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ANKY VAN GRUNSVEN (1968) UIT ERP
RIDDER IN DE ORDE VAN ORANJE-NASSAU SINDS 1997, RIDDER 

IN DE ORDE VAN DE NEDERLANDSE LEEUW SINDS 2000. 
HAALDE ALS NEDERLANDSE DRESSUURRUITER DRIE MAAL 

OP RIJ INDIVIDUEEL GOUD TIJDENS DE OLYMPISCHE 
SPELEN IN 2000, 2004 EN 2008. OOK WON ZE IN TOTAAL 
NEGEN KEER DE WERELDBEKERFINALE. HIERMEE IS 

ZIJ DE MEEST SUCCESVOLLE DRESSUURRUITER 
ALLER TIJDEN. 

‘Ik vond het een hele grote eer om ridder te worden, 
had er echt een gevoel van “wauw” bij. Het betekent 
dat wat ik heb gedaan wordt gewaardeerd. Verder 
voel ik me niet echt een ridder, maar ik vertel mijn 
kinderen wel vaak dat ik er één ben. Die vinden dat 
heel stoer. Ik ben natuurlijk wel een ruiter op een 
paard, net zoals de ridders van vroeger. Alleen een 
harnas heb ik nog niet!’

‘Rond mijn achttiende besloot ik dat ik echt in de 
paardensport verder wilde. En als je iets wilt moet je 
ervoor gaan; eruit halen wat erin zit. Geestkracht is 
hierin heel belangrijk. Zo stond ik na de Olympische 
Spelen in Sydney voor een moeilijke beslissing: 
doorgaan of niet? Ik wil altijd de uitdaging aangaan, 
maar waar kon ik naartoe werken als ik het hoogste al 
had bereikt? De keuze om toch met paarden door te 
gaan bleek de juiste.’
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RUTGER HAUER (1944) UIT LOS ANGELES
RIDDER IN DE ORDE VAN DE NEDERLANDSE LEEUW SINDS 2013.

BRAK DOOR MET HOOFDROLLEN IN DE SERIE FLORIS EN
DE FILM SOLDAAT VAN ORANJE. SINDS DE JAREN ‘80 IS HIJ 

VOORNAMELIJK TE ZIEN IN ENGELSTALIG FILMWERK;
HIJ HEEFT INMIDDELS IN RUIM 140 FILMS MEEGESPEELD 

EN VERSCHILLENDE PRIJZEN OP ZIJN NAAM STAAN.
DAARNAAST ZET HIJ ZICH IN VOOR MEERDERE GOEDE 

DOELEN, ZOALS ZIJN AIDS STICHTING DE 
RUTGER HAUER STARFISH ASSOCIATION 

IN ITALIË.

‘Het is mooi als het publiek waardeert wat je doet,
dat is ook het doel. Maar een lintje uit koninklijke 
hand is echt uitzonderlijk. Ik moest meteen denken 
aan Erik Hazelho�  Roelfzema, de Soldaat van Oranje 
die werd onderscheiden met een Militaire Willems-
Orde. Ook hierdoor voel ik me voor altijd met hem 
verbonden en kan ik mezelf vriend en ook ‘collega 
ridder’ noemen. Tijdens de uitreiking voelde ik me 
ook weer een beetje ‘Soldaat van Oranje’.

‘Kennis is een groot goed, maar kan je ook ergens van 
weerhouden. Moed houdt je nooit tegen. Moed is vaak 
onwijs onzinnig. In mijn vak kun je zonder durf beter de 
deur niet uit. Ik ben van nature niet bang en zou een dik 
boek vol kunnen schrijven over alle niet-wijze dingen die 
ik heb ondernomen om de wereld te ontdekken. Begrip 
en een goede neus vind ik de beste kwaliteiten voor 
de hedendaagse ridders van Oranje. Daar kan ook de 
onwijze keizer zonder kleren wat van leren!’



    LETTY HAEN (1953) UIT LOON OP       ZANDLID IN DE ORDE VAN ORANJE-NASSAU SINDS 2007. ZET ZICH O.A. AL VELE JAREN IN VOOR VILLA PARDOES, EEN VAKANTIEVERBLIJF VOOR GEZINNEN MET ERNSTIG ZIEKE KINDEREN, IS EREBESTUURSLID BIJ DE KONINKLIJKE HARMONIE ‘SOPHIA’S VEREENIGING’ EN HELPT MEE BIJ ALLERLEI EVENEMENTEN IN LOON OP ZAND. DAARNAAST MOCHT ZIJ ALS AFGEVAARDIGDE AANWEZIG ZIJN BIJ DE INHULDIGING VAN DE KONING.

‘Het moment van de uitreiking was adembenemend. Ik voelde me echt de koning te rijk. Maar het mooiste was nog wel dat ik vorig jaar bij de inhuldiging aanwezig mocht zijn. Dat was een uniek moment. Er zaten duizenden mensen in de kerk en toch kon je een speld horen vallen. Het was zo emotioneel dat niemand het droog hield. Op dat moment voel je de kracht van Nederland en besef je: wat zijn we als klein landje toch rijk.’

‘Door veel te doen krijg ik juist de kracht om door te gaan. Zo help ik bij Villa Pardoes, een plek waar kinderen vergeten dat ze ernstig ziek zijn. Als ik daar ben krijg ik meteen weer energie. Daar hangt magie in de lucht. Verder sta ik er ook niet zo bij stil, ik doe alles gewoon en blijf met beide benen op de grond staan. Toch moet ik mezelf soms even knijpen en denk ik: overkomt mij dit allemaal? Ben ik dit meisje uit Loon op Zand?’

Quisquis adesQuisquis ades

        HARRY DE BLES (1960) UIT ALKMAAR  
LID IN DE ORDE VAN ORANJE-NASSAU MET DE ZWAARDEN SINDS 

2012. WERKT AL MEER DAN 25 JAAR BIJ HET MARINEMUSEUM 
IN DEN HELDER. ALS DIRECTEUR ZETTE HIJ HET MUSEUM 

LANDELIJK OP DE KAART EN MAAKTE ER EEN OPVALLEND 
UITHANGBORD VAN DE MARINE VAN. BINNEN EN BUITEN 

DEFENSIE IS HIJ ACTIEF IN VELE COMMISSIES EN 
BESTUREN, ZOALS DE TRADITIECOMMISSIE EN 

DE ‘8 OCTOBER VEREENIGING 
ALKMAARS ONTZET’.

‘De onderscheiding was echt een verrassing. Bij 
Defensie hebben we een can do-mentaliteit. Je 24/7 
inzetten hoort erbij. Ik verwacht niet voor alles een 
schouderklopje, maar als ik het krijg waardeer ik 
dat wel. Mijn lintje draag ik met trots. Verder ben 
ik gewoon de nuchtere museumdirecteur gebleven. 
Als leidinggevende bij Defensie is het mijn taak om 
mensen te motiveren en inspireren en dat zal ik blijven 
doen, met of zonder lintje.’

‘Ik zie het als een morele plicht om betrokken te zijn. 
Musea hebben grote maatschappelijke waarde in hun 
verbindende functie. Vooral voor wie thuis geen kunst 
of een kast vol geschiedenisboeken hee�  staan. In mijn 
museum laat ik bezoekers op een unieke manier de 
betekenis van de zeemacht beleven, voor de veiligheid 
op en vanuit zee, vroeger en nu. Ik kan en wil niet 
volstaan met het open en dicht doen van de deur, maar 
kan niets anders dan er vol voor gaan!’

