (IOU) op. Onder de paraplu van de IOU volgde een serie van nieuwe 
en heropgerichte ridderorden en broederschappen. Dr. Vet. Friederich Perko overleed op 2 ok-
tober 1999 waarna hij als leider van zijn ordeconglomeraat werd opgevolgd door zijn zoon Frie-
drich Erich Perko. (www.ordenskunde.info/dtPerkoBio.htm. Geraadpleegd op 1 februari 2015).
729   www.internationaleordensunion.at/. Geraadpleegd op 3 januari 2015.
730  Van Bosbeke, Ridders van nu, 128-146.
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nons d’Honneur.731 Het devies van deze orde was ‘Mon honneur s’apelle fidélité’, naar 
de leuze van de SS (Schutzstaffel der NSDAP), de paramilitaire organisatie van de 
Duitse nazi-partij, de Nationaalsocialistische Duitse Arbeiderspartij (NSDAP): ‘Meine 
Ehre heißt Treue’. In 1970 werd een zekere Sylvère Lebon tot lid van de ‘Raad van 
de Orde’ benoemd.732 Een jaar later, werd hij benoemd tot ‘Ere-Oppermaarschalk’.733 
Deze orde ging in 1977 over in de Ordre séculaire de l’Aigle et du Lys.734 

Eerder al, in 1962, had Lebon een organisatie opgericht, genaamd Association 
Belgo-Hispanique, die volgens Van Bosbeke tot doel had het opbouwen van een 
vriendschapsrelatie tussen België en Spanje onder Franco om op die manier een 
netwerk van Franco aanhangers op te zetten.735 In 1973 stichtte hij de Chambre Eu-
ropéenne pour le développement de Commerce, de l’Industrie, des Finances, afgekort 
CECIF.736 Volgens Van Bosbeke wist hij zijn netwerk in België en ver daarbuiten uit te 
breiden door een onderscheiding uit te delen, de Ordre du Mérite Belgo-Hispanique, 
die door menig hoogwaardigheidsbekleder dankbaar in ontvangst werd genomen. 

In diverse Europese landen ontstonden vertegenwoordigingen van zijn vereni-
gingen, zoals in Duitsland, Spanje, Frankrijk en Nederland. In het bulletin van de 
Association Belgo-Hispanique uit 1982 staat een verslag van een te Landau door 
de Duitse afgevaardigden van de Association Belgo-Hispanique georganiseerde bij-
eenkomst, waaruit de relatie blijkt tussen Lebons organisaties en de Ordre du Cor-
don Bleu du Saint Esprit als ook de Ordre Militaire en Chevaleresque de l’Aigle et du 
Lys.737 In de SOSJ Observer uit 1983, het bulletin van een op Malta gevestigde orde 
van Sint Jan, worden Lebons contacten met Cordon Bleu du Saint Esprit bevestigd. 
Zowel Sylvère Lebon als Karl Heinz Steger, de oprichter van de in 1969 in Duitsland 
opgerichte Cordon Bleu du Saint Esprit, waarvan inmiddels ook een Nederlandse 
afdeling bestond, worden genoemd onder de aanwezigen van een bijeenkomst van 
deze orde van Sint Jan.738

Behalve via de Cordon Bleu du Saint Esprit reikte het netwerk van Lebon ook nog 
via een andere route tot in Nederland. Via CECIF had hij een afgevaardigde in de 
persoon van Harry van Uden, grootmeester van de Nederlandse orden Orde van de 
Roos en het Kruis van Jeruzalem en van de Souvereine en Ridderlijke Orde van Sint 
Birgitta van Zweden, en die verder nog een allegaartje aan onderscheidingen be-
zat, waaronder het commandeurskruis van de Ordre du Mérite Belgo-Hispanique.739 
De Orde van de Roos en het Kruis van Jeruzalem werd formeel in 1969 te Gent op-

731  Bijlage Belgisch Staatsblad, MB14, 12 juni 1969 nr. 3826, p. 1649.
732  Ibidem, 12 maart 1970, nr. 1373, p. 672.
733  Ibidem, 2 september 1971, nr. 6263, p. 3087.
734   Ibidem, 24 maart 1977, nr. 2176, p. 1073.
735  Ibidem, 1965, nr. 3260, p. 1284. Van Bosbeke, Ridders van nu, 131-133.
736  Ibidem, 24 mei 1973, nr. 3717, p. 1843.
737  Van Bosbeke, Ridders van nu, 128-133 (Périodique trimestriel van de Association Belgo-His-
panique, jrg. 20, okt. 1982, 9)
738  AJO, FOC, S.O.S.J. Observer, no. 20-21, okt. 1982 - jan. 1983, 7. Het betreft de Sovereign 
Order of St. John of Jerusalem, The International Order.
739  Van Bosbeke, Ridders van nu, 135
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gericht.740 Sylvère Lebon wordt daarbij als lid van het Belgische orde kapittel ge-
noemd.741 In de jaren zeventig was de Nederlander ‘prins Antoine van Uden Cuyck 
de Secchia’ grootmeester van deze orde. Van Uden overleed in 1981 waarna hij als 
grootmeester van de Orde van de Roos en het Kruis van Jeruzalem en de Souvereine 
en Ridderlijke Orde van Sint Birgitta van Zweden werd opgevolgd door zijn neef, 
de Vughtse makelaar Harry van Uden. Volgens Van Bosbeke sloot Harry van Uden 
begin jaren tachtig samen met Lebons Association Belgo-Hispanique en nog enkele 
andere ridderlijke orden een pact met de Deutscher Tempelherren-Orden OMTC, die 
aldus Van Bosbeke onder leiding had gestaan van een oud-nazi, om gezamenlijk de 
strijd aan te gaan tegen het materialisme, het atheïsme en het communisme.742 

In 1982 richtte Harry van Uden samen met mr. Albrecht Willem (Pim) Lier, de la-
tere voorzitter van de Centrumpartij in Nederland, de Stichting Souvereine en Ridder-
lijke Orde van Sint Birgitta van Zweden op. In de oprichtingsakte wordt als een van de 
doelstellingen van de nieuwe stichting genoemd: ‘De Orde wil vooral de oecume-
nische gedachte alsook de eenheid van Europa bevorderen’. Dit laatste klinkt als de 
avondland gedachte. In datzelfde jaar 1982 schreef Otto von Habsburg een artikel in 
het bulletin van de Association Belgo-Hispanique waarin hij lof sprak over de Deut-
scher Tempelherren-Orden OMCT en een warm pleidooi hield voor - en hier citeer ik 
Van Bosbeke - aloude ridderidealen als moed, eer, en zelfopoffering:

Het geloof taant weg, en daarmee ook het onbaatzuchtig dienstbetoon, ter ere van 
God; ook de moed verdwijnt in het algemene conformisme. De persoonlijke eer 
verdwijnt naar de achtergrond ten voordele van het zogenaamde ideaal van de le-
vensstandaard. Er blijven maar weinig mensen over die de lokroep van het materiële 
weerstaan om spirituele waarden na te streven of te verdedigen. […] En dat is ook de 
reden, waarom ons Europa, dat een spiritueel-religieuze erfenis werd nagelaten, zich 
op dit ogenblik in zulk een diepe crisis bevindt. Op dit ogenblik is er meer dan ooit 
gebrek aan ridderlijke deugden. De vernieuwing van ons werelddeel is voor ons allen 
een kwestie van persoonlijke inzet. Er moeten in onze maatschappij mensen opstaan, 
die zich weer tot de ridderlijke deugden wenden en die bereid zijn, er openlijk voor 
uit te komen.743

740  Bijlage Belgisch Staatsblad, MB14, 20 februari 1969, nr. 971, p. 465.
741  Ibidem, 20 februari 1969, nr. 972, p. 467.
742  Van Bosbeke, Ridders van nu, 135 / 137. Van Bosbeke vermeldt niet waar hij deze kennis 
vandaan heeft, mogelijk baseert hij zich op een zonder bronvermelding weergegeven tekst 
van een toespraak van Harry van Uden uit 1981 (Van Bosbeke, 135-137). Vast staat dat Harry 
van Uden contacten had met de Deutcher Tempelherren Orden. In een jubileumuitgave ter 
gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het Nederlands Laureaat van de Arbeid wordt hij als 
‘Ritter’ vermeld (Nederlands Laureaat van de Arbeid 1960-1985 (eigen uitgave, 1985)). Kennelijk 
was de strijd tegen materialisme en atheïsme een breed gedragen begrip. De volgende pas-
sage komt uit een artikel in het Mededelingenblad van de Johanniter Orde, overgenomen uit 
Johanniter-Orden van de Duitse Balije Brandenburg: ‘De tot de doelstelling van geestelijke 
ridderorden te rekenen strijd tegen ongeloof kunnen wij in onze tijd vertalen in strijd tegen 
materialisme en atheïsme met al hun negatieve gevolgen.’ (Mededelingenblad Johanniter Orde 
in Nederland, 32-128 (1981) 285).
743  Van Bosbeke, Ridders van nu, 144.
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Dat die mensen opstonden, blijkt onder meer uit een manifest van de Abend-
land-Orden vom Heiligen Martin waarin de vraag wordt beantwoord waarom de 
orde werd opgericht: ‘Großen Gefahren und Problemen wurde im Verlauf der abend-Großen Gefahren und Problemen wurde im Verlauf der abend-
ländischen Geschichte wiederholt mit Ordensgründungen begegnet. Die Richtig-
keit dieser ebenso christlichen wie menschlichen Reaktion erkennend, haben wir für 
unsere heutige Zeit den gleichen Schritt unternommen.’744 En een zelfde avondland-En een zelfde avondland-
gedachte klinkt enkele jaren later ook door als Harry van Uden de Orde van de Roos 
en het Kruis van Jeruzalem omvormt tot de Internationale en Souvereine Ridderorde 
van de Tempel met als een van de doelstellingen: ‘Vorming van een elite voor het 
universele herstel van sociale orde van vrede, van vrijheid en vriendschap, van recht-
vaardigheid en broederschap’. 

Volgens Van Bosbeke wist Harry van Uden begin jaren tachtig een kern van rid-
ders met extreem rechtse sympathieën rond zich te verzamelen. Over de Orde van 
de Roos en het Kruis van Jeruzalem schrijft hij: ‘Extreem-rechts gedachtengoed’.745 
Welke ridders Van Bosbeke bedoelde, vermeldt hij niet, wel dat Harry van Uden Pim 
Lier tot tweede man van zijn orden benoemde. Ook in Nederland was sprake van 
een netwerk tussen de diverse orden zoals blijkt uit een opmerking van een betrok-
kene, lid van de orde Cordon Bleu du Saint Esprit 1579: 

In de jaren tachtig ging het voornamelijk om feesten.746 Alle overige orden werden 
daarvoor uitgenodigd. Mensen als Pim Lier, Harry van Uden en Van Straten liepen daar 
ook rond, behangen met allerlei onderscheidingen. Iedereen ging naar elkaars fees-
ten. Het ging hen alleen maar om het bijwonen van feesten, het een nog grootser dan 
het andere, en het verkrijgen van elkaars onderscheidingen. Verder hadden die orden 
totaal geen inhoud. […] In het begin kwamen veel mensen bij Cordon Blue via Duitse 
contacten, daar zaten veel extreem rechts georiënteerde figuren bij wat ons een slech-
te naam gaf. Wij hebben daarom in 1987 een bewuste stap gezet om als zelfstandige 
orde verder te gaan en afstand te nemen van de horeca en alle pseudo orden.747 

In bovenstaand fragment komt de naam van een zekere Van Straten naar voren 
waarmee mr. Gerard van Straten bedoeld wordt, grootmeester van de Nederlandse 
afdeling van de Ridderlijke Orde der Zwaardbroeders van Lijfland in de Lage Landen. 
Deze in 1975 opgerichte orde was een afdeling van de in 1966 in Duitsland heropge-

744  www.internationaleordensunion.at/. Geraadpleegd op 1 februari 2015.
745  Van Bosbeke, Ridders van nu, 375.
746  Uit meerdere bronnen is een goede impressie van de feesten te reconstrueren. Onder de 
feesten werden veelal ‘ridderdagen’ verstaan, bijenkomsten van de orden die varieerden van 
één dag tot een heel weekend. De belangrijkste dag was de dag waarop nieuwe ridders en 
dames werden geïnstalleerd, wat meestal in een kerk plaatsvond, tijdens of na een viering. 
Die vieringen waren katholieke eucharistievieringen ook al waren de orden in naam oecume-
nisch. Na de installatieplechtigheid vond er een diner (dansant) plaats waarbij de heren in rok 
of smoking gekleed gingen en de dames in ‘het lang’ voorzien van al hun onderscheidingen. 
Vgl. Korterink, ‘Ridders van de droevige figuur’; Programmaboekjes ridderdagen Ridderlijke 
Orde van de Roos en het Kruis van Jeruzalem, Thorn 1982, Rolduc 1985. 
747  Interview R.F.W. Verrijk, oud-komtur / secretaris van Cordon Bleu du Saint Esprit 1579, 11 
september 2014 en 13 februari 2015.
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richte Orden der Schwertbrüder. Volgens de Stichting Argus zou de orde een ‘uiterst 
fascistisch clubje’ geweest zijn, waarin een aantal mensen met een oorlogsverleden 
rondliep.748 Toen dat ergens eind jaren tachtig bekend werd, accepteerden enkele 
leden dat niet en eisten het vertrek van Van Straten. Die weigerde dat, waarna de 
vereniging in 1989 werd ontbonden.749 

De verbindende factor in het Nederlandse ordenetwerk, was Pim Lier. In 1979 
onthulde historicus en journalist Lou de Jong dat prins Hendrik, de echtgenoot van 
koningin Wilhelmina, een buitenechtelijke zoon had, waarna al snel duidelijk werd 
dat dit buitenechtelijke kind waarschijnlijk de inmiddels 61-jarige advocaat Pim Lier 
was.750 Lier, die tot dat moment geen ruchtbaarheid aan zijn vermeende afkomst 
gegeven had, werd na een publicatie in De Telegraaf een begrip in Nederland en was 
een graag geziene gast die tal van eretitels aangeboden kreeg.751 Voor orden als de 
Orde van de Roos en het Kruis van Jeruzalem, de Souvereine en Ridderlijke Orde van 
Sint Birgitta van Zweden, de Cordon Bleu du Saint Esprit 1579 en de Ridderlijke Orde 
der Zwaardbroeders van Lijfland in de Lage Landen, was een ‘Prinz zu Mecklenburg’, 
wat Lier vanaf dat moment op zijn visitekaartje voerde, een aanwinst die je graag in 
de hoogste gelederen van de orde opnam.752 

‘Foute’ organisaties?
De vraag die zich opdringt, is de vraag of ridderlijke orden slechts een bepaalde 
aantrekkingskracht uitoefenden op ‘foute’ individuen of dat er in een aantal gevallen 
sprake was van neofascistisch of extreem rechts geaarde organisaties. Volgens Van 
Bosbeke slaagde Harry van Uden er in Nederland in een kern van extreem-rechtse 
sympathisanten om zich heen te verzamelen.753 Het volgende fragment uit 1981 
komt uit een toespraak van Van Uden gericht tot de aanwezigen tijdens een bijeen-
komst van de Orde van de Roos en het Kruis van Jeruzalem, en in het bijzonder tot 
de grootmeester van de Deutscher Tempelherren Orden OMTC: 

Ik heb u beloofd, iets over mijn dromen te vertellen. Ik doe dat niet zo graag, maar ik 
geloof dat het voor de verstandhouding binnen Europa en voor de eenmaking ervan 
nodig is. Ik heb jammer genoeg moeten vaststellen, dat er nog steeds bepaalde rancu-
nes bestaan tussen verscheidene volkeren van Europa. Zelfs tussen ridders onderling. 

