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Stellingen Tom Versélewel de Witt Hamer

Adellijke verenigingen, zoals ridderlijke orden, zijn van vitaal belang voor 1. 
het in stand houden van de Nederlandse adelscultuur.

Het verder openstellen van adellijke orden voor niet-adellijke leden leidt tot 2. 
erosie van sociale cohesie.

Het zijn vooral mensen met goede maatschappelijke posities of vooruitzich-3. 
ten daarop die lid van een ridderlijke orde worden.

Ondanks het feit dat vrouwen tegenwoordig ook ‘hun mannetje staan’ bin-4. 
nen ridderlijke orden, zijn het nog steeds de mannen die domineren.

Ook valse of pseudo orden zijn orden.5. 

Voor de opname van ridderlijk orden in het Besluit draagvolgorde onder-6. 
scheidingen zouden door de Kanselier der Nederlandse Orden heldere cri-
teria vastgesteld moeten worden.

       (Besluit draagvolgorde onderscheidingen, Staatscourant, jrg. 2013, nr. 
        27600)

De veel gehoorde bewering dat de Orde van de Tempel de oudste geeste-7. 
lijk-militaire orde was, is onjuist.

In de Dikke Van Dale wordt ten onrechte geen verschil gemaakt tussen rid-8. 
derorde en ridderlijke orde.

        (Van Dale. Groot woordenboek van de Nederlandse taal, 15e editie, 2015, 3286)

Dat sommige vóór 1 augustus 1994 geboren kinderen binnen één gezin, 9. 
met dezelfde (gehuwde) ouders, niet van adel zijn en andere kinderen van 
na die datum wel, komt door een omissie in de Nederlandse wetgeving.

        (Wet op de Adeldom, Stb. 1994, 360; Afstammings- en adoptierecht, Stb. 
         1997, 722)

Dankzij de recente prestaties van de Oranje Leeuwinnen is er toch nog top-10. 
voetbal in Nederland te zien.

Je hoeft geen lid van een ridderlijke orde te zijn om ridderlijk te zijn.11. 