FELIX VAN HOORN (1932) UIT GEERVLIET
LID IN DE ORDE VAN ORANJE-NASSAU SINDS 2004. HEEFT 
ZICH O.A. 40 JAAR INGEZET BIJ HET REGIONAAL ARCHIEF 

VAN VOORNE-PUTTEN EN ROZENBURG EN BIJ DE STICHTING 
OUD GEERVLIET, DIE ALS DOEL HEEFT DE REGIONALE 

GESCHIEDENIS VAN GEERVLIET EN VOORNE-PUTTEN TE 
BESTUDEREN. ONLANGS IS ZIJN HISTORISCHE WERK 

OVER HET DORP GEERVLIET GEPUBLICEERD, WAARIN 
HIJ AL ZIJN BEVINDINGEN HEEFT 

VERWERKT.

‘Ik vond het heel bijzonder om een lintje te krijgen. 
Het is erkenning, terwijl ik eigenlijk niets meer heb 
gedaan dan wat mijn hobby is. In mijn ogen is iemand 
veel meer een vrijwilliger als hij of zij elke week een 
uurtje met een man in een rolstoel gaat rijden, die 
anders niet buiten komt. Ik heb toch wel het idee dat 
er mensen zijn die dit meer verdienen dan ik. Ik doe 
gewoon wat ik leuk vind en ga daar ook mee door.’

‘Een echte ridder is een man in een harnas op een 
paard met een zwaard, die waarden als moed en 
opkomen voor zwakkeren hoog in het vaandel hee�  
staan. Maar wat in mijn ogen een persoon tot ridder 
maakt is toewijding. Dat geldt voor zowel de ridders 
van vroeger als die van nu. Er moet passie uitgaan 
van wat je doet. Of je nu je landgoed verdedigt, voor 
gehandicapten zorgt of in het archief werkt: het 
belangrijkste is dat je ervoor gaat.’

Quisquis ades

   ANDRÉ HUISMAN (1976) UIT DRONTEN
LID IN DE ORDE VAN ORANJE-NASSAU SINDS 2010. ZAT OP 
HET MOMENT VAN UITREIKING PRECIES 25 JAAR BIJ DE 

SCOUTING, WAARVAN 15 JAAR ALS ACTIEF VRIJWILLIGER. 
ZO WAS HIJ LEIDER BIJ DE FLEVO-SCOUTS, ZAT HIJ IN DE 

ORGANISATIE VAN DE MEERPAALDAGEN EN HEEFT HIJ DE 
SCOUTING FUNDAYS OPGEZET, EEN GROOT 
EVENEMENT DAT SINDS 2002 JAARLIJKS WORDT 

GEHOUDEN IN SAMENWERKING MET 
WALIBI HOLLAND.

‘Het lintje voelde als een beloning die niet alleen 
ik heb verdiend, maar die we met z’n allen hebben 
gekregen. Je kunt namelijk niet als enige zo’n groot 
evenement neerzetten, iedereen draagt eraan bij. Dat 
is ook wat me aanspreekt in scouting: je brengt samen 
iets tot stand door elkaars krachten en kwaliteiten te 
benutten, in plaats van tegen elkaar te strijden zoals bij 
veel sporten. En dat vind ik het mooiste wat er is.’ 

‘Zonder doorzettingsvermogen was het nooit gelukt 
om dit allemaal neer te zetten. Je loopt heel snel vast, 
krijgt kritiek, maar door te blijven zoeken en hard te 
werken kom je verder. Als ik iemand anders zie met 
zo’n zelfde speldje schept dat een band: je weet dat die 
ander ook iets betekenisvols hee�  gedaan en er hard 
voor gewerkt hee� . Je deelt voor je gevoel toch een 
bepaald soort mentaliteit.’

    LETTY HAEN (1953) UIT LOON OP       ZAND
LID IN DE ORDE VAN ORANJE-NASSAU SINDS 2007. 

ZET ZICH O.A. AL VELE JAREN IN VOOR VILLA PARDOES, 
EEN VAKANTIEVERBLIJF VOOR GEZINNEN MET ERNSTIG 
ZIEKE KINDEREN, IS EREBESTUURSLID BIJ DE KONINKLIJKE 

HARMONIE ‘SOPHIA’S VEREENIGING’ EN HELPT MEE 
BIJ ALLERLEI EVENEMENTEN IN LOON OP ZAND. 

DAARNAAST MOCHT ZIJ ALS AFGEVAARDIGDE 
AANWEZIG ZIJN BIJ DE INHULDIGING VAN 

DE KONING.

‘Het moment van de uitreiking was adembenemend. 
Ik voelde me echt de koning te rijk. Maar het mooiste 
was nog wel dat ik vorig jaar bij de inhuldiging 
aanwezig mocht zijn. Dat was een uniek moment. 
Er zaten duizenden mensen in de kerk en toch kon 
je een speld horen vallen. Het was zo emotioneel dat 
niemand het droog hield. Op dat moment voel je de 
kracht van Nederland en besef je: wat zijn we als klein 
landje toch rijk.’

‘Door veel te doen krijg ik juist de kracht om door 
te gaan. Zo help ik bij Villa Pardoes, een plek waar 
kinderen vergeten dat ze ernstig ziek zijn. Als ik daar 
ben krijg ik meteen weer energie. Daar hangt magie 
in de lucht. Verder sta ik er ook niet zo bij stil, ik doe 
alles gewoon en blijf met beide benen op de grond 
staan. Toch moet ik mezelf soms even knijpen en denk 
ik: overkomt mij dit allemaal? Ben ik dit meisje uit 
Loon op Zand?’

SHIRLEY XIAO HUA KE (1965) UIT PURMEREND
RIDDER IN DE ORDE VAN ORANJE-NASSAU SINDS 2013. ZET 

ZICH AL 18 JAAR IN VOOR DE CHINESE GEMEENSCHAP 
IN NEDERLAND. BEKLEEDT O.A. DE FUNCTIE VAN 

VICEVOORZITTER VAN DE CHINESE SPORTFEDERATIE, 
IS DECAAN VAN DE AFDELING KANTONEES OP HET 

CHINEES ONDERWIJSCENTRUM NEDERLAND IN 
AMSTERDAM, GEEFT ZELF BOEKEN UIT EN IS 

BETROKKEN BIJ ALLERLEI 
EVENEMENTEN.

‘Ik ben twintig jaar geleden naar Nederland gekomen 
en het is helemaal mijn thuis. Dat ik als buitenlander 
nu ook nog eens geridderd ben is heel speciaal. Ik 
voel me hier ontzettend gewaardeerd: mijn baas en 
collega’s hadden zelfs een feestje georganiseerd. Ook 
mijn Chinese familie vindt het heel bijzonder. Toen ik 
ze afgelopen vakantie ging bezoeken heb ik het lintje 
meegenomen om aan ze te laten zien. Het is � jn dat zij 
zo trots op me zijn.’

‘Echte ridders zijn mensen die bereid zijn om hard 
te werken. Zo ben ik sinds ik een lintje heb nog 
meer gaan doen. IJver is een belangrijke eigenschap 
en dat geef ik ook graag door. Ik vind dan ook dat 
meer mensen zich zouden moeten inzetten voor de 
samenleving. Zo moedig ik mijn tienjarige zoontje 
aan om te beginnen met vrijwilligerswerk in de 
bibliotheek. Op die manier komt hij er op jonge 
lee� ijd al mee in aanraking.’