748  www.stichtingargus.nl. NA, CABR, inv.nr. 108106 (PF Arnhem BV 6785/47); Archief Zuive-
ring Politie, inv.nr. 5816; Archief Zuivering Ambtenaren, inv.nr. 26869.
749  AJO, FOC, dossier Orde der Zwaardbroeders.
750  Vgl. L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog 9-2 (Den Haag, 
1979), 853-859; H.J. Korterink, De zwarte schapen van Oranje (Soest, 1991).
751  J. Hagers, ‘Ik ben de zoon van Prins Hendrik’, De Telegraaf, 2 november 1979.
752  F. Dekkers en G. IJsselmuiden, ‘Mr. Lier, graag geziene gast behalve op Soestdijk’, Het Vrije 
Volk, 7 februari 1987. ‘Vice-landscommandeur van de Orde van de Roos en het Kruis van 
Jeruzalem, plaatsvervangend grootmeester van de Orde van Sint Birgitta van Zweden, ere-
landscommandeur en zwaardridder van Livland [Lijfland], ambassadeur in de Benelux van de 
Franse Ridderorde Cordon Bleu du Saint Esprit en koning van het verlaten militaire platform 
Sealand voor de Engelse kust’.
753  Van Bosbeke, Ridders van nu, 133-137.
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Bij de laatste ridderdag hebben wij, ridders uit geheel Europa, kransen gelegd bij het 
dodengedenkteken om alle gevallenen te eren, zonder uitzondering (ook nazi’s, noot 
van de auteur [Van Bosbeke]). Daar is helaas scherpe kritiek op gerezen, vanuit onze 
eigen rang, zodat ik moest vaststellen dat niet alle ridders echte ridders zijn. Ik heb aan 
de criticasters gezegd, dat het onze ridderplicht is alle ridders te eren, omdat degenen 
die in het kamp tegen het communisme gevallen zijn ook ridderhelden zijn en blijven. 
Zij hebben gevochten voor de Vrijheid van Europa en ook voor onze Vrijheid. Dat is de 
zuivere waarheid. […] Wij allen moeten de 10 geboden van God opnieuw leren. Dat is 
de basis van een betere wereld. De Duitse meester van de orde is voor ons allen een 
lichtend voorbeeld voor een goede ridderlijke samenwerking tussen de ridderordes 
in heel Europa.754

Volgens een van de oud-leden van de Orde van de Roos en het Kruis van Jeruzalem 
lag de opstelling van Van Uden meer bij hem zelf dan dat zijn opvattingen door ie-
dereen binnen de orde gedragen werden:

De orde was geen rechtse club, er liepen wel enkele sympathisanten rond. Van Uden 
liet zich erg beïnvloeden door de Duitse OMTC [Duitse Tempeliers].755 

Een jaar later staat diezelfde Harry van Uden samen met Pim Lier onder het zingen 
van het Wilhelmus tijdens een gecombineerde ridderdag van de Souvereine en Rid-
derlijke Orde van Sint Birgitta van Zweden en de Orde van de Roos en het Kruis van 
Jeruzalem in kasteel Limbricht, met gestrekte rechterarm op een foto.756 Een gebaar 
dat algemeen bekend staat als een fascistische groet. 

Is het toeval dat in de eerste helft van de jaren tachtig, de periode waarin in Ne-
derland sprake is van de ‘eerste electorale golf’ van kiezers op extreem rechtse par-
tijen, de besproken orden zich juist toen manifesteerden? Het is de periode dat de 
in 1980 opgerichte Centrumpartij in opkomst was. Deze partij, die zich als ‘midden-
partij’ presenteerde, werd door de meeste observanten en journalisten met extreem 
rechts geïdentificeerd. Hun leider werd getypeerd als een ‘wolf in schaapskleren’, 
die achter een democratische façade, fascistische intenties had. De partij presen-
teerde zich eerder als conservatief dan als extremistisch, was gematigd nationalis-
tisch, streefde naar eensgezindheid, was voorstander van een Europese identiteit 
en zette zich af tegen extremisme en antidemocratische tendensen.757 Op de ke-
per beschouwd klonken in haar uitgangspunten ideeën door, die overeenkomsten 
vertoonden met de avondlandideologie en die we terugvinden in de statuten van 
enkele van de in die tijd opgerichte ridderlijke orden.

Scheepers, Eisinga en Lammers deden onderzoek naar het electoraat van wat zij 
noemden de ‘centrumstroming’ in de periode 1982-1992 en vulden dat later nog aan 
met onderzoek naar de tweede electorale golf, begin jaren negentig.758 Hun bevin-

754  Ibidem, 135-136.
755  Interview H.J.M. Flapper, oud-lid Orde van de Roos en het Kruis van Jeruzalem, 11 april 2015.
756  Korterink, ‘Ridders van de droevige figuur’, 70-73.
757  P. Lucardie, Right-Wing Extremism in the Netherlands: Why it is still a marginal phenomenon 
(Berlin, 2000) 3-4. http://irs.ub.rug.nl/dbi/51fb7f085de2c. 
758  P. Scheepers, R. Eisinga en J. Lammers, ‘Het electoraat van de Centrum Partij / Centrum 
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dingen waren niet verrassend gelet 
op eerdere bevindingen van andere 
onderzoekers; verrassender wa-
ren de trendmatige veranderingen 
binnen dat electoraat. Er zijn twee 
theorieën over de sociologische 
karakteristieken van het electoraat 
van fascistische groeperingen, die 
beide ontleend zijn aan studies 
naar het electoraat van de Duitse NSDAP in de jaren dertig van de vorige eeuw. De 
eerste theorie, de theorie van de bedreigde economische belangen, gaat ervan uit dat 
personen op die politieke partij stemmen die claimt de economische belangen van 
hun klasse te zullen behartigen. De tweede theorie, de theorie van de symbolische 
belangen, zegt dat mensen zullen kiezen voor een partij die claimt de belangen van 
gedesintegreerde mensen te zullen behartigen. De onderzoekers concludeerden 
dat beide theorieën opgingen voor het electoraat van de centrumstroming.759 

Van de leider van de Centrumpartij werd gezegd dat hij een wolf in schaapskle-
ren was. Met andere woorden: handelt het om voor het oog ‘nobele’ ridderlijke or-
den of is er sprake van een diepere, mogelijk verborgen, achtergrond. Cultureel an-
tropoloog en specialist op het gebied van extreem rechts Van Donselaar toont aan 
dat juist voor naoorlogse fascistische organisaties de begrippen front- en back stage 
goed bruikbaar zijn: ‘Dit is in sterke mate het gevolg van het feit dat zij optreden in 
een vijandige omgeving. Het streven naar fascistische continuïteit in een naoorlogs, 
antifascistisch klimaat roept hevige weerstanden en scherpe conflicten op.’760 Orga-
nisaties moeten dus voorzichtig opereren en zullen wellicht niet al te prominent op 
de voorgrond willen treden.  

Democraten in de periode 1982-1992’, Mens en Maatschappij, 1 (1993) 362-385. Met centrum-
stroming worden enkele politieke partijen bedoeld, die van begin jaren tachtig tot eind jaren 
negentig actief waren: de Centrumpartij, de Centrumdemocraten en de Centrumpartij’86; B. 
Eisinga, J. Lammers, M. Lubbers en P. Scheepers, ‘Het electoraat van extreem-rechtse partijen: 
individuele en contextuele kenmerken, 1982-1996’, in: J. van Holsteyn en C. Mudde, Extreem-
rechts in Nederland (Den Haag, 1998) 93-112.
759  Vgl. Scheepers et al., ‘Het electoraat van de Centrum Partij’, 380-382.
760  J. van Donselaar, Fout na de oorlog. Fascistische en racistische organisaties in Nederland 1950-
1990 (Amsterdam, 1991) 15-17.

Afb. 32. Harry van Uden (l) en Pim Lier 
(r) met gestrekte rechterarm tijdens 
het zingen van het Wilhelmus (Lim-
bricht, 1982).
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Een probleem dat Van Donselaar aan de orde stelt, is de vraag wat fascisme is. 
‘Wie zich enigszins verdiept in de literatuur over dit onderwerp, kan constateren dat 
consensus over deze kwestie ver te zoeken is. […] Er bestaat een discrepantie tussen 
enerzijds het beeld dat men heeft gevormd van het oude fascisme en anderzijds 
de verwante naoorlogse verschijnselen. […] In dergelijke gevallen is de vraag van 
belang in hoeverre zij aantrekkingskracht uitoefenen op personen die blijk hebben 
gegeven van fascistische sympathieën, alsmede de vraag in hoeverre deze perso-
nen door de organisatie worden gedoogd’761. Volgens Van Donselaar zal de beoor-
deling wat een fascistische organisatie is veelal gebaseerd zijn op ‘vage contouren’, 
die onvermijdelijk kunnen leiden tot arbitraire beslissingen. Paxton heeft het over 
het ‘onvatbare fascistische minimum en maximum’ om aan te geven dat er geen 
eenduidige definitie van fascisme te geven valt: ‘het fascisme in actie heeft meer 
weg van een netwerk van relaties dan van een vaststaande essentie’.762 De ideeën 
die achter fascistisch gedrag liggen worden door Paxton omschreven als ‘activeren-
de hartstochten’ en op basis van deze hartstochten, zo concludeert hij, is fascisme 
tegenwoordig nog steeds in alle democratische landen in meer of mindere mate 
waarneembaar. Ook valt fascisme niet toe te rekenen aan een specifieke sociale laag 
van de bevolking: ‘recent empirisch onderzoek betwijfelt of de fascistische verster-
kingen afkomstig waren van uit een specifieke sociale laag. Het laat zien dat het 
fascisme juist in veel verschillende lagen op steun kon rekenen, en dat het fascisme 
er verhoudingsgewijs goed in slaagde een samengestelde beweging te creëren met 
een doorsnee van alle klassen’. 

Volgens Fennema is het begrip fascisme genest in het begrip extreem rechts en 
zijn er twee verschillende manieren om de begrippen af te grenzen. De eerste is 
dat veel historici het fascisme beschouwen als een historisch verschijnsel dat zich 
slechts in het interbellum voordeed. ‘Bewegingen en partijen die lijken op fascisti-
sche bewegingen of zich opwerpen als de erfgenamen van het fascisme kunnen we 
dan extreem rechts noemen’.763 Extreem rechts is dan niet tijd- en plaatsgebonden 
en te beschouwen als generic fascism. Zelf gebruikt Fennema een wat ander onder-
scheid tussen fascisme en extreem rechts. Voor hem is extreem rechts een ideologie 
die nauw verbonden is met fascistische bewegingen maar ook zonder die bewe-
ging kan bestaan, terwijl fascisme volgens hem betrekking heeft op een massabe-
weging ‘gebaseerd op een leiderschapsprincipe die een extreem rechtse ideologie 
uitdraagt.’ 

Vergeleken met ridderlijke orden is er geen sprake van massabewegingen, het 
gaat immers om organisaties met slechts enkele tientallen leden. De vraag hierbij 
is, of het gaat om extreem rechts gedachtegoed van de organisaties en/of van hun 
leiders. Daarvoor zal - om met de woorden van Paxton te spreken - gekeken moeten 
worden naar hun activerende hartstochten. Dat sluit aan bij wat Van Donselaar ‘fas-
cistische sympathieën’ en ‘vage contouren’ noemt. Van Donselaar voegt echter een 

761  Ibidem, 22-23.
762  Paxton, De anatomie van het fascisme, 237-253. 
763  Fennema, Help! De elite verdwijnt (Amsterdam, 2012) 189-190.
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belangrijk element toe daar waar hij het heeft over de vraag in hoeverre organisaties 
aantrekkingskracht uitoefenen op personen die blijk hebben gegeven van fascisti-
sche sympathieën en de wijze hoe die organisaties daarmee omgaan. Zoals hiervoor 
vermeld besloten enkele leden van de Ridderlijke Orde der Zwaardbroeders van Lijf-
land in de Lage Landen eind jaren tachtig de orde op te heffen nadat bleek dat hun 
leider en enkele van hun medeleden er extreem rechtse sympathieën op nahielden. 
Door het niet tolereren van deze leden door de organisatie, valt de orde dan ook niet 
te typeren als een fascistische organisatie.

In de (statutaire) doelstellingen van de besproken orden wordt het accent gelegd 
op de traditie van ‘het ridderschap’. Hierin klinken de tradities van de middeleeuwse 
ridderschappen sterk door met elementen als ‘strijd voor het christelijk geloof, de 
eenheid van Europa en verbroedering’, elementen die verwijzen naar de verheerlij-
king van moralistische gedragscodes van de ridders van weleer.764 Gedragscodes die 
we ook terugvinden in de uitgangspunten van de na-oorlogse met name in Duits-
land opgekomen avondlandideologie als Europaconcept. Behalve bij Cordon Bleu 
du Saint Esprit 1579 spreken orden in hun doelstellingen over ‘ridderlijke geest’ of 
‘tradities van de ridderschappen’, daarbij min of meer aangevend wat zij daar onder 
verstaan. Uit niets blijkt dat zij bepaalde politieke aspiraties nastreefden. De Rid-
derlijke Orde der Zwaardbroeders van Lijfland in de Lage Landen vermeldde zelfs 
expliciet geen politiek doel te dienen, wat niet wegneemt dat deze orde het meest 
vaag was over zijn werkelijke front stage intenties en back stage op zoveel (rechts 
extremistische) weerstand stuitte dat de orde werd opgeheven. Ook de doelstel-
lingen van Cordon Bleu du Saint Esprit 1579 zijn beperkt en spreken slechts over het 
bereiken van een volken verbindende vriendschap, terwijl deze orde wel aangeeft 
de avondlandideologie aan te hangen. Kenmerken van dit laatste vinden we meer 
terug in de doelstellingen van de Souvereine en Ridderlijke Orde van Sint Birgitta 
van Zweden en de Orde van de Roos en het Kruis van Jeruzalem. Het lijkt er op dat 
de avondlandideologie, die ook door Otto von Habsburg werd verbonden met rid-
derlijke idealen, een inspiratiebron was voor bepaalde ridderlijke orden en daardoor 
een aantrekkingskracht uitoefende op individuen met extreem rechtse sympathie-
en. Zo werd de wereld enkele jaren geleden nog opgeschrikt door de gruwelijke 
moorden gepleegd door de Noor Anders Breivik, die in een propagandafilm refe-
reert aan de in 2002 in Londen opgerichte Poor Fellow Soldiers of Christ and the Tem-
ple of Solomon, referred to as the Knights Templar, een beweging die zichzelf ziet als 
de leiders van een nieuwe kruistocht en die strijdt voor de rechten van autochtone 
Europeanen.765 

Al in 1939 schreef Journalist en oud Tweede Kamerlid Jacques de Kadt over de 
sympathie die fascisten koesteren voor het ridderschap: ‘Het fascisme, ofschoon het 

764  KvK 41082033 d.d. 18 augustus 1982; KvK 41082851 d.d. 20 oktober 1985; AJO, FOC, dos-
sier Orde der Zwaardbroeders; KvK 40238922 d.d. 7 augustus 1987.
765  J. Mijs, ‘Extreemrechtse moeite met Breivik’, ScienceGuide, 3 augustus 2011 (www.scien-
ceguide.nl/201108/extreemrechtse-moeite-met-breivik.aspx). Zie hierover ook: Kurrild-Klit-
gaard, Knights of Fantasy, 252-254.
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de mond vol heeft van ‘eer’, en ofschoon het veel over ‘adel’ en ‘ridderschap’ spreekt, 
heeft geen spoor van ridderlijkheid in zich, het is alleen ridderlijk in de ogen van 
degenen die niet weten dat de moderne benaming voor ‘roofridder’, ‘gangster’ is. 
Het fascisme is een gangsterisme, met middeleeuwse, of oud-Romeinse, of oud-Ger-
maanse tierelantijntjes. Het typische van het fascisme is z’n onridderlijke en antirid-
derlijke wreedheid.’766 

Alleen van Pim Lier staat vast dat hij zich eind 1983 aansloot bij de Centrumpartij, 
een partij die zich front stage altijd gedistantieerd heeft van het fascisme en zich fel 
verzette tegen de veelvuldige beschuldigingen dat zij als fascistisch zou zijn te kwa-
lificeren.767 Interessant is de vraag wat hem ertoe bewoog deze stap te zetten. Over 
het antwoord kunnen we alleen nog maar speculeren. 