WILLEM WEIMAR (1947) UIT ROTTERDAM
RIDDER IN DE ORDE VAN DE NEDERLANDSE LEEUW SINDS 

2013. HOOGLERAAR INTERNE GENEESKUNDE AAN HET 
ERASMUS MC EN STAFLID VAN DE AFDELING NEFROLOGIE 
EN TRANSPLANTATIE. SPEELDE EEN BELANGRIJKE ROL BIJ 

HET ONTWIKKELEN VAN EEN NEDERLANDS PROGRAMMA 
VOOR NIERDONATIE BIJ LEVEN, WAARDOOR NU 60 

PROCENT VAN ALLE NIERTRANSPLANTATIES WORDT 
UITGEVOERD MET EEN LEVENDE 

DONORNIER.

‘Geridderd worden hee�  op mij geen enkele invloed 
gehad. Mijn onderscheiding draag ik ook eigenlijk 
nooit. Natuurlijk is het een mooie erkenning voor 
wat ik heb gedaan, maar dat is gewoon mijn werk. 
Met doorzettingsvermogen, organisatietalent en 
communicatieve vaardigheden kom je een heel 
eind. En die zogenaamde ridderlijke waarden, zoals 
eerlijkheid, daar hield niemand zich toch vroeger aan? 
Zeker de graven van Holland niet.’

‘Vanuit mijn vakgebied heb ik wel een 
voorbeeldfunctie: ik probeer een zekere mentaliteit 
over te brengen. Geneeskunde is namelijk steeds meer 
een beroepsopleiding geworden, waarbij mensen 
gewoon doen wat ze geleerd hebben. Wij hebben 
ervoor gekozen om het anders aan te pakken en steeds 
nieuwe wegen in te slaan. Dat kan je zien als moed, 
maar ik beschouw het meer als niet willen berusten in 
de bestaande situatie. Ik ben niet zo’n volger.’

(Naam)

UIT
RIDDER IN DE ORDE VAN

SINDS
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te werken. Zo ben ik sinds ik een lintje heb nog 
meer gaan doen. IJver is een belangrijke eigenschap 
en dat geef ik ook graag door. Ik vind dan ook dat 
meer mensen zich zouden moeten inzetten voor de 
samenleving. Zo moedig ik mijn tienjarige zoontje 
aan om te beginnen met vrijwilligerswerk in de 
bibliotheek. Op die manier komt hij er op jonge 
lee� ijd al mee in aanraking.’

WILLEM WEIMAR (1947) UIT ROTTERDAM
RIDDER IN DE ORDE VAN DE NEDERLANDSE LEEUW SINDS 

2013. HOOGLERAAR INTERNE GENEESKUNDE AAN HET 
ERASMUS MC EN STAFLID VAN DE AFDELING NEFROLOGIE 
EN TRANSPLANTATIE. SPEELDE EEN BELANGRIJKE ROL BIJ 

HET ONTWIKKELEN VAN EEN NEDERLANDS PROGRAMMA 
VOOR NIERDONATIE BIJ LEVEN, WAARDOOR NU 60 

PROCENT VAN ALLE NIERTRANSPLANTATIES WORDT 
UITGEVOERD MET EEN LEVENDE 

DONORNIER.

‘Geridderd worden hee�  op mij geen enkele invloed 
gehad. Mijn onderscheiding draag ik ook eigenlijk 
nooit. Natuurlijk is het een mooie erkenning voor 
wat ik heb gedaan, maar dat is gewoon mijn werk. 
Met doorzettingsvermogen, organisatietalent en 
communicatieve vaardigheden kom je een heel 
eind. En die zogenaamde ridderlijke waarden, zoals 
eerlijkheid, daar hield niemand zich toch vroeger aan? 
Zeker de graven van Holland niet.’

‘Vanuit mijn vakgebied heb ik wel een 
voorbeeldfunctie: ik probeer een zekere mentaliteit 
over te brengen. Geneeskunde is namelijk steeds meer 
een beroepsopleiding geworden, waarbij mensen 
gewoon doen wat ze geleerd hebben. Wij hebben 
ervoor gekozen om het anders aan te pakken en steeds 
nieuwe wegen in te slaan. Dat kan je zien als moed, 
maar ik beschouw het meer als niet willen berusten in 
de bestaande situatie. Ik ben niet zo’n volger.’

(Naam)

UIT
RIDDER IN DE ORDE VAN

SINDS

De gedragscode voor ridders stoelde van oudsher op belangrijke waarden als 
edelmoedigheid, ijver, moed, eer, wijsheid en kracht. Ik/jij heb(t) een lintje verdiend, 
omdat
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ANKY VAN GRUNSVEN (1968) UIT ERP
RIDDER IN DE ORDE VAN ORANJE-NASSAU SINDS 1997, RIDDER 

IN DE ORDE VAN DE NEDERLANDSE LEEUW SINDS 2000. 
HAALDE ALS NEDERLANDSE DRESSUURRUITER DRIE MAAL 

OP RIJ INDIVIDUEEL GOUD TIJDENS DE OLYMPISCHE 
SPELEN IN 2000, 2004 EN 2008. OOK WON ZE IN TOTAAL 
NEGEN KEER DE WERELDBEKERFINALE. HIERMEE IS 

ZIJ DE MEEST SUCCESVOLLE DRESSUURRUITER 
ALLER TIJDEN. 

‘Ik vond het een hele grote eer om ridder te worden, 
had er echt een gevoel van “wauw” bij. Het betekent 
dat wat ik heb gedaan wordt gewaardeerd. Verder 
voel ik me niet echt een ridder, maar ik vertel mijn 
kinderen wel vaak dat ik er één ben. Die vinden dat 
heel stoer. Ik ben natuurlijk wel een ruiter op een 
paard, net zoals de ridders van vroeger. Alleen een 
harnas heb ik nog niet!’

‘Rond mijn achttiende besloot ik dat ik echt in de 
paardensport verder wilde. En als je iets wilt moet je 
ervoor gaan; eruit halen wat erin zit. Geestkracht is 
hierin heel belangrijk. Zo stond ik na de Olympische 
Spelen in Sydney voor een moeilijke beslissing: 
doorgaan of niet? Ik wil altijd de uitdaging aangaan, 
maar waar kon ik naartoe werken als ik het hoogste al 
had bereikt? De keuze om toch met paarden door te 
gaan bleek de juiste.’
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De overeenkomst tussen Graaf Floris V en Anky van Grunsven? 
Echte ridders! In de zin van de oudste middeleeuwse betekenis van 
het woord ‘ridder’ als een ruiter te paard. Maar zelfs op haar paard 
herkent niet iedereen Anky van Grunsven direct als ridder. Toch 
is de wereldberoemde ruiter sinds 2000 tweevoudig ridder in de 
Orde van de Nederlandse Leeuw en in de Orde van OranjeNassau. 
Het zwaard speelt hierbij allang geen rol meer; het moderne 
ridderschap is een beloning voor bijzondere verdiensten.

VAN HARNAS TOT LINTJESREGEN
Yvonne Molenaar

Hiervoor gaan we terug naar het ontstaan van de 
ridderorden in de Middeleeuwen en in het bijzonder 
naar graaf Floris V, de beroemde bouwheer van het 
Muiderslot. In 1990 werd de viering van 700 jaar Orde 
van St. Jacob afgesloten met de onthulling van een 
bronzen plaquette in het Muiderslot. Eeuwenlang 
gold de veronderstelde ridderorde van SintJacob als 
de oudste ridderorde van ons land, gesticht door graaf 
Floris V.
De orde van Floris is echter van meet af aan omstreden. 
Het fenomeen vorstelijke ridderorde bestond in 
zijn tijd nog niet. Maar wel staat vast dat Floris als 
middeleeuwse vorst er als geen ander van doordrongen 
was dat het belonen van verdiensten loont!
De eerste echte vorstelijk ridderorde in Holland dateert 
uit 1430 en bestaat tot op de dag van vandaag uit en 
select gezelschap ridders van blauw bloed, waaronder 
prinses Beatrix als eerste vrouwelijke ridder in de Orde 
van het Gulden Vlies.
De ridderorden democratiseerden en volgden de zetel 
van de macht. Steeds meer burgers werden verheven tot 
het ridderschap. Ten tijde van de Republiek was Holland 

zonder vorst en moest men voor het ridderschap over 
de grenzen. In 1639 verwierf P.C. Hooft  de beroemdste 
bewoner van het Muiderslot  als eerste niet adellijke 
baljuw van het Gooiland het Franse ridderschap in de 
Orde van SintMichael, en met zijn ridderschap tegelijk 
het Franse adeldom, uit dank voor zijn biografie over 
het leven van de Franse koning Hendrik IV.
Eindelijk in de negentiende eeuw verwierf het 
‘Koninkrijk Hollant’ een eerste eigen vorstelijke 
ridderorde. Koning Lodewijk Napoleon blies het 
burgerlijk ridderschap nieuw leven in in de vorm van een 
ridderlijke onderscheiding. Napoleon introduceerde 
het huidige monarchale ordestelsel.
De Nederlandse ridderorden kennen vandaag de dag 
duizenden ridders. Maar wie zijn die ridders van nu? 
Wat hebben zij met Holland, de riddermores en Oranje?
Ridders van Holland toont een blauwdruk van die nieuwe 
ridders, gepresenteerd in lijn met de beeldtraditie van de 
historiserende 17eeeuwse Hollandse gravenportretten: 
met portret, onderscheiding en een toelichting op het 
moderne ridderschap.

0

Maar wat is de werkelijke betekenis van het ridderschap vandaag de dag? Wie verdient de riddertitel en waar 
vindt deze zijn oorsprong? Ridders van Holland is een bijzondere schatkamertentoonstelling over de geschiedenis 
van de ridderorden in Nederland en de betekenis van het fenomeen ridderschap, vroeger en nu.
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Virtus Nobilitat – ‘Deugd adelt’?!
Geheel in lijn met de 19eeeuwse Romantiek verbeeldt de graveur Steelink een ceremoniële ridderslag door graaf 
Floris V in zijn eigen Haagse Ridderzaal. Deze gedroomde voorstelling is een goed voorbeeld van de idealiserende 
beeldvorming over Floris V, die kort na zijn dood op gang kwam, waardoor hij uitgroeide tot een ware nationale held.
We weten tegenwoordig veel meer over Floris V en zijn tijd. Hij was bovenal een ambitieus vorst, die op meerdere 
borden tegelijk schaakte. Vorstelijke ridderorden bestonden nog niet, maar graaf Floris V was er als middeleeuws 
vorst goed van doordrongen dat loyaliteit en verdienste beloond moest worden. Hij sloeg zowel edellieden als 
welgestelde boeren tot ridder. Desondanks verloor Floris het spel door zijn keuzes op het internationale politieke 
toneel en machtsconflicten met sommige van zijn edelen.
In de late middeleeuwen ontstond een strakkere maat schappelijke hiërarchie. Edelen bevestigden hun bevoorrechte 
sociale positie door hun ridderlijke levenswijze of zagen juist af van het ridderschap vanwege de hoge kosten.
Tegenwoordig ligt de nadruk volledig op het handelen van de burgers die in aanmerking komen voor een lintje: want 
niet geboorte maar deugd en verdienste vormen wezenlijk het adeldom!

Staalgravure door Willem Steelink (naar een verloren gegaan schilderij van L. Lingeman)
Graaf Floris V stelt de orde van St. Jacob in, Plaat XXVI in Van Lennep, J., W. Moll en J. ter Gouw, Nederlands Geschiedenis en Volksleven, Sijthoff / Leiden (1880)
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Ridder grootkruis in de Orde van de 
Nederlandse Leeuw, kruis aan heuplint
Ridder Grootkruis is de hoogste graad in de 
Orde van de Nederlandse Leeuw, ingesteld 
in 1815 en daarmee de oudste civiele orde 
van Nederland. Het motto van de orde luidt 
‘Virtus nobilitat’ en is bedoeld voor mensen 
met bijzondere verdiensten van zeer 
exceptionele aard voor de samenleving.
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1 MIDDELEEUWSE RIDDERORDEN IN DE NEDERLANDEN
Arie van Steensel

De landcommandeurs van de Duitse Orde, eind zestiende eeuw geschilderd in opdracht van landcommandeur Taets van Amerongen, onderge-
bracht in het Duitsche Huis in Utrecht, collectie Ridderlijke Duitsche Orde (RDO), Balije van Utrecht.
Dit zijn fictieve portretten van de eerste drie landcommandeurs van de balije van Utrecht van de Duitse Orde. Geharnast knielen ze voor een 
crucifix, waarbij ze hun eigen wapen en dat van de orde voeren. Het eerste paneel van de portrettenreeks werd omstreeks 1578 vervaardigd. 

De oprichting van een ridderorde door de Hollandse graaf Floris V (12541296) zou een mooi beginpunt zijn 
geweest van de geschiedenis van ridderorden in Nederland. Hoewel Floris V mannen uit zijn gevolg tot ridder 
sloeg en een enkele keer – anders dan zijn voorlopers was hij geen groot liefhebber – aan een riddertoernooi 
deelnam, waren vorstelijke ridderorden in zijn tijd nog een onbekend verschijnsel. In latere eeuwen is niettemin 
het verhaal ontstaan dat de graaf een ridderorde gewijd aan de heilige SintJacob zou hebben opgericht, maar 
hiervoor bestaat geen enkel betrouwbaar historisch bewijs. Deze stichting paste weliswaar bij het romantische 
beeld dat sommige geschiedschrijvers van Floris V wilden schetsen, maar ze is tot op heden niet meer dan een 
mooi verhaal gebleken. Maar wanneer ontstonden de ridderorden dan wel in de middeleeuwen? En waarom 
werden ze eigenlijk opgericht?

Kruistochten en religieuze ridderorden
Er is allereerst een onderscheid tussen religieuze en 
seculiere ridderorden. De religieuze ridderorden ont
stonden in de elfde en twaalfde eeuw ten tijde van de 
kruistochten. De broederschap van SintJan, die rond 
1070 in Jeruzalem gesticht was, richtte zich aanvan

kelijk op het ondersteunen van pelgrims die vanuit 
Europa naar het Heilige Land reisden, evenals de broe
derschap van de tempeliers die vanaf 1118 op de Tem
pelberg was gevestigd. In de twaalfde eeuw kregen de 
ridders – zij waren leken, geen geestelijken – onder de 
broeders een belangrijkere rol, omdat ze de verdedi
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ging van de kruisvaarderstaten en pelgrims voor hun 
rekening namen. Deze ridderorden combineerden 
de strijd tegen de heidenen dus met het bidden tot 
God en het verplegen van zieken. Niet alleen in het 
Heilige Land maar ook op het Iberische schiereiland 
en in OostEuropa ontstonden religieuze ridderorden 
die de grenzen van christelijk Europa verdedigden.