Nadat bekend was geworden dat Lier een onecht kind was van prins Hendrik, 
werd hij al snel een bekende Nederlander die zich er in binnen- en buitenland op 
liet voorstaan een ‘Prinz zu Mecklenburg’ te zijn. Zijn roem bracht hem begin jaren 
tachtig in contact met enkele ridderlijke orden waarin figuren rondliepen met ‘fas-
cistische trekjes’ zoals Harry van Uden en Gerard van Straten. Omdat de koninklijke 
familie zich van hem distantieerde, zocht hij wanhopig naar erkenning, een erken-
ning die hij enkele jaren later bij de Centrumpartij kreeg, waar hij als ‘lid van het 
Huis van Oranje’ werd binnengehaald. Het Vrije Volk zou later in een artikel schrij-
ven: ‘De tragiek van een gewone burger die het grootste deel van zijn leven volko-
men onopgemerkt is gebleven, op het laatst kost wat kost bij de hoge bomen wilde 
staan. Hij kon de wind daarboven niet aan.’768 Het liep dan ook slecht af met Lier: 
‘gebruikt’ door de Centrumpartij, financieel berooid en beschuldigd van moord op 
zijn echtgenote. 

Volgens de theorie van de symbolische belangen zijn het voornamelijk gedesin-
tegreerde personen die zich aangetrokken voelen tot de centrumstroming. Het is 
niet heel moeilijk te veronderstellen dat het leven van Lier, dat geheel op zijn kop 
gezet werd door de onthulling van De Jong en zijn sociale uitsluiting door de offici-
ele instanties terwijl hij wanhopige naar erkenning zocht, bij hem en zijn echtgenote 
- waarvan gezegd wordt dat zij hem aanmoedigde zich bij de Centrumpartij aan te 
sluiten - tot een zekere mate van desintegratie leidde.769 ‘Hij was erg gedesillusio-
neerd’, vertelde een bekende van hem in het hiervoor aangehaalde krantenartikel, 
‘Ook de hardnekkigheid waarmee zijn koninklijke afkomst in twijfel werd getrokken 
heeft hem langzaam doen opbranden.’ Voor Lier zal het belangrijk geweest zijn dat 
hij zowel binnen de ridderlijke orden als bij de Centrumpartij de erkenning kreeg 
waar hij zo wanhopig naar zocht.

Samenvattend lijkt het er op dat de besproken ridderlijke orden niet te type-
ren zijn als fascistische organisaties. Van sommige van hun leiders staat vast dat zij 

766  J. de Kadt, Het fascisme en de nieuwe vrijheid (Amsterdam, 1939) 276.
767  Van Donselaar, Fout na de oorlog, 199-200. Lucardie, Right-Wing Extremism in the Nether-
lands, 3-4.
768  Dekkers en IJsselmuiden, ‘Mr. Lier, graag geziene gast behalve op Soestdijk’.
769  J. Hagers, ‘Prinsheerlijk in de cel’, De Telegraaf, 20 juni 1987.
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fascistische of (extreem) rechtse sympa-
thiën koesterden en daar in hun han-
delen blijk van gaven. Hun orden zoals 
de Souvereine en Ridderlijke Orde van 
Sint Birgitta van Zweden en de Interna-
tionale en Souvereine Ridderorde van 
de Tempel, de opvolger van de Orde 
van de Roos en het Kruis van Jeruzalem, 
raakten in de loop van de jaren tachtig 
in verval en werden opgeheven. Volgens een van de leden van destijds kwam dat 
door gebrek aan inhoud. Alleen de Orde van de Eik, die pas later in Nederland voet 
aan de grond kreeg, en Cordon Bleu du Saint Esprit 1579 hebben hun oprichters 
overleefd en bestonden in 2015 nog steeds. De laatste heeft zich in de loop van de 
jaren tachtig bewust afgezet tegen bepaalde leden en geeft aan dat het hun over-
levingsstrategie was: 

Wij hebben bewust afscheid genomen van mensen die ons in opspraak brachten. Dat 
gold evenwel niet voor Pim Lier, die toen hij lid werd van de Centrumpartij, zelf zijn 
lidmaatschap van de Cordon Bleu opzegde. […] Dat heeft ons wel een slechte naam 
gegeven waardoor wij denken dat wij tegenwoordig nog steeds door de overheid in 
de gaten worden gehouden.770 

Zowel de Orde van de Eik als Cordon Bleu du Saint Esprit 1579 zijn aangesloten 
bij de Internationale Ordens Union en zeggen nog steeds hun doelstelling na te 
streven in de geest van de avondlandideologie. Het begrip ‘Abendland’ heeft in 
Duitsland de afgelopen decennia sterk aan betekenis verloren, maar heeft met de 
in 2014 opgerichte Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes 
(PEGIDA), een beweging ‘op kruistocht’ tegen de islamisering van Duitsland en Eu-
ropa, de kop weer opgestoken. Sedert 2015 heeft de beweging ook in Nederland 
navolging gekregen.771 Vooral vanuit antifascistische hoek wordt veel kritiek op 
de beweging geleverd vanwege de aantrekkingskracht op mensen met extreem 
rechtse sympathieën.

770  Interview R.F.W. Verrijk, Oud-Komtur / Secretaris van Cordon Bleu du Saint Esprit 1579, 13 
februari 2015.
771  http://pegidanederland.com. Geraadpleegd op 4 februari 2016.

Afb. 33. Mr. Albrecht Willem (Pim) Lier 
(1918-2015), vermeende buitenechtelijke 
zoon van prins Hendrik.
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2.  ‘Roofridders’
Uit een intern rapport van het Committee on the Orders of St John uit 2014 blijkt dat 
van de 34 actieve door het comité niet-erkende orden van Sint Jan, een tiental zich 
met illegale activiteiten bezighield.772 In 1995 merkte heraldicus James Algrant over 
die laatste categorie op: 

The attraction of these orders may be a nostalgia for aristocratic tradition in an in-
creasingly materialistic world or a desire to serve a special charitable cause. For others, 
however, they provide a venue for a lucrative trade in false titles and distinctions. […] 
Many of these orders claim to be dynastic or hospitaller or a combination thereof but 
they impose neither responsibilities on their members nor perform any services. While 
some of these groups are headed by genuinely titled individuals, others are created 
by imaginary Byzantine ‘Imperial and Royal Highnesses’ whose names are nowhere 
to be found in the Almanach de Gotha or in any other reputable lists of the nobility. 
These individuals waste no time in divulging their pedigrees to gullible people willing 
to listen which ought to be the first clue that these notables and their ‘orders’ may not 
be quite what they represent themselves to be.773

Enkele van deze orden lukte het om goedgelovigen tegen betaling van tienduizen-
den dollars lid van hun orde te maken of van een (vals) diplomatiek paspoort te voor-
zien. De Duitse Johanniter Orde publiceerde in 1997 een ‘prijslijst’ van een dergelijke 
orde: ‘Die Preisliste 1994 der in New York beheimateten Knights of Malta - Sovereign 
Order of Reformed Hospitalers of Saint John of Jerusalem verlangt in seiner untersten 
Stufe (Sir/Dame) eine ‘charitable donation’ von 25.000 Dollar. Für den Kommandeur 
erhöht sich dieser Betrag auf 50.000 Dollar, für das Großkreuz sind 100.000 Dollar zu 
entrichten. Diplomatischer Status mit Lieferung eines Diplomatenpasses und dem 
‘Recht’ Uniform und Degen zu tragen, erfordert eine weitere Zuwendung zwischen 
50 und 100.000 Dollar je nach Rang.774 

In de jaren negentig speelden er enkele schandalen waarbij het om fraudes en wit-
was praktijken van vele miljoenen ging. Een bekend voorbeeld is het Euro-American 
Money Fund Trust, dat claimde een onderdeel te zijn van de Sovereign Military and Hos-
pitaller Order of Saint John of Jerusalem, Knights of Malta, ‘een organisatie zo vermogend 
en invloedrijk’, dat het absoluut veilig was via hen te investeren in obligaties of geld in 
beheer te geven. Deze organisatie lichtte investeerders in Amerika voor 10 miljoen dol-
lar en in Engeland voor 7 miljoen dollar op.775 Voor de Rabobank Nederland was dit in 
1993 reden om wereldwijd al hun kantoren te waarschuwen tegen deze praktijken.776 

Betrokkenheid van prins Bernhard
Ook in Nederland is een voorbeeld bekend van een orde met dubieuze intenties, 
die echter nooit goed voet aan de grond gekregen heeft. In 1962 verlegde een ze-

772  AJO, FOC, Rapport Committee on the Orders of St John 2014.
773  Algrant, The Proliferation of Russian and other ‘Orders’ of St. John.
774  C. von Schubert, ‘Johannesorden der anderen Art‘, Johanniter Blad, 1 (1997), 14-15. 
775  ‘Valse Ridderorden’, De Telegraaf, 24 september 1997.
776  AJO, FOC, Brief Rabobank d.d. 24 juni 1993.
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kere Otto Schobert, nadat hij in de Verenigde Staten wegens valsheid in geschrifte 
uit de door Charles Pichel gestichte Sovereign Order of Saint John of Jerusalem Inc. 
werd gezet, zijn werkterrein naar Nederland, het geboorteland van zijn echtgenote. 
Schobert, die zich in Nederland bediende van de naam ‘Professor Dr. Otto Adrian 
baron de Choibert’, wist in Nederland al snel de aandacht te trekken van het minis-
terie van Justitie nadat hij in 1966 een gelukwens aan prinses Beatrix gestuurd had, 
ondertekend met ‘Baron Otto Adrian de Choibert’ en ‘Barones Theodora S.M. van 
Steenland’.777 In 1968 richtte hij samen met de arts dr. Franz L.L.M. Merckelbach de 
Nederlandse Vereniging van de Ridders van de Soevereine Orde van de Heilige Johannes 
van Jeruzalem, Ridders van Malta OSJ, ook genaamd Hospitaalridders op. Deze orde 
haalde in binnen- en buitenland de kranten wegens bedrog, waarbij zelfs sprake 
was van moord. 

De orde was gelieerd aan de in 1962 in Frankrijk door kolonel Paul de Granier de 
Cassagnac opgerichte Ordre Souverain de St. Jean de Jerusalem, Chevaliers de Malte, 
appelés aussi Chevaliers Hospitaliers, met vestigingen in Europa en de Verenigde Sta-
ten. In 1969 benoemde de orde prins Carol van Roemenië (buitenechtelijke zoon van 
de in 1940 in ballingschap gegane koning Carol II) tot 73e grootmeester. Schobert 

777  AJO, FOC, Brief particulier secretaresse HKH prinses Beatrix d.d. 30 maart 1966. Idem, Brief 
ministerie van Buitenlandse Zaken d.d. 29 mei 1969, nr. 153. Nationaal Archief (NA), Brief van 
de minister van Buitenlandse Zaken aan de Nederlandse ambassadeur te Washington, d.d. 17 
juli 1969, toegang 2.09.12.01 / J25711 / VER67384, 85-87.

Afb. 34. Prins Carol (in uniform), 73e grootmeester van Ordre Souverain de St. Jean de Jerusalem, 
Chevaliers de Malte. Rechts van hem zijn echtgenote prinses Jeanne en rechts van haar dr. Franz 
L.L.M. Merckelbach (Schloss Anholt, 1969).
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regelde dat diens intronisatie op het Haagse Binnenhof zou plaatsvinden. De Neder-
landse overheid - tijdig gewaarschuwd voor de activiteiten van de orde - stak daar op 
het laatste moment een stokje voor door alle medewerking te weigeren.778 Voor het 
ministerie van Justitie was dit aanleiding om de rijksrecherche een nader onderzoek 
naar de orde in te laten stellen en in het bijzonder naar Schobert. Het Nederlandse 
ordebestuur, dat inmiddels kennis had genomen van de ware antecedenten van 
Schobert en zijn bedoelingen om er financieel beter van te worden, besloot daarop 
alle contacten met hem te verbreken. Uit een aan de rijksrecherche ter hand gesteld 
intern verslag van de orde uit november 1969 blijkt dat er gedoe was met financiële 
afrekeningen en valsheid in geschrifte omdat Schobert de uitnodiging voor de instal-
latie van prins Carol aan het Nederlandse hof, eigenhandig van de handtekening van 
de prins voorzien had. Het toenmalig bestuur, dat geen problemen met de Neder-
landse overheid wenste, stelde de rijksrecherche voor om de zaak te laten bekoelen 
en alle orde activiteiten voor een periode van twee jaar op te schorten.779 

Schobert liet zich door deze ontwikkelingen niet uit het veld slaan en verplaatste 
zijn activiteiten naar Zwitserland. Hij was bevriend met de Duitser Willy Geuer die te 
Locarno woonde en samen met zijn partner Gisela Kemperdick lid was van de Ameri-
kaanse tak van de orde. Schobert en Geuer deden uitermate hun best slachtoffers te 
vinden die bereid waren tegen hoge betaling lid te worden van hun orde, waarbij zelfs 
prins Bernhard onbedoeld een belangrijke rol gespeeld heeft. De prins die in contact 
was gekomen met de Amerikaanse tak van de orde had in april 1969 in het gebouw 
van de Verenigde Naties in New York de ridderslag gegeven aan een van de nieuwe 
leden.780 Deze gebeurtenis werd op foto’s vastgelegd die door Schobert gebruikt wer-
den om goedgelovigen over te halen lid te worden van zijn orde. Later zou prins Bern-
hard verklaren dat hij dacht dat de orde een ‘fatsoenlijke’ Johanniter Orde was.781 

Lang is Schobert daar niet mee doorgegaan, omdat hij op 16 februari 1970 plot-
seling ten huize van Willy Geuer aan een hersenbloeding overleed, twee dagen na-
dat er door hem twaalf nieuwe ‘ridders’ in de orde waren opgenomen. Het Duitse 
tijdschrift Stern zou hier later over schrijven: ‘Titelanwärter hätten in den Schlag mit 
Orden fünf- und sechsstellige Summen investiert.’782 Geuer volgde Schobert op als 
grootkanselier van de orde waarna het overlijden van Schobert nog een staartje 
kreeg toen anderhalf jaar later uitkwam dat Geuer en Kemperdinck opdracht ge-
geven hadden tot de moord op de Duitse miljonair Egon Zylla, nadat zij hem eerst 
financieel hadden uitgekleed. Begin 1972 werd het lijk van Schobert opgegraven 
voor nader onderzoek op sporen van mogelijke vergiftiging. Het is niet duidelijk wat 
de resultaten van dat onderzoek waren al wordt in een brief van het Nederlandse 
ministerie van Buitenlandse Zaken gesuggereerd dat het om moord ging.783 

778  AJO, FOC, brief ministerie van Buitenlandse zaken d.d. 29 mei 1969, nr. 153.
779  NA, Rapport Rijksrecherche, toegang 2.09.12.01 / J25711 / VER67384, 24-26.
780  Haagsche Courant, 16 april 1969. 
781  De Telegraaf, 9 november 1971.
782  ‘Jetzt sind die reichen Ritter arm dran’, Stern, 44, 24 Oktober (1971) 64-72.
783  De Telegraaf, 6 november 1970 en 6 januari 1972. Suggestie van moord blijkt uit een brief 
van het ministerie van Buitenlandse aan de Nederlands ambassadeur in Vaticaanstad d.d. 21 
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By Royal Charter of Her Majesty Juliana
Een andere omstreden figuur, eveneens lid van de Amerikaanse tak van de orde, 
was een zekere Ruben Isaak Wolff, die zichzelf voordeed als ‘Robert M.N.G. Bassaraba 
von Brancovan, Prins Khimchiachvili’.784 Hij staat naast prins Bernhard op de in New 
York gemaakte foto’s en was verantwoordelijk voor de verspreiding ervan. Wolff was 
bevriend met Schobert. Zij hadden elkaar in New York leren kennen waar zij beiden 
lid waren van de orde van Pichel, voor ze lid werden van de orde van De Cassagnac. 
In mei 1972 richtte Wolff, alias Von Brancovan, in de Verenigde Staten de U.S. Priory 
of the Order of St. John, Knights of Malta, Ltd. op.785 In Nederland werd in september 
1973 door mr. M.J. Schoofs, handelend als lasthebber van deze vennootschap, een 
stichting opgericht met de naam: Stichting van de in de staat New York gevestigde 
corporation genaamd ‘U.S. Priory of the Order of St. John, Knights of Malta’ en van de 
in de staat Nevada gevestigde corporation genaamd: ‘The Sovereign Military and Hos-
pitaler Order of St. John of Jerusalem, Knights of Malta’. Die stichting had tot doel: ‘het 
verlenen van materiële hulp voor liefdadige doeleinden, het bewaren van de tradi-

september 1974: NA, toegang 2.09.12.01 / J25711 / VER67384, 119.
784  In de beschikbare literatuur wordt Von Brancovan niet eenduidig genoemd als Wolff. In 
het hiervoor genoemde interne verslag van de orde uit november 1969 (NA, Rapport Rijksre-
cherche, toegang 2.09.12.01 / J25711 / VER67384, 24-26) wordt Von Brancovan genoemd als 
Ruben Isaak Wolff.
785  Certificate of Incorporation, State of New York, 24 mei 1972, nr. 991102.

Afb. 35. Prins Bernhard samen met Ruben Isaak Wolff, alias ‘Robert M.N.G. Bassaraba von Brancovan, 
Prins Khimchiachvili’ (midden) tijdens een receptie na afloop van een installatieplechtigheid in het 
gebouw van de Verenigde Naties (New York, 1969).
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ties van de Knights of Malta en alle andere wettige filantropische, oecumenische en 
godsdienstige doelstellingen’. Tot voorzitter van deze stichting werd ‘Prince Robert 
Michael Nicholas George Bassaraba von Brancovan’ benoemd en tot secretaris/pen-
ningmeester een zekere J. Lohmüller.786 Het secretariaat van de stichting was geves-
tigd op het adres Kornalijnstraat 124 in Den Haag. Op dit adres - eigendom van dr. 
Merckelbach - was eerder ook het secretariaat van de Ridders van de Soevereine Orde 
van de Heilige Johannes van Jeruzalem, Ridders van Malta OSJ gevestigd.787 Van de 
stichting zijn geen activiteiten in Nederland bekend; het is daarom aannemelijk dat 
zij slechts diende als ‘kapstok’ voor Wolff’s ‘fantasie wereld’ in de Verenigde Staten. 

In een New Yorks programmaboekje van de orde uit 1973 wordt de hiervoor ge-
noemde mr. Schoofs vermeld als ‘His Excellency Dr. Sir Matthew Schoofs’, oprichter van 
de Priorij Nederland met officiële zetel van de orde in Den Haag.788 Uit het program-
maboekje van de investituur van nieuwe leden van The Sovereign Military and Hospita-
ler Order of St. John of Jerusalem, Knights of Malta uit 1974 blijkt dat Wolff de stichting 
gebruikte om aan te geven dat zijn orde de goedkeuring genoot van koningin Juliana, 
hiermee refererend aan het koninklijk besluit uit 1969 van de door Schobert en Merc-
kelbach opgerichte vereniging.789 Net zoals de foto’s waar hij samen met prins Bern-
hard op stond zal de zinsnede ‘By Royal Charter of Her Majesty Juliana, Queen of the 
Netherlands’ het goed gedaan hebben bij goedgelovige lieden. Dat de orde in de Ver-
enigde Staten een hoog aanzien genoot mag blijken uit leden als de oud-presidenten 
Truman en Johnson, de zanger Sammy Davis en de filmster Liza Minnelli.790 

Al in september 1973 vroeg de directeur van het Kabinet der Koningin aan de 
Hoge Raad van Adel wat er tegen dit misbruik gedaan kon worden. In zijn antwoord 
stelde de voorzitter van de Raad, dat van Nederlandse zijde geen rechtstreekse 
maatregelen genomen konden worden maar dat de ambassadeur in de Verenigde 
Staten de betreffende minister van dat land zou kunnen mededelen dat ‘op deze 
wijze de naam van een bevriend staatshoofd op ontoelaatbare wijze wordt gebruikt 
met het verzoek hier maatregelen tegen te willen nemen.’791 Enkele maanden daarna 
werd Wolff door de Nederlandse consul-generaal in New York ter verantwoording 
geroepen vanwege het te pas en te onpas misbruiken van de koninklijke goedkeu-
ring.792 Veel heeft hij zich daarvan niet aangetrokken, tot in de jaren tachtig van de 
vorige eeuw bevatte de kop van het briefpapier van zijn orde de zinsnede: ‘Official 
Seat The Hague, Kingdom of The Netherlands, A Reigning Territorial Sovereignty’. 

786  KvK nummer onbekend. Oprichtingsakte d.d. 28 september 1973, verleden voor notaris J. 
van den Berg te Amsterdam.
787  NA, Brief van de minister van Buitenlandse Zaken aan de Nederlandse ambassadeur te 
Washington, d.d. 22 januari 1976, toegang 2.09.12.01 / J25711 / VER67384, 140-141.
788  NA, toegang 2.09.12.01 / J25711 / VER67384, 97-112.
789  NA, toegang 2.09.12.01 / J25711 / VER67384.
790  AJO, FOC, Gespreksverslag tussen Eric de Kolb en Edward Neuman de Vegvar d.d. 16 april 
1969; A. Kurzweil, ‘“I Dub Thee Sir Sammy”’, The New Yorker, 12 november 2014.
791  HRvA, inv.nr. 230, dossier 1966 nr. 63, brief d.d. 4 september 1973.
792  NA, Brief van de Nederlandse Consul-Generaal aan de Nederlandse ambassadeur te Wa-
shington, d.d. 29 januari 1974, toegang 2.09.12.01 / J25711 / VER67384, 130-131.
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Wolff zou daarna nog geregeld van zich laten horen wegens grootscheepse oplich-
ting en zwendel.793 

In 2015 was het nog steeds mogelijk om ordelidmaatschappen ‘te kopen’. Op 
Internet zijn meerdere websites te vinden die adverteren met adellijke titels en lid-
maatschappen van ridderlijke orden. Een sprekend voorbeeld is Nobilitas VIP Serv-
ices: ‘If you are an honorable individual that has achieved a certain grade of profes-
sional, social and ethic distinction and if you want to substantially increase your cur-
rent status by acquiring a legitimate title of nobility or order of knighthood, we can 
help you putting your goals into reality.’794 Nobilitas VIP Services waarschuwt voor 
phony titles en self-styled orders en ziet zich als intermediair voor het verwerven van 
een lidmaatschap van een door de International Commission for Orders of Chivalry 
(ICOC) erkende orde of een orde ‘confirmed by a sovereign, religious or non-religious 
entity’. De kosten voor titels bedragen volgens de website van Nobilitas VIP Services: 
voor adellijke titels tussen de € 20.000 en € 250.000 afhankelijk van de hoogte van de 
titel en voor het lidmaatschap van een ridderlijke orde tussen de € 5.000 en € 10.000. 
Dit laatste is een ‘koopje’ vergeleken met de hiervoor genoemde bedragen.

793  Vgl. J. Lehman, ‘“Prince” dethroned; aids-riven pauper scammed millions’, New York Post, 13 
maart 2003.
794  https://privateconsult.wordpress.com/. Geraadpleegd op 17 september 2015.

Afb. 36. Ruben Isaak Wolff en echtgenote (Schloss Anholt, 1969).
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Bijlage 7: Eliteposities

Om aansluiting te houden bij eerder onderzoek is voor het vaststellen van elitepo-
sities gebruik gemaakt van de indeling zoals door Dronkers gebruikt 795. Dronkers 
maakte onderscheid tussen een smalle en een ruime omschrijving van eliteposities. 
Bij de smalle omschrijving gaat het volgens Dronkers om ‘ministers en staatssecre-
tarissen, leden van de Staten-Generaal en de Raad van State, secretarissen-generaal 
van departementen, Commissarissen van de Koningin/Koning, burgemeesters van 
de provinciehoofdsteden en van Amsterdam en Rotterdam, de belangrijkste Ne-
derlandse ambassadeurs, leden van de hofhouding, directeuren en commissarissen 
van grote ondernemingen, banken en industriële bedrijven. Kortom, een menge-
ling van politieke, ambtelijke en zakelijke eliteposities. De brede omschrijving van 
eliteposities voegt daaraan toe: directeuren-generaal van departementen, leden 
van gedeputeerde staten, wethouders, burgemeesters, ambassadeurs op de minder 
belangrijke posten, hoge functionarissen bij internationale organisaties, militairen 
met tenminste de rang van generaal of vice-admiraal, hoogleraren, hooggeplaatste 
managers bij grote bedrijven of banken. Kortom, de laag vlak onder de smalle om-
schrijving.’ Aan de smalle omschrijving heb ik nog toegevoegd: ‘kardinalen en bis-
schoppen, en consul-generaals’.

Eliteposities volgens de smalle omschrijving
adjudant Koninklijk Huis, algemeen directeur Thyssen Liften BV, ambassadeur te 
Bonn, Brussel, Londen, Madrid, Parijs en Tokio, bisschop, burgemeester van Utrecht, 
chief executive officer Van Doorne’s Machinefabrieken, ceremoniemeester Konink-
lijk Huis, Commissaris der Koningin/Koning, consul-generaal Londen, New York en 
Japan, dame du palais Koninklijk Huis, directeur Algemene Bank Nederland NV, di-
recteur Amstel Brouwerij NV, directeur Bank Mees & Hope NV, directeur Crédit Ly-
onnais Bank Nederland NV, directeur Morgan-Labouchere NV Bankiers, directeur 
De Nederlandse Bank NV, directeur Europese Investeringsbank, directeur General 
Motors Continental NV, directeur Holland-Amerika Lijn, directeur Koninklijke Distil-
leerderijen Lucas Bols, directeur-generaal NV Koninklijke Petroleum Maatschappij, 
directeur Kabinet Koningin, directeur Koninklijke Cacao- en Chocoladefabriek C.J. 
van Houten, directeur Van Lanschot en Van Lanschot Assurantiën, directeur Neder-
landse Gasunie, directeur-grootaandeelhouder V&D, directievoorzitter Kas-Associ-
atie, firmant Pierson, Heldring & Pierson, gevolmachtigd minister, grootmeesteres 
Koninklijk Huis, hofdame, intendant Koninklijke Paleizen, kamerheer, kamerjonker, 
kardinaal, lid Eerste Kamer der Staten Generaal, lid presidium raad van bestuur ABN, 
lid Raad van State, lid raad van bestuur Achmea, lid raad van bestuur Bavaria, lid raad 
van bestuur Douwe Egberts, lid raad van bestuur Hudig-Langeveld Groep, lid alge-
mene directie General Electric Benelux, lid Tweede Kamer der Staten Generaal, mi-
nister, minister president, ordonnans Koninklijk Huis, particulier secretaris Koninklijk 
Huis, plaatsvervangend directeur Kabinet van de Koningin, president-commissaris 

795  Dronkers, De maatschappelijke relevantie van hedendaagse adel, 41-42.
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Heineken NV, president-directeur KLM, president Hoog Militair Gerechtshof, procu-
reur-generaal gerechtshof, raadsheer Hoge Raad, secretaris-generaal ministerie van 
Financiën, secretaris-generaal NAVO, secretaris Militair Huis van de Koningin, staats-
raad, staatssecretaris, vice-president ABN-AMRO Bank NV, vice-voorzitter PNEM-ME-
GA, voorzitter directie DSM, voorzitter Eerste Kamer der Staten Generaal, voorzitter 
Monetair Comité EEG, voorzitter raad van bestuur Heijmans NV, voorzitter raad van 
bestuur ING Nederland, voorzitter raad van bestuur Heineken NV, voorzitter raad 
van bestuur KLM, voorzitter raad van bestuur Stork NV.

Eliteposities volgens de ruime omschrijving
algemeen directeur Bloemenveiling Flora, algemeen directeur financiën Europese 
Gemeente Kolen en Staal, algemeen directeur Deutsche bank De Bary NV, aller-
goloog, ambassadeur, bedrijfsdirecteur Nedlloyd Lijnen, brigadegeneraal, burge-
meester, cardioloog, chief executive officer Rabobank België, chef-staf Inspecteur 
Generaal Koninklijke Marine, chirurg, commandeur, consul, directeur ABN-AMRO 
Bank, directeur Amsterdamse Bank NV, directeur De Beaufort en Kraaijenhagen NV, 
directeur Broekman’s Commissiebank NV, directeur Buhrman Emballage, directeur 
Delta Lloyd verzekeringen, directeur-generaal Algemeen Beheer Europese Com-
missie, directeur hoofdingenieur Provinciale Waterstaat, directeur Landry & Van Till 
Bankiers, directeur Nederlandse Rode Kruis, directeur Philips, directeur private ban-
king ABN AMRO, directeur Rijksdienst Monumentenzorg, directeur Wolters Kluwer, 
directrice Ziekenhuis De Lichtenberg, dijkgraaf, generaal-majoor, general manager 
NMB Postbank, gynaecoloog, hoofdredacteur De Tijd / De Maasbode / Nieuwe Dag, 
hoofdinspecteur der Domeinen, hoogleraar, internist, inspecteur-generaal Konink-
lijke Landmacht, kantonrechter, kinderarts, kinderpsychiater, klinisch neuropsycho-
loog, kno arts, landcommandeur Duitse Orde, lid Coöperatieve Vereniging Reuchlin 
& Partners, lid directieraad Kluwer, lid gemeenteraad, lid Mijnraad, lid Provinciale 
Staten, lid Raad voor Cultuur, lid raad van bestuur Twentse Bankvereniging, lid We-
tenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, longarts, managing director ABN-
AMRO, luitenant-generaal, managing director Heineken NV, managing director ING, 
managing director Sumitoma International, neuroloog, officier van justitie, oogarts, 
pauselijke raad, permanent vertegenwoordiger Militair Comité NAVO, president 
bijbank De Nederlandse Bank NV, president commissaris Exploitatiemij Schevenin-
gen, psychiater, raadsheer gerechtshof, radioloog, rechter, uroloog, vice-admiraal 
Koninklijke Marine, vice-consul, vice-directeur Deutsche Bank, vice-president City 
Bank, vice-president global banking Deutsche Bank, vice-president gerechtshof, vi-
ce-president rechtbank, voorzitter AVRO, voorzitter college van bestuur Universiteit, 
voorzitter Federatie Metaal en Elektrotechnische Industrie, voorzitter Hof van Dis-
cipline Advocatuur, voorzitter Hoge Raad van Adel, voorzitter Nederlands Verbond 
voor de Groothandel, voorzitter RAI, watergraaf, wethouder, zenuwarts. 
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Bijlage 8: Herkomst afbeeldingen

Redactie Johanniter1. nieuws, Mededelingenblad 2006
Johanniter Orde2. 
Rijksvoorlichtingsdienst (RVD)3. 

4. The British Library
Foto Elizabeth Lapina 5. 
Rijksmuseum Amsterdam6. 
Reuters, Gabriel Bouys7. 
Johanniter Orde8. 
Johanniter Orde, archief dr. 9. Merckelbach
Idem10. 

11. Foto auteur
http://haffmansantiek.nl/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33512. 
25d08d6e5fb8d27136e95/i/m/imgp5167.jpg
Thuis in Brabant, nr. 1634-01363913. 
Foto Herman van Haren14. 
Orde van Sint 15. Lazarus, Groot Prioraat der Nederlanden

16. Orde van de Eik
17. Souvereine Orde van Sint Jacob in Holland

Foto Henk Stoop18. 
19. Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem / redactie Johanniternieuws

Idem20. 
21. Koninklijke Broederschap van de Heilige Teotonio van Portugal

Rijksvoorlichtingsdienst (RVD)22. 
Wikipedia Public Domain23. 
Foto auteur24. 
Orde van Sint 25. Lazarus, Groot Prioraat der Nederlanden
Museo del Gioiello (It.)26. 
Foto auteur27. 
Redactie Johanniter28. nieuws, 234 (2008) 30
Website Johanniter Orde in Nederland29. 
Foto auteur30. 