Overal in Europa kregen deze ridderorden lande
rijen en andere bezittingen, waarop ze ordehuizen, 
kapellen en soms hospitalen stichtten om de strijd 
te bekostigen en nieuwe ridders te werven. Nadat 
de orde van de Tempeliers in 1312 door de paus op
geheven werd, waren alleen nog de johannieters en 
de Duitse Orde actief in de Nederlanden. In tiental
len plaatsen stichtten de orde van SintJan comman
derijen (landgoederen), zoals het Catharijneconvent 
en gasthuis in Utrecht. De Duitse Orde, opgericht in 
1190 en bijzonder actief tijdens de vijfde kruistocht 
(12171221), waar verscheidene Nederlandse edelen 
aan deelnamen, telde bijvoorbeeld veertien com
manderijen in de balije (provincie) van Utrecht. In de 
veertiende eeuw organiseerde de Lijflandse tak van 
de Duitse Orde regelmatig militaire expedities tegen 
de heidense Litouwers. Nederlandse vorsten en ede
len namen als liefhebbers eveneens deel aan deze 
Pruisenreizen.

Sinds de zestiendeeeuwse reformatie staat de pro
testantse voortzetting van de middeleeuwse Duitse 
Orde in Nederland bekend als de Ridderlijke Duitsche 
Orde, Balije van Utrecht. De orde van SintJan is meer 
recentelijk in twee varianten heropgericht: de pro
testantse Johanniter Orde in 1909 en de katholieke 
Malthezer Orde in 1911. Deze orden profileren zich te
genwoordig als adellijke liefdadigheidsorganisaties. 
Anders dan de middeleeuwse religieuze ridderorden, 
die onder hun leden evenveel nietadellijke priester
broeders, lekenbroeders en lekenzusters als adellijke 

ridderbroeders telden, streven deze moderne varian
ten er expliciet naar om het adellijk zelfbewustzijn in 
Nederland te versterken.

De oorsprong van de vorstelijke ridderorden
De seculiere ridderorden die in de loop van de veer
tiende eeuw door Europese vorsten opgericht wer
den, kwamen niet voort uit de oudere religieuze 
ridderorden. Beide varianten waren echter nauw 
verwant aan de middeleeuwse lekenbroederschap. 
Dit waren verenigingen die aan een bepaalde heilige 
waren gewijd en waarvan de leden gezamenlijke re
ligieuze, sociale of andere doeleinden nastreefden. 
Pelgrimsbroederschappen verleenden bijvoorbeeld 

Richard de Beauchamp, graaf van Warwick, wordt in 1403 na de Slag bij 
Shrewsbury door de Engelse koning Hendrik IV opgenomen in de orde 
van de Kousenband, collectie British Library, Cotton Julius E. IV, art. 6, 
fol. 4v, Zuidelijke Nederlanden, Brugge(?), na 1483.
De tekening op perkament toont hoe De Beauchamp de kousenband 
krijgt omgedaan. De graaf van Warwick was een fervent liefhebber 
van ridderlijke steekspellen.
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steun aan reizende pelgrims, terwijl in de steden het 
aantal vrome en charitatieve broederschappen vanaf 
de veertiende eeuw snel toenam. De vorstelijke rid
derorden kenden dezelfde juridische en organisatori
sche vorm als deze lekenbroederschappen; ze kenden 
statuten met bepalingen over de interne organisatie, 
lidmaatschapeisen en plichten van leden.

Slechts een klein aantal lekenbroederschappen had een 
adellijk of ridderlijk karakter. De vorstelijke ridderorden 
onderscheidden zich van deze verenigingen door 
het feit dat ze gesticht waren door een soeverein 
vorst. Hij was het hoofd van de orde en werd in deze 
positie opgevolgd door zijn erfgenaam. Er zijn dus 
ook voorbeelden van broederschappen die door 
vorsten of edelen werden opgericht, maar waarvan de 
continuïteit niet was gekoppeld aan het voortbestaan 
van een dynastie. Vaak hadden deze verenigingen een 
specifiek politiek, militair of ridderlijk doel en daardoor 
een tijdelijk karakter. Over deze gezelschappen is 
doorgaans weinig bekend omdat ze nauwelijks sporen 
in de archieven hebben achtergelaten.

De Orde van SintJoris, die door Karel I van Hongarije in 
1326 werd gesticht, en de Orde van de Band, die door Alfons 
XI van Castilië rond 1330 werd opgericht, worden gezien 
als de oudste vorstelijke ridderorden. In de veertiende 
en vijftiende eeuw stichtten vervolgens vrijwel alle 
grote Europese dynastieën een ridderorde. De oudste 
nog bestaande ridderorde is de Engelse Orde van de 
Kousenband. In 1344 nam koning Edward III het initiatief 
om zijn belangrijkste edelen in een broederschap te 
verenigen, volgens de Franse chroniqueur Frossairt 
geïnspireerd door de legende over koning Arthur en de 
ridders van de Ronde Tafel. Om hun ridderorden meer 
cachet te geven putten de vorsten vaak uit verhalen uit 
de Bijbel, de klassieke Oudheid of de hoofse literatuur. 
Het devotionele aspect van de ridderorden kwam naar 
voren in de verering van een patroonheilige: SintJoris in 
het geval van de Orde van de Kousenband. 

Anoniem dubbelportret van Willem VI en Jacoba van Beieren, paneel 
16 uit een reeks van 32 portretten van de graven en gravinnen van 
Holland, in het stadhuis van Haarlem, 1485-1495, collectie Beeldbank 
Noord-Holland.
Voordat hij graaf Willem VI werd in 1404, reikte Willem van Ooster-
vant al gouden tuinen uit om een politiek netwerk te smeden. Op dit 
portret draagt hij zelf het versiersel (een gouden hekje) om zijn hals. 
Het schilderij maakt deel uit van de serie gravenportretten die rond 
1490 in Haarlem werd vervaardigd. 
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De vorstelijke orden hadden naast religieuze en sociale 
doeleinden vooral een politieke functie. Ze stelden de 
vorst in staat om de machtigste edelen in zijn land, 
die altijd potentiële tegenstanders waren, aan zich te 
binden, want de orderidders moesten een loyaliteitseed 
aan hem afleggen. Een ridderorde vergrootte ten 
slotte het prestige en aanzien van de vorst en van het 
beperkte aantal edelen dat in aanmerking kwam voor 
lidmaatschap van deze eliteclubs.

Vorstelijke ridderorden in de Nederlanden
In de Nederlanden was de Orde van het Gulden Vlies 
de eerste vorstelijke ridderorde, door de Bourgondische 
hertog Filips de Goede in het leven geroepen ter 
gelegenheid van zijn huwelijk met Isabella van Portugal 
in Brugge in 1430. Vanaf de late veertiende eeuw waren 
er echter al enkele adellijke broederschappen actief. 
De Nederlanden waren toen een lappendeken van 
semisoevereine hertogdommen, graafschappen en 
prinsbisdommen. Holland en Zeeland waren in 1354 
bijvoorbeeld in handen van graaf Willem V gekomen, 
die tevens hertog van Beieren was en graaf van 
Henegouwen. Willem werd kort daarna als krankzinnige 
opgesloten in een kasteel in Henegouwen en opgevolgd 
door zijn broer Albrecht.

Mogelijk richtte graaf Albrecht in 1382 na een epidemie 
(ergotisme) de broederschap van SintAnthonis op, 
maar er zijn ook aanwijzingen voor een eerdere of 
latere stichting. Deze broederschap was gevestigd in 
de Anthoniskapel in Barbefosse in een woud vlakbij 
Bergen in Henegouwen. Hoewel de latere statuten van 
deze vereniging op sommige punten duiden op een 
ridderorde en de broederschap aan het begin van de 
vijftiende eeuw nauw verbonden raakte met het Beierse 
vorstenhuis, behield deze in de praktijk de kenmerken 
van een vrome broederschap. Ten eerste kende ze een 
onbeperkt aantal leden: uit een wapenboek blijken er 
tussen 1415 en 1438 ruim 400 leden te zijn ingeschreven, 
onder wie veel prominente adellijke dames en heren 

uit Henegouwen, Holland en Zeeland. Lidmaatschap 
was, ten tweede, niet voorbehouden aan edelen, want 
ook academici werden toegelaten. Ten derde kwam 
gemengd lidmaatschap vaker voor bij broederschappen 
maar niet bij ridderorden. 

Het wapenboek van de broederschap van Sint-Anthonius, collectie 
Bibliothèque principale Mons , België, Fonds Puissant, Hs. 11, fol. 20v.
Het blazoen van gravin Jacoba van Beieren, zoals dat getekend staat 
in een zestiende-eeuwse kopie van het unieke wapenboek van ‘la 
confrarie de (…) Sainct Anthoine en Barbefosse’. In het wapenboek 
staan 416 namen en (deels ingekleurde) wapens van broeders en 
zusters van de broederschap (2).
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De leden droegen als ordeteken de Tau van de 
beschermheilige SintAnthonis om de hals met 
daaraan vast een zilveren belletje. Na de dood van 
gravin Jacoba, de kleindochter van Albrecht van 
Beieren, in 1436, traden er geen nieuwe leden meer toe 
tot de broederschap van SintAnthonis.

Anoniem, Gravin Jacoba van Beieren, zestiende-eeuwse kopie naar 
vijftiende-eeuws origineel, collectie Rijksmuseum Amsterdam.
Jacoba van Beieren was van 1417 tot 1436 gravin van Holland, Zeeland 
en Henegouwen. Op deze zestiende-eeuwse kopie van haar portret 
draagt ze de halsketting van de orde van Sint-Anthonis met tau-kruis 
en belletje. In 1433 deed ze afstand van haar titels ten gunste van 
haar neef hertog Filips de Goede.

In dezelfde periode bestond kortstondig de Orde van 
de Hollandse Tuin, die rond 1387 door Willem van 
Oostervant werd opgericht. Hij was in conflict met zijn 
vader, Albrecht van Beieren, en had met het kwistig 
uitdelen van zilveren Tuinen een concreet politiek doel, 
namelijk het versterken van de loyaliteitsbanden met 
personen die hem steunden. Onder de leden van dit 
gezelschap, die dienden in te staan voor elkaars eer, 
waren ook vele nietadellijke dienaren en buitenlandse 
gezanten. Na de dood van graaf Willem VI in 1417 
werden er geen zilveren tuinen meer uitgedeeld. Het 
tijdelijke politieke verbond evolueerde dus niet tot een 
ridderorde. De Bourgondische hertog Filips de Stoute 
deelde in 1403 op vergelijkbare wijze de versierselen 
van de Orde van de Gouden Boom uit om een politieke 
alliantie te smeden.

De Bourgondische hertogen hadden halverwege 
de vijftiende eeuw vrijwel de gehele Nederlanden 
onder hun gezag gebracht. Een uitzondering was het 
hertogdom Gelre, dat erin slaagde langer zelfstandig 
te blijven. Na een overwinning op zijn oom hertog Jan 
van Kleef in 1468, stichtte de Gelderse hertog Adolf 
van Gelre een ridderorde, die hij uit dankbaarheid 
wijdde aan de heilige Maria. In het begin van de 
zestiende eeuw stierf deze orde een stille dood. In de 
vijftiende eeuw werden deze oostelijke ridderorden – 
de hertogdommen Gulik en Kleef kenden ook elk een 
– overschaduwd door de eerdergenoemde Orde van 
het Gulden Vlies, waarin hertog Adolf zelf in 1463 was 
opgenomen.

De Orde van het Gulden Vlies is uitgegroeid tot een 
van de bekendste en langst bestaande vorstelijke 
ridderorden in Europa. De orde verenigde de absolute 
adellijke top uit de vorstendommen die onder het 
gezag van hertog Filips de Goede vielen. Ze diende 
daarmee ook een politiek doel, namelijk het vergroten 
van zijn controle over de adel en het bevorderen van de 
eenheid onder hen. De ridderorde, vernoemd naar de 
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gouden ramsvacht die Jason en de Argonauten uit de 
Griekse sage veroverden en gewijd aan SintAndreas, 
telde aanvankelijk 25 leden (inclusief de vorst), maar in 
1433 werd dit aantal verhoogd tot 31 ridders en in 1516 
tot 51 ridders. 

Kapittelbijeenkomst van de Orde van het Gulden Vlies in Statuts, 
Ordonnances et Armorial de l’Ordre de la Toison d’Or, Zuid-Nederland, 
1473, collectie Meermanno, Koninklijke Bibliotheek Den Haag, KB 076 
E10, fol. 05v.
Het kapittel van 1468 wordt voorgezeten door de soeverein, hertog 
Karel de Stoute. Tijdens de bijeenkomst wisselden kerkdiensten 
en feesten elkaar af. Nieuw verkozen ridders kregen de keten van 
de orde en een exemplaar van de statuten. Op de voorgrond staan 
de vier officieren van de orde, de kanselier, thesaurier, griffier en 
wapenkoning, afgebeeld. 

De vliesridders kwamen gemiddeld eens in de 7,5 
jaar bijeen tijdens een kapittel, dat een uitgebreid 
ceremonieel kende. Nieuwe leden werden gekozen 
na onderling overleg, slechts enkele edelen uit de 
noordelijke Nederlanden viel deze eer te beurt. Tijdens 
de kapittels konden vorst en edelen elkaar aanspreken 
op hun wederzijdse plichten en loyaliteit, waarbij 
Vliesridders heel soms (postuum) werden geroyeerd. 
Tijdens het kapittel van 1491 werd bijvoorbeeld 
besloten om het wapenschild van de Zeeuwse 
edelman Wolfert van Borssele († 1486) te verwijderen 
uit de SintRomboutskerk te Mechelen vanwege 
zijn betrokkenheid bij de Vlaamse opstand tegen de 
landsheer Maximiliaan van Oostenrijk. 

Wolfert van Borsse-
le in Statuts, Ordon-
nances et Armorial 
de l’Ordre de la Toi-
son d’Or, Zuid-Ne-
derland, 1473, col-
lectie Meermanno, 
Koninklijke Biblio-
theek Den Haag, KB 
076 E10, fol. 81r.
Tijdens de kapit-
tels van het Gul-
den Vlies werden 
ook politieke za-
ken besproken. De 
machtige Zeeuwse 
edelen, Hendrik van 
Borssele († 1474) en 
zijn zoon Wolfert († 
1484), werden beide 
tijdens een kapittel 
door de vorst be-
schuldigd van een 
gebrek aan loyaliteit. Hendrik was admiraal van de Franse koning en 
Wolfert steunde de Vlaamse opstand tegen de vorst. 
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Adeldom en ridderschap in de middeleeuwen
Vorstelijke ridderorden hadden een exclusief karakter, 
omdat de leden machtige, geridderde edelen waren. 
Waarom kwamen niet alle edelen in aanmerking 
voor lidmaatschap? En hoe verhielden adeldom en 
ridderschap zich in de middeleeuwen tot elkaar?