31. Hungary Today
Panorama, 44 (1982) 72. Foto Jan Suijs32. 
ANP Archief33. 
Johanniter Orde, archief dr. Merckelbach34. 
Idem35. 

36. Idem
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Bijlage 9: Geraadpleegde archieven, niet-wetenschappelijke tijd-
schriften, krantenartikelen en websites

Geraadpleegde archieven
Archief Johanniter Orde in Nederland (Den Haag)
•	 Algemeen archief (AJO)

Archief •	 False Orders Committee (AJO, FOC)
Archief dr. Merckelbach•	

Nationaal Archief (NA, Den Haag)
Verenigingenregister (VER)•	

Archief Hoge Raad van Adel (HRvA, Den Haag)

Verzamelingen Centraal Bureau voor Genealogie (CBG, Den Haag)
Persoonskaarten•	
Register van overledenen•	

Archieven Kamer van Koophandel 
Handelsregister (KvK)•	

Historisch Centrum Overijssel (HCO, Zwolle)

Niet-wetenschappelijke tijdschriften
Bulletin, Orgaan van het Groot Prioraat der Nederlanden van de Militaire en Hospitaal Orde

van Sint Lazarus van Jeruzalem, jaargangen 1988-2015.
Elegance: O. van Alphen, ‘De oude ridderorden en hun jonge (ridder) idealen’, 7 (1965) 35-43.
Elsevier: W. Zaal, ‘Geld adelt. Boekbespreking “Ridders van nu”’, 26 augustus 1989, 86; L. Wytzes, 

‘De adel is springlevend’, 1 oktober 2005, 34-36.
Elsevier Adel (special, 2008).
Johanniter Blad, Tijdschrift van de Johanniter Orde Balije Brandenburg: C. von Schubert, ‘Jo-

hannesorden der anderen Art’, 1 (1997) 14-15.
Johanniternieuws, Tijdschrift van de Johanniter Orde in Nederland, jaargangen 2008-2015.
Mededelingenblad van de Johanniter Orde in Nederland, jaargangen 1965-2007.
Mededelingenblad van de Souvereine Militaire Hospitaal Orde van Sint Jan van Jeruzalem, van

Rhodos en van Malta, Associatie Nederland, jaargangen 1966-2015.
Panorama: R. Boost, ‘De Ziener van Amsterdam’, 24 (1972) 24-29; H.J. Korterink, ‘Ridders van de

droevige figuur’, 44 (1982) 70-73.
Quote: B. de Beaufort, ‘Het edele deel’, oktober 2006, 63-76.
Riddertijdingen, Tijdschrift van de Landscommanderije Nederland van de Ridderorde van het

Heilig Graf van Jeruzalem, jaargangen 1994-2015.
Stern: ‘Jetzt sind die reichen Ritter arm dran’, 44, 24 Oktober (1971) 64-72.
De Tempelier, Nieuwsbrief van de Orde van de Tempel Grootprioraat Terra sub Mare, jaargan-

gen 2004-2014.
van Adel, Nieuwsbrief van de Nederlandse Adelsvereniging, jaargangen 2010-2015.
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Krantenartikelen
‘Men spreekt over:’, Het Volk, avondeditie 26 juli 1932. 
‘Ridders van Malta en Johanniter Orde’, Het Vaderland Weekjournaal, 7 september 1963.
‘Orde van Malta: religieus, militair en van traditie ridderlijk’, Het Vaderland Weekjournaal, 14

september 1963.
‘Johanniter Orde actief in Nederland’, Het Vaderland Weekjournaal, 21 september 1963.
‘Ridderlijke Duitsche Orde zevenhonderd jaar in Nederland’, Het Vaderland Weekjournaal, 28

september 1963.
‘Zestien nieuwe leden in Ridderorde van het Heilig Graf’, Leeuwarder Courant, 21 april 1966.
Sinner, L., ‘Ridders zetten traditie voort’, Algemeen Dagblad, 29 juni 1968. 
Vos, T., ‘In “De Vorstenburg” kunnen vermoeide vrouwen en overspannen mannen weer op

verhaal komen’, Het Binnenhof, 15 februari 1969.
‘Johanniter Orde zestig jaar oud’, De Tijd, 24 mei 1969. 
‘Onrust in ’t wereldje van Laureaat en Ridderschap’, Zwolse Courant, 20 oktober 1970. 
Phaff, J., ‘Zijne Excellentie Dr. C.L.A. van Uden, Prins de Secchia, met huid en haar’, Vrij Neder-

land, 24 april 1971.
Oostveen, T., ‘Hoe bedenkelijk zijn de vele decoraties van dr. C. van Uden?’, Eindhovens Dag-

blad, 31 juli 1971. 
‘Ridderspel voor Zwolse rechtbank’, Limburgs Dagblad, 20 oktober 1971.
Mari, H. de, ‘De valse ridders van Sint Johannes’, De Telegraaf, 6 november 1971. 
Mari, H. de, ‘Ridder Merckelbach genas de rijkste vrouw van Frankrijk’, De Telegraaf, 9 novem-

ber 1971.
Hagers, J., ‘Ik ben de zoon van Prins Hendrik’, De Telegraaf, 2 november 1979. 
Marijnis, P., ‘Baron doet gewoon werk!’, NRC Handelsblad, 7 juni 1980.
Huygens, S., ‘Lier aan de Zwier’, De Telegraaf, 6 april 1982.
Scheffer, L., ‘Europese “ridders” vieren verbroedering’, Limburgsch Dagblad, 9 september 1982. 
Scheffer, L., ‘Arbeid dient hoogste ridderideaal te zijn’, Limburgsch Dagblad, 13 september 1982.
‘Demasqué van een Maltezer ridder’, De Zaanlander, 3 juni 1983.
‘Feest in aantocht’, De Telegraaf, 21 juli 1983.
‘AVRO-voorzitter in Kerkrade geridderd’, Limburgsch Dagblad, 12 december 1983.
Hilst, R. van der, ‘Maltezer ridders in Nederland vooral geestelijke gemeenschap’, Trouw, 20 juni

1986. 
Dekkers, F. en G. IJsselmuiden, ‘Mr. Lier, graag geziene gast behalve op Soestdijk’, Het Vrije

Volk, 7 februari 1987. 
Hagers, J., ‘Prinsheerlijk in de cel’, De Telegraaf, 20 juni 1987.
Oosterhoff, R., ‘Adellijke padvinderij. De schaarse goede werken van een klein leger Maltezer

ridders en dames’, NRC Handelsblad, 24 juni 1987. 
‘Maltezer Ridders huldigen kleinzoon dr. Schweitzer’, Enkhuizer Courant, september 1988.
Huygens, S., ‘Elfie als eregast’, De Telegraaf, 30 oktober 1990.
‘“Ridders” steunen Hongaren’, De Telegraaf, 29 oktober 1991.
Biesma, H., ‘Ridderlijke Duitsche Orde heeft rijke geschiedenis’, Utrechts Nieuwsblad, 4 januari 

1992.
‘Adellijke Orde op bres voor hulpbehoevenden’, Arnhemse Courant, 10 maart 1992. 
‘Trouwen op z’n Rooms’, De Telegraaf, 21 maart 1997.
Hunfeld, M., ‘Ridderdag is imposant’, Utrechts Nieuwsblad, 23 juni 1997. 
‘Roomse ridderslag voor Hirsch Ballin’, Trouw, 27 april 2000.
Eijk, D. van, ‘Het eeuwige voordeel van adeldom’, NRC Handelsblad, 22 juni 2000.
Huygens, S., ‘Malta fêteert eigen ridders’, De Telegraaf, 12 maart 2002.
Lehman, J., ‘“Prince” dethroned; aids-riven pauper scammed millions’, New York Post, 13 maart 2003.
Berends, R., ‘De laatste burgemeester vertrekt’, De Gelderlander, 27 november 2004.
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Samenvatting

Deze studie gaat over ridderlijke orden in de periode 1965-2015. Corporaties van 
mannen en vrouwen die zich in de geest van oude ridderlijke orden inzetten voor het 
behoud van het geloof en caritas. Lang geleden ontstaan in de tijd van de kruistoch-
ten als geestelijk-militaire orden. In Nederland worden ze - om ze van ridderorden, de 
‘lintjes’ of verdienste orden, te onderscheiden - aangeduid als ridderlijke orden.

Van die oude middeleeuwse orden bestaat alleen de Ridderlijke Duitsche Orde 
Balije van Utrecht nog (Duitse Orde). Twee andere orden, de Johanniter Orde en de 
Orde van Malta, zijn begin twintigste eeuw heropgericht. Beide orden komen voort 
uit de Orde van het Hospitaal van Sint Jan van Jeruzalem die in de twaalfde eeuw - 
net als de Duitse Orde - door de paus werd erkend. Drie orden waarvan de leden in 
beginsel van adel moeten zijn. De eerste twee zijn tegenwoordig protestant en de 
laatste is rooms-katholiek. Gezamenlijk hadden zij in 2015 meer dan 800 leden.

Deze studie gaat ook over nieuwe ridderlijke orden waarvan de leden niet van 
adel hoeven te zijn. Orden die zich op een enkele uitzondering na eveneens in de 
geest van oude ridderlijke orden inzetten voor caritas. Ze ontstonden vanaf de jaren 
vijftig van de vorige eeuw. Ten gevolge van ontzuiling en secularisatie niet meer 
gebonden aan een kerkelijke denominatie, profileerden de meeste van hen zich als 
oecumenische orden.

Wereldwijd is er veel historisch onderzoek verricht naar ridderlijke orden. Net 
zoals er veel juridisch onderzoek is verricht naar het legitimiteitsvraagstuk, de vraag 
of bepaalde ridderlijke orden authentieke orden zijn. Weinig onderzoek is er verricht 
naar de positie en het functioneren van ridderlijke orden en hun leden, en daar gaat 
deze studie over. Daarbij staan als vragen centraal: 1. Waarom zijn er vanaf de jaren 
vijftig in Nederland nieuwe ridderlijk orden opgekomen en 2. Welke positie hebben 
ridderlijke orden in onze moderne samenleving en welke bewuste of onbewuste 
strategieën volgen zij om in te spelen op een voortschrijdend maatschappelijk ver-
anderingsproces? Een studie naar het functioneren van ridderlijke orden en hun ma-
nifeste en latente functies en in een enkel geval ook hun dysfuncties, vraagt om een 
aanpak die gebaseerd is op sociologisch en antropologisch onderzoek. 

Door hun besloten karakter zijn ridderlijke orden voor de buitenwereld niet goed 
zichtbaar en toegankelijk. Zij gedragen zich eerder als geheime genootschappen 
dan dat zij prominent op de voorgrond treden. En doen ze dat wel, dan leidt het 
veelal tot verbaasde reacties, dat dergelijke elitaire en archaïsche instituten nog be-
staan. De vraag in hoeverre zij zich (nog) als een elite weten te profileren en of zij 
zich als een maatschappelijke ‘bovenklasse’ van anderen weten te onderscheiden, 
loopt als een rode draad door deze studie. 

Naast literatuuronderzoek is gebruik gemaakt van zowel kwalitatieve als kwanti-
tatieve onderzoeksmethoden. Het kwalitatieve onderzoek is voornamelijk gebaseerd 
op archiefonderzoek, participerende observaties, interviews en internetsearch. Het 
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onderzoeksveld werd daarbij benaderd als insider en outsider tegelijk. Insider van-
wege bestaande contacten met de Nederlandse adel en enkele ridderlijke orden. 
Outsider, omdat er met de meeste orden nooit eerder contact was geweest. De be-
kendheid met de wereld van de ridderlijke orden had als voordeel de betekenissen 
die schuil gaan achter bepaalde bezigheden, rituelen en conventies te kunnen door-
zien. Het bewustzijn daarbij zelf meetinstrument te zijn, was continu aanwezig om 
voldoende afstand te bewaren tot het onderzoeksveld. Een tweede maatregel om 
voldoende afstand te bewaren, waren de kwantitatieve analyses, waarbij op basis van 
statistisch onderzoek een aantal orden met elkaar vergeleken zijn. 

De theoretische inzichten van sociologen als Max Weber, Pierre Bourdieu, Moni-
que de Saint Martin en Erving Goffman, en historici als Eric Hobsbawm en Terence 
Ranger en James Kennedy hebben als leidraad voor deze studie gediend. Ook is ge-
bruik gemaakt van inzichten over adel, elites en godsdienstige ontwikkelingen van 
Nederlandse wetenschappers zoals de sociologen Jaap Dronkers en Joep de Hart, 
de antropoloog Yme Kuiper en de politicoloog Bert Schijf.

Na de inleiding waarin de aanleiding, de historiografische context en het the-
oretisch kader van deze studie worden beschreven, gaat het tweede hoofdstuk in 
op de genese van ridderlijke orden. Hun geschiedenis vangt aan in het jaar 1095 
toen paus Urbanus II tijdens het concilie van Clermont opriep ten strijde te trekken 
tegen de moslims om de heilige plaatsen in het Heilige Land te bevrijden. Hiermee 
werd het tijdperk van de kruistochten en de grote geestelijk-militaire ridderorden 
ingeluid, die zich gedurende de daarop volgende eeuwen zouden ontwikkelen tot 
machtige organisaties met vertakkingen tot ver in Europa en het Heilige Land. Dit 
waren in het bijzonder de Orde van het Hospitaal van Sint Jan van Jeruzalem, ofwel 
de Johanni(e)ter Orde, de Tempeliers, de Orde van het Hospitaal van Sint Marie der 
Duitsers, ofwel de Duitse Orde, en de Orde van Sint Lazarus. Hun aanwezigheid in 
het Heilige Land duurde tot eind dertiende eeuw waarna zij definitief door de mos-
lims werden verdreven. 

Het wegvallen van het doel om als milites Christi ten strijde te trekken, betekende 
het verval van de geestelijk-militaire orden, die gedurende twee eeuwen diensten 
hadden bewezen als gedisciplineerde organisaties van goed getrainde ridders. Dit 
leidde in de veertiende eeuw tot het ontstaan van nieuwe ridderlijke orden specifiek 
gebonden aan een vorst. Het werden lekencorporaties bestaande uit ridders, met 
een orderegel die veelal gebaseerd was op de regel van de oude geestelijk-militaire 
orden, maar waren ontdaan van geestelijke elementen. Overal in West-Europa ont-
stonden in de late middeleeuwen dergelijke corporaties. Bekende orden die de tijd 
doorstaan hebben zijn bijvoorbeeld de van oorsprong Bourgondisch/Nederlandse 
Orde van het Gulden Vlies en de Engelse Orde van de Kousenband. Na het ancien ré-
gime verloren ook deze orden hun oorspronkelijke betekenis en verdwenen of wer-
den omgevormd tot verdienste orden ter beloning van verdienstelijke onderdanen. 

Hoofdstuk drie behandelt het ontstaan van nieuwe ridderlijke orden in Neder-
land vanaf de jaren vijftig van de vorige eeuw. Dat begon met de oprichting van 
een Nederlandse afdeling van de rooms-katholieke Ridderorde van het Heilig Graf 
van Jeruzalem, waarvan de oorsprong teruggaat tot de late middeleeuwen en die 
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in 1868 met steun van de Heilige Stoel in Rome werd opgericht. De orde vormt hèt 
katholieke elitenetwerk in Nederland en heeft meer dan 300 leden.