Er bestonden weliswaar grote regionale verschillen, 
maar in het twaalfdeeeuwse Europa waren niet alle 
edelen ridders en niet alle ridders edelen. Ridders 
waren aanvankelijk zwaarbewapende ruiters, die ook 
van onvrije geboorte konden zijn. Rond 1200 werd 
ridderlijkheid echter een bepalend kenmerk van 
adeldom. Zo ontstond er een ‘ridderadel’ die zowel 
de oude adellijke geslachten als de van oorsprong 
nietadellijke ridders omvatte. Edelen voerden de titel 
‘ridder’ en de ridderslag bracht automatisch adeldom 
met zich mee. In de late middeleeuwen waren alle 
ridders dan ook van adel, maar lang niet alle edelen 
waren ook ridder. Niet alle edelen konden de dure 
ridderlijke levensstijl bekostigen, waardoor er binnen 
de adel nieuwe sociale onderscheidingen ontstonden, 
die onder meer tot uitdrukking kwamen in ridderlijke 
titels (bannerheer, ridder, knaap, jonkheer). Adellijk was 
men doorgaans van geboorte, maar het was mogelijk 
om door middel van een adelsbrief of ridderslag 
geadeld te worden. Aanvankelijk gebeurde dit op 
het slagveld, maar later waren het vooral vorstelijke 
ambtenaren die tijdens bijzondere gelegenheden 
werden beloond voor hun trouwe dienst.

Ondanks de gevarieerde samenstelling van de adel, 
deelden edelen dezelfde klassieke ridderidealen van 
hoofsheid, vroomheid, dapperheid en vrijgevigheid. 
Ridderschap was een sociale gedragscode, waardoor 
edelen zich onderscheidden van de overige bevolking. 
Edelen werden geacht een passende levensstijl te 
voeren, bijvoorbeeld door leengoederen en een 
kasteel te bezitten, militaire activiteiten te ontplooien, 
aan toernooien deel te nemen en met honden en 

roofvogels te jagen. Ook al kon slechts een deel van de 
adel zich deze levenswijze volledig permitteren, edelen 
waren altijd opzoek naar manieren om zich in bezit of 
gedrag te onderscheiden. Vanuit dit perspectief is de 
vorming van vorstelijke ridderorden in de veertiende 

Middeleeuwse ridders afgebeeld in de Hollantsche cronike (ca. 
1460-1470) van Claes Heynenszoon († 1414), de heraut van Gelre en 
Beieren, collectie Meermanno, Koninkljke Bibliotheek, Den Haag, 
MMW, 10 C 14, fol. 8r.
Verschillende aspecten van de adellijke levenswijze komen terug in 
deze tekening van middeleeuwse ridders: twee zwaarbewapende 
ruiters hanteren de wapens, een voorrecht van de adel, evenals het 
bezit van honden voor de jacht. 
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eeuw ook te begrijpen. 
Deze orden vonden hun 
grondslag in de ridderwaarden 
en boden de machtigste edelen 
de mogelijkheid om hun sociale 
superioriteit nog eens te bevestigen.

De Republiek: geen vorst, geen ridderorde?
Ten tijde van de Republiek kende Nederland 
vanzelfsprekend geen soevereine vorst en 
daardoor ook geen ridderorde. Edelen of burgers 
uit de Republiek konden wel door buitenlandse 
vorsten opgenomen in een ridderorde, zoals 
de Deense Orde van de Olifant of de Franse 
Orde van SintMichiel. In deze laatste orde werden 
in de zeventiende eeuw zelfs tientallen bekende 
Nederlanders opgenomen voor hun verdiensten aan 
de Franse kroon, onder wie admiraal Michiel de Ruyter, 
landsadvocaat Johan van Oldebarnevelt en dichter 
Pieter Cornelisz Hooft, die als drost van Muiden en 
baljuw van Gooiland resideerde op het Muiderslot. (21) 

Om opgenomen te worden in deze Franse orde was 
adeldom vereist, daarom werden de gedecoreerden 

indien nodig gelijktijdig in de adelstand 
verheven, ook al werd deze statusverhoging 
in de Republiek feitelijk niet erkend. Deze 
zeventiendeeeuwse ridderorde had dus een 

geheel ander karakter dan de middeleeuwse 
vorstelijke ridderorden.

De StatenGeneraal en andere bestuur lijke instellingen 
in de Republiek stonden niet met lege handen als 
het ging om het onderscheiden voor verdiensten. 
Aanvankelijk werden zeer diverse beloningen 
uitgereikt aan personen die zich uitzonderlijk voor het 
land hadden ingezet of aan buitenlandse gezanten. 

In de eerste helft van de zeventiende eeuw werd het 
echter gebruikelijk om bij dit soort gelegenheden 
gouden ketens, kettingen of medailles uit te reiken, 
de zogenaamde ‘presenten van Staat’. Het overgrote 
merendeel van deze versierselen werd als diplomatieke 
geschenken aan buitenlandse am bassa  deurs gegund.

In de zeventiende eeuw werden er in verschillende 
Europese koninkrijken militaire en civiele orden van 
ver diensten opgericht. De eerste Nederlandse orden 
van verdiensten dateren uit de Franse tijd, toen het 
land voor het eerst een koning kreeg. Deze orden 
kunnen als de basis worden gezien van het moderne 
decoratiestelsel. De hedendaagse ridderorden hebben 
echter weinig meer van doen met ridderlijkheid of 
de middeleeuwse vorstelijke ridderorden, maar een 
lintje wordt door de gedecoreerden nog steeds als een 
exclusieve en hoge eer beschouwd.

Pieter Verdijn, Gouden beloningspenning van de Staten-Generaal, 
1669-1691, collectie Museum van de Kanselarij der Nederlandse Orden.
Dit exemplaar is van de familie Temple. De Britse ambassadeur sir 
William Temple (1628-1699) was tussen 1668 en 1671 en tussen 1674 
en 1679 ambassadeur in Den Haag. Drie maal ontving hij een gou-
den ketting met een medaille ter waarde van 6.000 gulden.

Orde van de Sint-Michiel, Frankrijk 
(Koninkrijk), keten afkomstig van mr. 

Marinus van Stavenisse (1601-1663). (20) 
Na het bijwonen van de mis legde de nieuwe 

ridder geknield en met de hand op de bijbel een eed 
van trouw af aan de Franse koning als hoofd van de Orde 

van Sint-Michiel.
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‘Het heeft Zijne Majesteit behaagd’…  
Wie dat hoort, weet hoe laat het is. 
Onder allerlei voorwendsels ben je in de 
laatste week van april in je mooiste kleren 
meegesleept naar een wat geheimzinnige 
festiviteit, en nu blijk je zelf ‘slachtoffer’ 
te zijn. Al die bekenden… allemaal komen 
ze voor jou, en allemaal zitten ze in het 
complot. Zij weten, wat nu pas tot jou 
begint door te dringen: zo meteen zal de 
burgemeester jou een lintje opspelden.
Elk jaar overkomt het weer duizenden 
Nederlanders. Maar waar komen die 
ridderorden vandaan? Wat is de betekenis 
ervan? Wat hebben ridders van nu te 
maken met de ridders van toen, die lang 
geleden op het Muiderslot leefden?