Ondanks of misschien wel ten gevolge van de jaren zestig en zeventig, waarin 
het begrip gelijkheid de boventoon begon te voeren in het maatschappelijk debat, 
ontstonden er in die periode meer nieuwe orden. In 1964 werd een Nederlandse 
(oecumenische) afdeling opgericht van de rond 1910 in Frankrijk heropgerichte 
Orde van Sint Lazarus. De leden van deze orde moesten aanvankelijk rooms-ka-
tholiek zijn en van adel, of een adellijke echtgenote dan wel moeder hebben. Initi-
atiefnemer was de Nederlander dr. M.W.R. van Vollenhoven, Nederlands gezant in 
Portugal en gehuwd met prinses Marie Christine van Bourbon, een verwante van 
de toenmalig grootmeester van de Orde van Sint Lazarus, de hertog van Sevilla. 
Samen met enkele andere Nederlanders die mogelijk in het buitenland al lid van de 
orde waren en enkele leden van de Orde van Malta en de Johanniter Orde, richtte 
hij de Nederlandse afdeling op, waardoor ook niet-adellijke leden van protestantse 
huize de mogelijkheid kregen zich bij een ridderlijk gezelschap aan te sluiten. Door 
interne spanningen heeft de orde de afgelopen vijftig jaar in binnen en buitenland 
diverse schisma’s meegemaakt waardoor er momenteel in Nederland twee orden 
van Sint Lazarus actief zijn. Beide orden hebben rond de vijftig leden. Dat aantal le-
den geldt ook voor de in 1991 opgerichte Orde van de Tempel, ofwel de Tempeliers. 
Net als de Orde van Sint Lazarus is ook de Orde van de Tempel een afdeling van 
een in het buitenland gevestigde orde. Zij houden zich alle drie met (kleinschalige) 
charitatieve projecten bezig.

Een tot de verbeelding sprekende ontwikkeling was het ‘orde-netwerk’ van de 
familie Van Uden. Onder leiding van achtereenvolgens de neven Toon en Harry van 
Uden ontstonden er tussen 1960 en 1990 enkele orden in Nederland, waarvan nu 
niet meer met zekerheid te zeggen valt wat de drijfveren van beide heren waren 
om die organisaties op te richten. Het heeft er alle schijn van, dat statusdrang en 
back stage nationalistisch/fascistische sympathieën en geldelijke motieven, een 
belangrijke rol gespeeld hebben. Zij wisten tientallen mensen voor hun orden te 
interesseren en een systeem op te zetten waarbij tegen betaling onderscheidingen 
werden toegekend. Uiteindelijk bloedde de zaak in de jaren tachtig dood, omdat 
iedereen afhaakte wegens gebrek aan inhoud. De Van Uden’s waren betrokken bij 
een netwerk van orden in Duitsland en België. Vanuit dat netwerk ontstonden in 
de jaren tachtig in Nederland nog een drietal orden. Hiervan waren er in 2015 nog 
twee actief met in totaal enkele tientallen leden. Het zijn nu typische voorbeelden 
van vriendenclubs zonder veel pretenties, die in de geest van oude ridderlijke orden 
met bijpassende kledij en ceremonieel, feestelijke bijeenkomsten organiseren waar 
de leden elkaar ontmoeten.

Een andere ontwikkeling in de jaren zestig was de opkomst van orden van Sint Jan. 
Dat waren afsplitsingen van een orde die in de eerste helft van de twintigste eeuw in 
Amerika zou zijn opgericht en pretendeerde via een Russische connectie af te stam-
men van de Orde van Malta. Deze orden worden wel aangeduid als de Shickshinny 
orden, zo genoemd naar de woonplaats van hun eerste oprichter in Pennsylvania. In 
2015 was er nog één van deze afgesplitste orden van Sint Jan actief in Nederland. 
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In totaal zijn er in de periode 1965-2015 drieëntwintig organisaties geweest die 
zich als ridderlijke orde presenteerden. Daarvan waren er in 2015 nog twaalf actief. 
In hoofdstuk vier wordt naar de status van deze orden gekeken en komt de vraag 
aan de orde waarom bepaalde orden door de Nederlandse overheid erkend wor-
den als ridderlijke orde en andere niet. Formele criteria daarvoor zijn er niet. Het 
al dan niet erkennen van ridderlijke orden wordt sterk bepaald door het handelen 
van mensen en neigt derhalve naar willekeur. Aan de hand van enkele voorbeelden 
wordt dit vanuit een sociologische invalshoek belicht. 

De vraag of een ridderlijke orde authentiek is wordt sterk bepaald door de sta-
tus van de oprichter. Internationaal rechtelijk wordt algemeen geaccepteerd dat 
een ridderlijke orde door een zogenaamde fons honorum (bron van eer) gesticht 
moet zijn om een authentieke orde te kunnen zijn. Fons honorum is een mystieke 
macht, een soeverein recht, dat toekomt aan vorsten en regeringen om adeldom 
en/of ridder(lijke) orden te creëren. Een aantal van de nieuw opgerichte orden ont-
leent haar authenticiteit aan het feit dat zij bescherming (protectie) genieten van een 
voormalig soeverein of hoofd van een koninklijk huis in diens hoedanigheid als fons 
honorum. Betoogd wordt dat het criterium van protectie een nietszeggend begrip is 
en aan een orde niet de gewenste status kan geven een authentieke orde te zijn. 

Erkenning bepaalt ook hoe ridderlijke orden elkaar bejegenen. De drie adellijke 
orden erkennen alleen elkaar als ridderlijke orde en de overige orden niet. Daarop 
wordt één uitzondering gemaakt, zij erkennen de Ridderorde van het Heilig Graf 
van Jeruzalem. Weliswaar niet als ridderlijke orde, omdat de leden niet van adel zijn, 
maar wel als rooms-katholieke organisatie. Alle andere orden worden door hen aan-
geduid als ‘valse’ of ‘pseudo’ orden. Het zijn met name de Orde van Malta en de Jo-
hanniter Orde die problemen hebben met andere orden indien die delen van hun 
naam en symboliek gebruiken en zich op dezelfde speelvelden begeven als waarop 
zij zich manifesteren. Voor de adellijke orden is vrijwilligerswerk in eigen kring nog 
een manier om zich van anderen te onderscheiden. Het geeft een gevoel van ei-
genwaarde en invulling aan de behoefte iets voor een ander te doen. Speelvelden 
waarop zij zich bij uitstek willen manifesteren.

Hoofdstuk vijf behandelt de religieuze ontwikkelingen in Nederland over de af-
gelopen vijftig jaar en de invloed die dat gehad heeft op de ontwikkeling van ridder-
lijke orden. Hedendaagse orden zijn onder te verdelen in rooms-katholieke orden, 
protestantse orden, oecumenische orden en orden waar religie geen rol speelt. De 
Orde van Malta is de enige orde die zich er op beroept nog een religieuze orde te 
zijn. Alle andere orden zijn lekenorden. Orden zijn de afgelopen vijftig jaar gelei-
delijk ‘soepeler’ geworden in het hanteren van hun religieuze uitgangspunten en 
hebben zich aangepast aan de maatschappelijke veranderingen die de ontzuiling 
en ontkerkelijking met zich mee hebben gebracht. Zij hebben hun veelal op chris-
telijke grondslag gebaseerde installatiebelofte, die nieuwe leden bij hun intrede 
moeten afleggen, geregeld gemoderniseerd. Belangrijke drijfveer hierbij was hun 
zorg om voldoende nieuwe en vooral jongere leden te werven. Bij de oecumeni-
sche orden heeft religie nooit een belangrijke rol gespeeld. Zij hebben tot eis dat 
een lid christelijk is of zich tot een christelijk kerkgenootschap rekent, maar ze zijn 
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uiterst terughoudend hun leden over geloofsaspecten aan te spreken. Daarentegen 
is de rooms-katholieke Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem zeer standvas-
tig in haar religieuze uitgangspunten, haar leden behoren nog tot de meest trouwe 
rooms-katholieken. 

Hoofdstuk vijf gaat ook in op sociale cohesie, de binding van leden met de orde 
waar zij lid van zijn. Daarin verschillen de diverse orden, wat afhankelijk is van hun 
‘samenbindende factor’, zoals het ‘van adel’ zijn of het ‘rooms-katholicisme’. De oecu-
menische orden missen een dergelijke samenbindende factor waardoor hun leden-
verloop groot is. Bij die orden zijn protocol en rituelen zoals de ridderwijding belang-
rijk. Invented traditions die bijdragen aan vergroting van sociale cohesie, collectieve 
identiteit, socialisering en status. Van enkele orden is bekend dat bij hun oprichting 
vrijmetselaars betrokken waren voor wie het wezenlijke kenmerk ligt in een gezamen-
lijke symbolische handeling of rite. Daarom is het begrijpelijk dat er van de zijde van de 
vrijmetselarij een meer dan gemiddelde interesse bestaat in ridderlijke orden.

De meeste orden hebben caritas als doelstelling. Daarover gaat hoofdstuk zes. Er 
zit een groot verschil tussen de diverse orden wat betreft de uitvoering van goede 
werken. Het zijn de adellijke orden en de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruza-
lem die substantiële geldbedragen aan goede doelen doneren. Zij behoren in Ne-
derland tot de middelgrote spelers in goede doelen land en nemen daarmee een 
positie in binnen onze civil society. Vroeger werden goede werken in stilte gedaan. 
De laatste jaren treden ridderlijke orden meer in de openbaarheid, niet in de laatste 
plaats om meer zichtbaar te zijn ten bate van fondsenwerving. Maatschappelijke 
veranderingen maakten het noodzakelijk dat orden de afgelopen decennia gere-
geld de uitvoering van hun activiteiten hebben moeten aanpassen. Door verschil in 
focus slaagt de ene orde daar beter in dan de andere. Sommige orden worstelen met 
de vraag welke maatschappelijke bijdrage zij zouden kunnen leveren. 

De motieven waarom mensen lid worden van een ridderlijke orde lopen uiteen. 
Voor de adellijke orden zijn familietraditie en vrijwilligerswerk in eigen kring de 
belangrijkste redenen. Bij de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem zijn het 
voornamelijk het netwerk, de verdieping van het rooms-katholieke geloof  en chris-
telijk naastenliefde, die de keuze voor het lidmaatschap bepalen. Andere motieven 
zijn interesse in historie, trots, status en vriendschap. Motieven die ook - in wisselen-
de combinaties - voor de overige orden gelden. IJdelheid zal voor een aantal leden 
eveneens een motief zijn, maar dat laat zich moeilijk vaststellen.

Hoofdstuk zeven gaat in op de vraag ‘wie zijn de leden van ridderlijke orden?’ Hier-
voor zijn van 2289 leden van de Orde van Malta, de Johanniter Orde, de Duitse Orde, 
de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem en de Orde van Sint Lazarus Grootpri-
oraat der Nederlanden, die in de periode 1965-2015 lid waren van een van deze orden, 
op prosopografische wijze een aantal gegevens verzameld. De drie adellijke en twee 
niet-adellijke orden, of anders gezegd de twee rooms-katholieke, twee protestantse 
en een oecumenische orde, zijn op een aantal aspecten statistisch met elkaar vergele-
ken: ledenverloop, leeftijdsopbouw, sociale klasse, participatie bij de orde-activiteiten, 
maatschappelijke geëngageerdheid, homogamie, familierelaties, gender, netwerken, 
woonomgeving, opleiding, arbeidsmarktparticipatie en uitgeoefende (elite)functies. 
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De resultaten van deze kwantitatieve analyses onderbouwen voor een deel de 
resultaten verkregen uit de voorgaande hoofdstukken, zoals de zorg om en toe-
stroom van nieuwe leden, het lidmaatschap van jongeren, maatschappelijke posi-
ties van leden en sociale cohesie. Ook geven zij inzicht in de ordenetwerken en de 
netwerken van hun leden. Ondanks een teruggelopen kerkelijke gebondenheid zijn 
de orden in ledenaantallen gegroeid. Hoe meer er sprake is van een gemeenschap-gemeenschap-
pelijke achtergrond en/of levensbeschouwing hoe groter de betrokkenheid van de 
leden bij de orde-activiteiten. Leden van de onderzochte ridderlijke orden behoren 
tot de sociale bovenlaag van onze maatschappij. Dat geldt niet alleen voor leden 
van adellijke orden maar ook voor de leden van de niet-adellijke orden. Op aspecten 
als academische studies en eliteposities scoren de niet-adellijke orden zelfs hoger. 
Het zijn mensen met hoge maatschappelijke posities of die daar goede vooruitzich-
ten op hebben die lid worden of gevraagd worden lid van een ridderlijke orde te 
worden. Mensen met lagere en middelbare beroepen vinden de weg naar een orde 
in principe niet. Tegenwoordig staan orden (op de Duitse Orde na) open voor zo-
wel mannen als vrouwen. Vrouwen staan echter lager in hiërarchie dan mannen. Zo 
geldt voor alle orden dat er nog nooit een vrouw voorzitter geweest is. 

In de slotbeschouwing worden alle resultaten van deze studie bij elkaar gebracht 
teneinde een antwoord te geven op de onderzoeksvragen. De twaalf orden die in 
2015 nog actief waren, zijn op te splitsen in orden waarvan de oorsprong teruggaat 
tot het Heilige Land en overige orden. Tot de eerste categorie behoren de Duitse 
Orde, de Johanniter Orde, de Orde van Malta, de twee obediënties van de Orde van 
Sint Lazarus, de Orde van de Tempel en de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeru-
zalem. Orden van de tweede categorie zijn: de Orde van de Eik, Cordon Bleu du Saint 
Esprit 1579, The Order of Saint John the Eucumenical Order, de Souvereine Orde van 
Sint Jacob in Holland en de Koninklijke Broederschap van de Heilige Teotonio van 
Portugal. Deze laatste categorie betreft orden die qua opbouw van hun ledenbe-
standen afwijken van die uit de eerste categorie. Ze hebben weinig leden, tussen de 
tien en vijfentwintig, en zijn opgericht om het ridderschap toegankelijk te maken 
voor een ‘bredere doorsnede van de bevolking’. Personen die zich ook aangesproken 
voelen door het ridderideaal met zijn tradities, rituelen en symboliek. Voor hen is de 
onderlinge band tussen de leden de primaire doelstelling. In het algemeen is het 
profiel van de orden uit de eerste categorie sociaal hoger. 

De vraag waarom er vanaf de jaren vijftig van de vorige eeuw nieuwe ridder-
lijke orden werden opgericht, valt niet eenduidig te beantwoorden. Die redenen 
waren divers: bevordering van de ridderlijke geest onder de mensen, afkeer van 
het materialisme, het doen van weldadigheid, bevorderen van de oecumenische 
gedachte, streven naar eenheid in Europa en het bereiken van een volkeren verbin-
dende vriendschap. Er waren orden bij met heel eerbare intenties, die teruggrepen 
op oude ridderlijke idealen en zich vanuit een christelijke traditie richtten op het 
behoud van het christelijk geloof en de inzet voor de medemens. Ook waren er or-
den waarbij duidelijk sprake was van verborgen functies. Zij maakten gebruik van de 
exclusieve status van bestaande ridderlijke orden en presenteerden zich front stage 
met veel uiterlijk vertoon van uniformen en onderscheidingstekens als ridderlijke 
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gezelschappen. Back stage hadden deze organisaties veel minder nobele intenties, 
waarbij statusdrang van hun oprichters en financieel gewin belangrijke drijfveren 
waren. Eén aspect hadden de orden gemeen: het waren op een enkele orde na al-
lemaal afdelingen van orden die in het buitenland al eerder waren opgericht. Neder-
land vervulde bepaald geen voortrekkersrol op het gebied van nieuwe ridderlijke 
orden. Via lidmaatschap van of contacten met deze buitenlandse orden was de stap 
naar een eigen Nederlandse afdeling eenvoudig te zetten. 

De afgelopen vijftig jaar heeft er bij de orden een transitie langs twee assen 
plaatsgevonden: religie en hun werken. Door beide geregeld aan te passen aan de 
tand des tijds weten zij nog steeds leden te trekken en nemen zij nog steeds een 
positie in op het maatschappelijk middenveld als onderdeel van de civil society. Ook 
hun netwerkvorming en het feit dat de adellijke orden een belangrijke bijdrage le-
veren aan het voortbestaan van de adel als collectiviteit in Nederland, maakt dat zij 
als organisaties in onze moderne tijd maatschappelijk relevant zijn. Geloven verplicht 
is daarbij nog steeds het credo van de ridderlijke orden, zowel op geloofsgebied als 
het appèl zich in te zetten voor de maatschappij.
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Summary

This study explores orders of chivalry in the years 1965-2015. The members of these 
orders are men and women acting in the lines of the old medieval orders of chivalry 
to maintain faith and charity. These orders came into existence in the time of the 
crusades as religious-military orders. To distinguish them from orders of knighthood, 
which are the Dutch orders of merit, or so-called lintjes, these bodies are named 
orders of chivalry in the Netherlands.

The only order originating from medieval times is the Bailiwick of Utrecht of the 
Teutonic Order (German Order). Two other orders, the Order of Saint John and the 
Sovereign Military Order of Malta, were re-established in the early 20th century. Both 
orders originate from the Order of the Hospital of Saint John of Jerusalem which was 
recognised by the Pope in the 12th century. These three orders, which are still in exi-
stence, are orders where its members need to be of noble descent. The former two 
are Protestant, and the latter is Roman Catholic. In 2015 they had over 800 members 
combined. 

This study also focuses on new orders of chivalry, whose members need not be 
of noble descent. These orders, with a few exceptions, act in line with the old orders 
by making charity a main concern. They first came into existence in the 1950s. As a 
result of depillarisation and secularisation, these orders were not connected to a re-
ligious denomination, and they primarily profiled themselves as ecumenical orders.

Much historical research on orders of chivalry has been conducted globally. The-
re has been also a lot of research concerning the legal question as to whether orders 
of chivalry are authentic or self-styled orders. No substantial research has been con-
ducted, however, on how these orders function – which is the premise of this study. 
In this study, there are two research questions: (1) why did new orders of chivalry 
arise in the Netherlands after the 1950s, and; (2) what is the role of these new orders 
of chivalry in our modern society and what kind of strategies do they apply in adap-
ting to the continual shifting of political and societal changes? A study about how 
orders of chivalry function, their manifestations, latent functions, and in some cases 
their dysfunctions, requires an approach based on sociological and anthropological 
research.

The private nature of orders of chivalry makes them invisible and inaccessible 
for the outside world. They act more like secret organisations, rather than coming to 
the fore. And when they do, they are usually greeted with the awe-struck response 
of why these elitist and archaic organisations are still in existence. The question as to 
whether they manage to profile themselves as elitist and whether they manage to 
distinguish themselves as a social upper-class from the rest of society, is a returning 
thread in this research.

In addition to a literature review, both qualitative and quantitative research has 
been conducted. The qualitative research is primarily based on archival research, 
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participant observations, interviews and an internet search. The research has been 
conducted simultaneously as both an insider and as an outsider. An insider perspecti-
ve is achieved through relations with the Dutch nobility and some orders of chivalry. 
Meanwhile, an outsider view is maintained due to the lack of any prior contact with 
most of the orders.

Insider knowledge of the world of orders of chivalry provided an advantage to 
see through the true meanings of specific activities, rituals, and conventions. The 
awareness of being partly an insider was continuously present in order to keep the 
necessary distance to the field of research. The quantitative analyses, in which a num-
ber of orders were compared based on statistical research, were another measure 
to keep sufficient distance. The theoretical insights of sociologists like Max Weber, 
Pierre Bourdieu, Monique de Saint Martin and Erving Goffman and historians like 
Eric Hobsbawm and Terrence Ranger, and James Kennedy have served as a guide 
for this study. Additionally, insights in nobility, the elite and religious developments 
by Dutch scientists have been used as well. These include the works of sociologists 
like Jaap Dronkers and Joep de Hart, the anthropologist Yme Kuiper, and political 
scientist Bert Schijf.

The introduction of this study describes the reasoning, the historiographical con-
text, and the theoretical framework. The second chapter concerns the genesis of 
orders of chivalry. Their history begins in 1095, when Pope Urbanus II issued a call 
to fight against the Muslims at the council of Clermont in order to liberate sacred 
sites in the Holy Land. This call to arms heralded the era of crusades and the rise of 
religious-military orders of chivalry, which would grow into powerful organisations 
in the coming centuries, with branches all across Europe and the Holy Land. Particu-
larly large and powerful organisations were the Order of the Hospital of Saint John of 
Jerusalem (in short: the Order of Saint John), the Knights Templar, the Order of Bro-
thers of the German House of Saint Mary in Jerusalem (in short: the German Order), 
and the Order of Saint Lazarus. Their presence in the Holy Land lasted until the end 
of the 13th century, after which the Muslims permanently extruded them.

The loss of their goal to ride into battle as milites Christi meant the labefaction 
of the religious-military orders which had proven themselves as disciplined orga-
nisations of well-trained knights across two centuries. This resulted in the rise of 
new orders of chivalry, specifically tied to a monarch, during the 14th century. These 
were monarchical lay orders, with rules that were primarily based on those of the 
old religious-military orders, but stripped of their religious elements. These orders 
emerged everywhere throughout Western-Europe during the late Middle Ages. 
Well-known orders that have endured the passage of time are, for example, the 
Burgundian/Dutch Order of the Golden Fleece and the English Most Noble Order 
of the Garter. However, at the end of the ancient régime, these orders too, lost their 
original purpose and they either disappeared or were transformed into orders of 
merit to recognise and reward meritorious persons. 

Chapter Three discusses the rise of new orders of chivalry in the Netherlands sin-
ce the 1950s. It all started with the establishment of the Dutch branch of the Roman-
Catholic Equestrian Order of the Sepulchre of Jerusalem, whose roots can be found 
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in the late Middle Ages and was officially established in Rome in 1868, with the sup-
port of the Holy See. In the Netherlands the order is synonymous with the Catholic 
‘elite network’, with over 300 members.

Despite, or perhaps because of the fact that equality in social debates became 
the overtone during the liberating sixties and seventies, more orders arose. In 1964, 
a Dutch (ecumenical) branch was founded from the in 1910 re-established Order 
of Saint Lazarus in France. Originally, the order’s members had to be both Roman-
Catholic and of noble descent, or had to have a noble spouse or mother. The initiator 
was Dr. M.W.R. van Vollenhoven, Dutch envoy in Portugal and married to Princess 
Marie-Christine of Bourbon, a relative to the Duke of Sevilla, at that time the grand-
master of the Order of Saint Lazarus. Joined by a number of Dutchmen who were 
possibly already a member of the order abroad, and a few members of the Order of 
Malta and the Order of Saint John, he founded the Dutch branch. As a result, non-
noble Protestants had the opportunity to join an order of chivalry. The order has 
gone through several divisions in the past fifty years, both in the Netherlands and 
abroad, resulting in two orders of Saint Lazarus operating in the Netherlands. They 
both have approximately fifty members. An equal number of people are affiliated 
with the 1991-founded Dutch branch of the Order of the Knights Templar. This order 
too originates from abroad. All three of these Dutch branches are engaged in (small-
scale) charity activities. 

An imaginative development was the ‘order network’ by the van Uden family. Un-
der the successive guidance of the cousins Toon and Harry van Uden, several orders 
were founded in the Netherlands between 1960 and 1990. It cannot be said with cer-
tainty what the incentive of the cousins was in establishing these orders. However, it 
seems that a lust for status, backstage nationalist and fascist sympathies, and finan-
cial reasons have played a significant role. The cousins managed to pique the inte-
rest of dozens of people for their orders and developed a system in which they would 
award distinctions in exchange for payments. At the end the orders bled dry during 
the eighties, as people started to leave as they realised the orders were meaningless. 
The van Uden cousins were involved in a network of orders in Germany and Belgium. 
This network created three orders in the Netherlands, two of which were still active in 
2015 with a few dozen members. These orders are prime examples of groups of friends 
coming together and following the traditions of the old orders of chivalry. They orga-
nise festive ceremonial gatherings where its members meet with each other, wearing 
traditional uniforms and decorations matching the chivalrous traditions. 

An additional development in the sixties was the rise of orders of Saint John. The-
se orders were divisions from an order that was likely founded in the United States 
in the first half of the 20th century, pretending to originate from the Order of Malta 
through a Russian connection. These are so-called Shickshinny orders, named after 
the domicile of their first founder, who lived in Shickshinny, Pennsylvania. In 2015, 
one of these divisions was still active in the Netherlands. 

In the period 1965 to 2015, there were a total of 23 organisations presenting 
themselves as orders of chivalry, of which 12 were still active in 2015. Chapter Four 
deals with the status of these orders. The question that arises in this chapter is why 



327

SUMMARY

some orders are recognised by the Dutch government as orders of chivalry and 
others are not. Whether an organisation is recognised as an order of chivalry de-
pends strongly on the acts of people and thus tends to be due to arbitrariness. Bases 
on several examples, this will be discussed from a sociological point of view.

The issue of authenticity of an order of chivalry is strongly determined by the 
prestige of the founder. It is generally accepted from an international-judicial point 
of view that an order of chivalry must be founded by a fons honorum (fountain of ho-
nor) to be an authentic order. Fons honorum is a mystical force, a sovereign right, ac-
crued to monarchs and governments to create nobility and/or orders of knighthood 
or chivalry. Some newly founded orders derive their authenticity from the fact that 
they enjoy the protection of a former sovereign or head of a royal family, who acts in 
the capacity of a fons honorum. It is argued, however, that the criteria for protection 
is a negligible concept and that it cannot grant an organisation the preferred status 
of an authentic order. 

Recognition also determines how orders of chivalry treat another order. The three 
noble orders only recognise each other as authentic orders, with one exception, as 
they all to a certain extent recognise the Order of the Holy Sepulchre of Jerusalem. 
However, they do not recognise this order as an order of chivalry, as its members are 
not of noble descent, but instead as a Roman-Catholic organisation. All other orders 
are referred to as ‘false’ or ‘self-styled’ orders. The Order of Malta and the Order of 
Saint John, in particular, have issues with other orders using parts of their name and 
symbolism and acting on the same playing fields on which they have manifested 
themselves. Voluntary service in their own social circle is still a way for the noble 
orders to distinguish themselves from others. It creates a sense of self-esteem and it 
satisfies a desire to help others. 

Chapter Five is concerned with the religious developments in the Netherlands 
during the past fifty years and its influence on the developments of orders of chival-
ry. Contemporary orders can be divided into Roman-Catholic, Protestant, Ecumeni-
cal, and non-religious orders. The Order of Malta is the only order which states to be 
a religious order. All the other orders are classified as lay orders. Orders have become 
more lenient in upholding their religious doctrines and have adapted to the changes 
in society brought about by depillarisation and secularisation. They have regularly 
modernised their Christian-based inauguration oaths that allows new members to 
be sworn in. Recruiting new, and more importantly, young members was the main 
incentive for modernisation. Religion has never played a significant role in Ecumeni-
cal orders. Their only requirement is that a member is a Christian or that he affiliates 
himself with a Christian denomination. They are extremely reserved in addressing 
their members on religious beliefs. The Roman-Catholic Order of the Holy Sepulchre 
of Jerusalem, on the other hand, is highly unwavering in their religious doctrines, 
and its members belong to the most loyal Roman-Catholics.

Additionally, Chapter Five also discusses social cohesion: the bond between the 
members and their affiliated order. Social cohesion differs per order. It depends on 
their ‘binding factor’ such as being ‘of noble descent’ or ‘Roman-Catholicism’. The 
Ecumenical orders lack a certain binding factor, which results in quite a number of 
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members leaving after a short time. These orders attach great value to protocols and 
rituals, such as the accolade. These are invented traditions, that contribute to social 
cohesion, collective identity, socialisation, and prestige. In a few cases freemasons 
were involved in the founding of new orders of chivalry. For them a collective and 
symbolic proceeding or rite is of great importance. Therefore it is understandable 
that freemasons have a higher than average interest in orders of chivalry. 

Most orders have charity as their purpose. Chapter Six focuses on this humani-
tarian aspect. The way orders exercise their charitable work differs greatly per order. 
The noble orders and the Order of the Holy Sepulchre of Jerusalem are the ones 
that donate substantial amounts of money to charities. In the Netherlands they are 
medium-sized participants in support of charities, and therefore they have a certain 
position within our civil society. Previously, charitable work was done in silence. In 
recent years, however, orders of chivalry have become more public in order to be 
more outward, and reap the benefits concerned with fundraising. Social changes 
made it necessary for orders to regularly adjust their course of action during the past 
decades. Some orders are more successful in doing so than others as a result of dif-
ferences in their focus areas. Others are struggling with the question as to what kind 
of social contribution they could offer.

People have different motives to join an order of chivalry. Family tradition and 
charitable work within their own circle are the key motives for members of the noble 
orders. For the Order of the Holy Sepulchre of Jerusalem, key motives for one’s mem-
bership are mainly the network it provides, deepening their Roman-Catholic belief 
and Christian charity. Other motives include an interest in history, pride, prestige, 
and friendship. These motives, in different combinations, are also reasons to join any 
of the other orders. Vanity could also be a reason for some members, but it is hard to 
determine whether this is true.

Chapter Seven deals with the question ‘Who are the members of orders of chival-
ry?’ To answer this, data has been gathered in a prosopographic manner from 2289 
members who were affiliated with one of these orders between 1965 and 2015: the 
Order of Malta, the Order of Saint John, the German Order, the Order of the Holy 
Sepulchre of Jerusalem and the Order of Saint Lazarus Grand Priory of the Nether-
lands. The three noble and the two non-noble orders, or, in other words, the two 
Roman-Catholic, two Protestant, and one Ecumenical order, have been compared 
statistically on a number of aspects: duration of membership, age distribution, so-
cial class, participation in order activities, commitment to society, homogamy, family 
relationships, gender, networks, residential environment, education, labor market 
participation, and practiced (elite-)positions.

The results of these quantitative analyses support, in part, the results obtained 
in the preceding chapters, such as fluctuations in memberships, the membership 
of young adults, positions in society and social cohesion. Furthermore, they give 
insight into the order networks and that of its members. Despite a decrease in re-
ligious binding, the number of members of the orders of chivalry has grown. The 
greater the presence of a common background and/or philosophy of life, the more 
involvement in order activities by its members. Members of the analysed orders be-
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long to the upper-class of our society; both the members of the noble orders as well 
as the members of the non-noble orders. Noble orders score even higher when it 
comes to academic studies and elite positions. The people who are asked to join 
an order of chivalry are people with a high position in society or those who have a 
good prospect of attaining such position. People with lower and middle-class jobs 
do not usually find their way into an order. Nowadays, orders are open for both men 
and women. Women, however, are lower in the hierarchy than men. There has never 
been a female president for any of the orders.

In the final chapter, the results of this study are compiled in order to provide an 
answer to the research questions. The twelve orders that were still active in 2015 can 
be divided into two categories - orders that, whether they have been re-established 
or not, emanate from the medieval religious-military orders and those that have not. 
The German Order, the Order of Saint John, the Order of Malta, the two branches of 
the Order of Saint Lazarus, the Knights Templar and the Order of the Holy Sepulchre 
of Jerusalem belong in the first category. The Order of the Oak, Cordon Blue du Saint 
Esprit 1579, the Order of Saint John the Ecumenical Order, the Sovereign Order of Saint 
James (Jacob) in Holland, and the Royal Confraternity of Saint Teotonio of Portugal be-
long in the second category. The latter category concerns orders that diverge in their 
membership structure from the former category. They have few members, between 
10 and 25, and were formed to make chivalry more accessible to a broader public. The 
members of these orders too, feel attracted to the chivalrous ideal and its traditions, 
rituals and symbolism. Their primary purpose is the mutual bond among its members. 
Generally, the profile of the orders in the first category is socially superior. 

The question as to why new orders of chivalry have arisen since the 1950s cannot 
be answered unambiguously. The possible reasons were: furthering the chivalrous 
ideals among the people, aversion to materialism, charitable work, furthering Ecu-
menical ideals, aspiring unity in Europe and to achieve a nationwide friendship. There 
were orders with highly honorable intentions, based on the chivalrous ideals of yore 
and that focused themselves, from a Christian point of view, on the perseverance of 
the Christian faith and the commitment to fellow human beings. Additionally, there 
were orders that clearly had secret functions. They used the exclusive prestige of 
existing orders of chivalry to present themselves front stage with great ostentation 
in uniforms and with insignias as chivalrous companies. Back stage, however, their 
intentions were less noble, as the strive for prestige by their founders and financial 
gain were important incentives. There was one aspect that most of the orders had in 
common: they were divisions of orders that had previously been established abroad. 
The Netherlands did not play a pioneering role concerning new orders of chivalry.

In the past fifty years the orders have gone through transitions on two aspects: 
religion and their works. By adjusting them regularly to the ravages of time, they still 
manage to attract new members and still have a position within the civil society. Ad-
ditionally, their networking activities and the fact that the noble orders contribute 
greatly to the perseverance of nobility as a collective in the Netherlands, makes the 
orders still socially relevant. ‘Faith comes with obligations’ remains to be the device 
of orders of chivalry, both in the field of religion and in serving society.
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l’Ordre Souverain et Militaire du Temple 
165

Balije Brandenburg  10, 13, 48, 55, 87, 93,
96, 106, 125, 136, 251, 283

Balley Brandenburg des Ritterlichen Ordens
St. Johannis vom Spital zu Jeruzalem. Zie 
Balije Brandenburg

Belgisch Laureaat van de Arbeid  66
Besluit draagvolgorde onderscheidingen 

96, 97, 103, 114, 259
Bron van eer. Zie Fons honorum

Chevaliers de la Croix  164
Civil society  10, 106, 119, 168, 171, 172,

176, 192, 253, 262, 265, 266
Commissie Geestelijke Vorming  140
Committee on the Orders of St John  56, 

292
Cordon Bleu du Saint Esprit 1579  54, 81, 

83-84, 90, 106, 113, 126, 146, 152, 170, 
177, 281-285, 289, 291

Damesafdeling der Johanniter Orde. Zie
Vereniging Damesafdeling Johanniter Orde

Damesafdeling Orde van Malta. Zie Dames
Vereniging Orde van Malta

Damescomité. Zie Dames Vereniging Orde
van Malta

Dames Vereniging Orde van Malta  110,
128, 177, 194-196, 199, 203, 205, 211, 
213, 225, 234, 271

Duitse Orde  10, 13, 34, 35, 38, 42, 46, 48, 
49, 51, 81, 88, 89, 93, 96, 97, 98, 107, 112,
113, 125, 136, 140-146, 151, 152, 158,

159, 166, 169, 170, 171, 172, 175, 181, 
183-184, 187, 188, 189, 190, 193-250, 
251-266, 272, 276

Dutch College of Arms  66

False Orders Committee  32, 56, 91
Fons honorum  98, 100, 102, 103, 104, 105, 

106, 107, 114, 259
Foundation of St. John  62, 164
Fountain of honour  99. Zie ook Fons 

honorum
Fountain of justice  99

Grand Priory of Europe van de Sovereign 
Order of Saint John of Jerusalem OSJ  59, 
64

Hoge Raad van Adel  12, 68, 77, 93, 97, 107, 
272, 276, 296

Holy See of Antioch  65
Hospitaal Orde van Sint Jan van Jeruzalem. 

Zie Orde van het Hospitaal van Sint Jan 
van Jeruzalem

Huisorde van de Gouden Leeuw  47
Huisorde van Oranje  47

ICOC. Zie International Commission for 
Orders of Chivalry

Independent Commandery of the Nether-
lands of the Military and Hospital Order 
of Saint Lazarus of Jerusalem  77, 80, 
163, 164

International Commission for Orders of
Chivalry  101, 102, 103, 106, 297

Internationale en Souvereine Ridder Orde 
van de Tempel  72-73, 74, 165

Internationale Ordens-Union  83, 84, 281
IOU. Zie Internationale Ordens-Union
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Johannieter Orde. Zie Orde van het Hospi-
taal van Sint Jan van Jeruzalem

Johanniter Nederland  175, 181, 182, 188, 263
Johanniter Orde  10, 13, 16, 19, 22, 24, 32, 

33, 35, 48, 49, 50, 51, 55, 56, 59, 61, 64, 
77, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 
103, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 111-
113, 114, 121, 122, 125, 136-140, 145, 
151, 152, 158, 159, 162, 163, 166, 170, 
172, 173, 174, 175, 177, 178, 180-183, 
186, 188, 190, 191, 193-250, 251-266, 
272, 276, 283, 292, 294

Johanniter Orde in Nederland. Zie Johan-
niter Orde

Johanniterorden i Sverige  55, 87, 136
Johan van Drongelen Stichting  183

Knights of Malta, the ecumenical order  64,
89, 90, 92, 125, 190

Koninklijke Broederschap van de Heilige 
Teotonio van Portugal  84, 86, 90, 124, 
126, 171

Koninklijke Orde van de Unie  47
Koninklijke Orde van Verdienste  47

Malta obediëntie (Orde van Sint Lazarus) 
77, 78, 80, 81, 84, 146, 147, 163, 225

Maltezer Orde. Zie Orde van Malta
Militaire en Hospitaal Orde van Sint 

Lazarus van Jeruzalem, Groot Prioraat 
der Nederlanden  35, 76–81, 91, 95, 112, 
146-151, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 
166, 172, 176, 185-186, 187, 191, 193-
250, 256, 257, 262, 263, 272, 277

Militaire Orde van Sint Salvator en Sint 
Birgitta van Zweden  66

Militaire Willems-Orde  47
Military and Hospitaller Order of Saint 

Lazarus of Jerusalem, Grand Bailiwick of 
the Nether-lands  76–81, 146, 256

Military Order of the Oak  82
Milites Christi  38, 251
Most Venerable Order of the Hospital of St 

John of Jerusalem  55, 87, 136

Nederlandse Adelsvereniging  15, 23, 32, 
121, 122, 139, 173, 176, 194, 202, 206, 
207, 222, 226, 227, 248, 265

Nederlandse afdeling der Ridders van 
Malta  93, 107. Zie ook Orde van Malta

Nederlandse Afdeling van de Soevereine 
Orde van Sint Jan van Jerusalem, Groot 
Prioraat voor de Benelux  63

Nederlandse Balije der Orden der Schwert-
brüder von Livland. Zie Ridderlijke Orde 
der Zwaardbroeders van Lijfland in de 
Lage Landen

Nederlandse Stichting voor Leprabestrij-
ding  185

Nederlandse Vereniging van de Ridders 
van de Soevereine Orde van de Heilige 
Johannes van Jeruzalem, Ridders van 
Malta OSJ  58-62, 96, 293

Nederlandse Vereniging van leden van de 
Ordre Militaire et Hospitalier de Saint-
Lazare de Jérusalem  78, 80

Nederlands Laureaat van de Arbeid  66-69, 
72, 283

Order of St. John of Jerusalem, Knights of 
Malta, Priory of Famagusta  66

Orde van Alcantara  88
Orde van Aviz  88
Orde van Calatrava  88
Orde van de Aankondiging  43
Orde van de arme ridders van Christus en 

de tempel van Salomo. Zie Orde van de 
Tempel

Orde van de Eik  81, 82-83, 84, 90, 106, 113, 
126, 152, 159, 171, 190, 281, 291

Orde van de Eikenkroon  46, 47
Orde van de Hollandsche Tuin  43-45
Orde van de Kousenband  43
Orde van de Nederlandse Leeuw  47
Orde van de Reünie  47
Orde van de Roos en het Kruis van Jeruza-

lem  11, 54, 71-73, 125, 165, 281-291
Orde van de Tempel  37, 38, 39, 42, 54, 67, 

71-75, 88, 89, 91, 106, 112, 113, 125, 126, 
146, 151, 163, 164, 165, 168, 171, 176, 
191, 256, 277

Orde van de Unie  47
Orde van het Gulden Vlies  43, 45
Orde van het Hospitaal van Sint Jan van 

Jeruzalem  10, 13, 20, 37, 38, 42, 46, 48, 
55, 87, 88, 93, 103, 106, 113
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Orde van het Hospitaal van Sint Marie der 
Duitsers. Zie Duitse Orde

Orde van Malta  9, 10, 11, 13, 19, 24, 35, 37, 
48, 49, 51, 55, 56, 58, 59, 61, 64, 66, 77, 
78, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 96, 97, 
98, 103, 104, 106, 107, 108, 110, 111-113, 
114, 121, 122, 125, 127-132, 135, 136, 
138, 139, 140, 151, 152, 157, 162, 163, 
166, 167, 170, 172, 173, 174, 175, 177-
179, 180, 181, 182, 189, 191, 193-250, 
251-266, 271, 276

Orde van Oranje-Nassau  47, 67, 160
Orde van Santiago  88
Orde van Sint Anthonis  43-45
Orde van Sint Jacob. Zie  Souvereine Orde 

van Sint Jacob in Holland 
Orde van Sint Jacob van het Zwaard  88
Orde van Sint Jan. Zie Orde van het Hospi-

taal van Sint Jan van Jeruzalem
Orde van Sint Lazarus  35, 38, 42, 54, 73-81, 

84, 89, 91, 94-99, 106, 107, 112, 113, 125, 
146-151, 152, 157, 158-161, 162, 163, 
164, 166, 171, 172, 176, 185-186, 187, 
191, 193-250, 256, 257, 262, 263, 277

Orde van Sint Michiel  43
Ordine Militare del Santissimo Salvatore e 

di Santa Brigida di Svezia  66, 70
Ordo Supremus Militaris Templi Hierosoly-

mitani. Zie Orde van de Tempel
Ordo Supremus Militaris Templi Hierosoly-

mitani Grootprioraat Terra sub Mare  73-
75, 91, 164. Zie ook Orde van de Tempel

Ordre et milice du benoist Saint-Esprit. Zie 
Cordon Bleu du Saint Esprit 1579

Ordre Militair et Hospitalier de Saint Lazare 
de Jérusalem  74, 76, 77, 80, 163

Ordre Souverain de St. Jean de Jerusalem 
Chevaliers de Malte  58

Orléans obediëntie (Orde van Sint Lazarus) 
76, 77, 78, 79, 81, 112, 146, 147

Parijse obediëntie (Orde van Sint Lazarus)  
76, 77, 78, 80, 81, 94, 146, 147

Protectie  55, 98, 102, 103, 104, 106, 114, 259
Protector. Zie Protectie

Ridderlijke Duitsche Orde Balije van 
Utrecht. Zie Duitse Orde

Ridderlijke Orde der Zwaardbroeders van 
Lijfland in de Lage Landen  11, 54, 81-82, 
284, 285, 289

Ridderlijke Orde van Sint Birgitta van 
Zweden  53, 66, 67, 70-71, 72, 125, 282, 
283, 285-291

Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruza-
lem  19, 34, 35, 51-52, 54, 55, 89, 97, 98, 
99, 106, 111-113, 120, 123, 126, 127, 132-
135, 138, 150, 151, 152, 153, 156, 157, 
160, 162, 167, 170, 172, 175, 184-185, 
188, 191, 192, 193-250, 251-266, 271,277

Ridderslag  39, 82, 105, 155, 156, 157, 158, 
162, 210, 294. Zie ook Ridderwijding

Ridderwijding  153, 154, 155, 156, 157, 162, 
167, 255, 265

Rode Kruis  94, 177, 180
Rotary  173, 176
Russian Grand Priory  63, 65

Serviceclubs  172, 176
Shickshinny orden  20, 55, 56, 57, 58, 63, 87
Souvereine en Ridderlijke Orde van Sint 

Birgitta van Zweden in de Nederlanden. 
Zie Ridderlijke Orde van Sint Birgitta van 
Zweden

Souvereine Militaire Hospitaal Orde van 
Sint Jan, van Rhodos en van Malta, As-
sociatie Nederland. Zie Orde van Malta

Souvereine Orde van Sint Jacob in Holland 
 43-45, 84-86, 90, 113, 126, 170

Sovereign Order of Saint John, Knights of 
Malta  58, 62

Sovereign Order of Saint John of Jerusa-
lem, Knights Hospitaller  63, 164

Sovereign Order of Saint John of Jeru-
salem, Knights Hospitaller, Under the 
Protection of the Royal House of Yugo-
slavia. Zie Sovereign Order of Saint John 
of Jerusalem, Knights Hospitaller 

Sovereign Order of Saint John of Jerusa-
lem, Knights of Malta, Prioraat Neder-
land  61

Sovereign Order of St John of Jerusalem, 
Knights of Malta  63, 64, 92, 108

Stichting Argus  68, 163, 285
Stichting Atavis et Armis  77, 80
Stichting Commanderijen van Sint Jan  177
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Stichting Commanderij Sint Servaas  81
Stichting Commanderij Sint Willibrord  81
Stichting Custodians of the Treasury of 

the Military and Hospitaler Order of
Saint Lazarus of Jerusalem  79

Stichting de Supreme Militaire Orde van 
de Tempel van Jeruzalem - Groot Priorij 
Nederland  74

Stichting de Supreme Militaire Orde van de
Tempel van Jeruzalem - Groot Priorij 
Terra sub Mare. Zie Ordo Supremus Mili-
taris Templi Hierosolymitani Grootprio-
raat Terra sub Mare

Stichting Historisch Onderzoek Hollant  86
Stichting Holy See of the Ecumenical Jaco-

bite Ortodox Patriarchate of Antioch  65
Stichting Hospitaalridders van de Orde van 

Sint Jan van Jeruzalem Nederland  65
Stichting Johanniter Hulpverlening  181
Stichting Landscommanderije Nederland 

van de Ridderorde van het Heilig Graf 
van Jeruzalem. Zie Ridderorde van het 
Heilig Graf van Jeruzalem

Stichting Leprahulp Saint-Lazare  185
Stichting Malta Obedience  77, 80
Stichting Saint John of Jerusalem  61, 164
Stichting Saint-Lazare The Netherlands  79,

186
Stichting Souvereine en Ridderlijke Orde 

van Sint Birgitta van Zweden in de 
Nederlanden. Zie Ridderlijke Orde van 
Sint Birgitta van Zweden

Stichting Souvereine Orde van St. Jacob 
in Holland  Zie Souvereine Orde van Sint 
Jacob in Holland

Stichting Steun Heilig Land  52, 185 
Stichting Vicariefonds van de Ridderlijke 

Duitsche Orde, Balije van Utrecht  142
Stichting vrienden van de Orde van Malta 

179
Stichting Vrienden van Saint Lazare  77, 79

Stichting Werken  51, 139, 180, 181, 183
Stichting Werken der Johanniter Orde in 

Nederland en der Ridderlijke Duitsche 
Orde Balije van Utrecht. Zie Stichting 
Werken

Supreme Militaire Orde van de Tempel van 
Jeruzalem - Groot Priorij Terra sub Mare. 
Zie Ordo Supremus Militaris Templi Hier-
osolymitani Grootprioraat Terra sub 
Mare

Tempeliers. Zie Orde van de Tempel
The Knights Hospitallers of the sovereign 

order of St. John of Jerusalem, Knights of
 Malta, the ecumenical Order. Zie 
Knights of Malta, the ecumenical order

The Royal Sovereign Russian and Polish 
Orthodox Military & Hospitaler Order of 
St. John, Knights of Rhodes and Malta  
65

The Sovereign Military and Hospitaller 
Order of St. John of Jerusalem, Ecume-
nical Knights of Malta  65

Travelling Doctors van Saint Lazare  186

Van Uden Stichting  69, 70, 72
Vereeniging Commenderij Nederland der 

Johanniter-Orde  93
Vereniging Damesafdeling der Johanniter 

Orde  111, 137, 138, 139, 180, 194-196, 
227, 228, 234, 250

Vereniging Damesafdeling van de Maltezer 
Orde. Zie Dames Vereniging Orde van 
Malta

Vereniging Jongeren van Adel in Neder-
land  139, 207, 217

VJAN  Zie Vereniging Jongeren van Adel in 
Nederland

Vrijmetselarij  35, 73, 82, 103, 115, 116, 124, 
160, 161, 163-166, 167, 225

Zwaardzegening  155
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