Orden van verdiensten
Nederland kent drie koninklijke ridderorden: 
de Militaire WillemsOrde, de Orde van de 
Nederlandse Leeuw en de Orde van Oranje
Nassau. Alle drie zijn dit zogenaamde orden 
van verdiensten. Mensen worden in een 
dergelijke orde benoemd ter beloning van 
hun daden; omwille van hun verdiensten. 
Vaak wordt onderscheid gemaakt tussen 
verdiensten van militaire en burgerlijke 
aard. Ook in Nederland. De Militaire 
WillemsOrde is een orde voor militaire 
verdiensten. De beide andere orden 
zijn bedoeld voor burgerlijke of civiele 
verdiensten. Het zijn deze beide orden 
die bij de jaarlijkse lintjesregen worden 
uitgereikt. Naast deze drie staatorden 
kent ons Koningshuis twee eigen orden, de 
Huisorde van Oranje en de Huisorde van de 
Gouden Leeuw van Nassau.

Het ontstaan van moderne orden van verdiensten
In april 1693 stichtte de Franse koning Lodewijk 
XIV de Orde van de Heilige Lodewijk. De orde 
was bedoeld als beloning voor militairen boven 
de rang van onderofficier. Daarmee was zij een 
noviteit: om in de orde opgenomen te worden 
was niet langer adellijke afkomst bepalend, 
maar persoonlijke verdienste. Het ging er 
niet meer om wie je was, maar wat je had 
gepresteerd. Nieuw aan Lodewijks’ orde was 
ook dat deze drie verschillende klassen kende: 
grootkruis, commandeur en ridder.

Orde van het Legioen van Eer, Frankrijk (Eerste Keizerrijk), 
ridder, versiersel, 1806-1809, collectie Museum van de 
Kanselarij der Nederlandse Orden.
De Franse keizer Napoleon Bonaparte stichtte in 1802 
het Legioen van Eer. De oudste ordeversierselen dragen 
Napoleons portret, afgebeeld als een Romeinse keizer.  

Het voorbeeld van Lodewijk XIV vond in de loop 
van de achttiende eeuw in verschillende landen 
navolging, maar het overweldigende succes 
van de orde van verdiensten zou op zich laten 
wachten tot het begin van de negentiende 
eeuw, toen het bloedrode lint van de Keizerlijke 
Orde van het Legioen van Eer op alle Europese 
slagvelden werd gedragen. Met zijn vijf klassen 
met hun kenmerkende benamingen (grootkruis, 
grootofficier, commandeur, officier en ridder) 
oefende Napoleons ridderorde een niet te 

2 ORDEN VAN VERDIENSTEN IN NEDERLAND
George Sanders

Orde van de Heilige Lodewijk, Frankrijk (Koninkrijk), ridder, 
versiersel, 1830-1848, collectie Museum van de Kanselarij der 
Nederlandse Orden.
In 1693 stichtte de Franse koning Lodewijk XIV (1638-1715) de 
Orde van de Heilige Lodewijk, de eerste orde van verdiensten 
bedoeld als beloning voor katholieke officieren.
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onderschatten invloed uit op vrijwel alle nadien gestichte 
orden van verdiensten, in Europa en daar buiten.

Orden van verdiensten in de Franse tijd
De eerste orden van verdiensten die in Nederland 
werden gesticht, dateren niet uit het Koninkrijk der 
Nederlanden, maar uit de tijd dat Lodewijk Napoleon 
ons land regeerde; ze hadden een even kort als 
veelbewogen leven.

Lodewijk Napoleon was een jongere broer van de 
Franse keizer Napoleon Bonaparte. Op 5 juni 1806 was 
hij benoemd tot koning van Holland. Half juni kwam de 
kersverse koning in Den Haag aan, waar hij zijn intrek 
nam in het oude stadhouderlijke paleis, Huis ten Bosch. 
Nog geen twee weken later stelde hij in de Staatsraad 
voor om een ridderorde te stichten. Voor zijn nieuwe 
orde had de koning ook al een naam: ‘de Orden van 
de Unie’. Het voorstel werd aangenomen en door een 
commissie verder uitgewerkt. Eind augustus had de 
commissie haar werk voltooid en had de keizerlijke 
hofschilder JeanBaptiste Isabey ontwerpen gemaakt 
voor de nieuwe ordetekenen. Op 24 augustus 1806 
zond Lodewijk Napoleon deze aan de keizer met 
de mededeling dat hij van plan was een ridderorde 
te stichten, die ‘simplement honorifique’ zou zijn. 

Charles Howard Hodges (1764-1837), Portret ten voeten uit van Lodewijk Napoleon (1778-1846), koning van Holland, 1809, collectie Rijksmuseum 
Amsterdam. Lodewijk Napoleon regeerde van 1806 tot 1810 als koning van Holland. Hij is afgebeeld in het uniform van kolonel van het regiment 
kurassiers van de koninklijke garde en draagt de Koninklijke Orde van de Unie en de Franse Orde van het Legioen van Eer. 

De orden van Lodewijk Napoleon, koning van Holland, v.l.n.r. 
versierselen van ridder in de Koninklijke Orde van Verdienste, de 
Koninklijke Orde van Holland en de Koninklijke Orde van de Unie, 
collectie Museum van de Kanselarij der Nederlandse Orden.
Tot twee maal toe veranderde de koning het uiterlijk van de 
versierselen van zijn ridderorde. 
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Napoleon was niet enthousiast. 
Hij gaf zijn broer de raad niet te 
hard van stapel te lopen en een 
geschikt moment af te wachten, 
bijvoorbeeld zijn kroning. In 
latere brieven bleef de keizer het 
voorstel afwijzen.

Uiteindelijk besloot Lodewijk 
Napoleon om zonder 
toestemming van zijn broer 
te handelen: bij wet van 12 
december 1806 stichtte hij niet 
één, maar twee ridderorden. 
Napoleon was ‘not amused’ 
en gaf de raad om het hele 
project af te blazen. Maar 
Lodewijk Napoleon had andere 
plannen. Op 2 januari had hij 
294 ridders benoemd en nog 
geen anderhalve maand later 
had hij de beide orden samengevoegd tot één enkele 
orde: de Koninklijke Orde van Holland. In de maanden 
daarna werden de orden van Lodewijk Napoleon 
een steeds groter struikelblok: de keizer verbood zijn 
onderdanen de Hollandse ordetekenen te dragen, hij 
beklaagde zich over het veel te grote aantal ridders 
én over het portret van de koning, dat de ordetekenen 
sierde. Op bitse toon schreef hij zijn broer: ‘u heeft nog 
niets gepresteerd, dat maakt dat u het verdient dat 
de mensen uw beeltenis dragen’. Uiteindelijk besloot 
Lodewijk Napoleon de orde voor de tweede maal aan 
te passen: eind 1807 verdween het vorstelijke portret 
van de ordekruizen en kreeg de orde zijn definitieve 
naam: de Koninklijke Orde van de Unie.

Bij de stichting van een ridderorde stond Lodewijk 
Napoleon een hoger doel voor ogen. Tot dan toe was 
de geschiedenis van Nederland er een van tweedracht 
en partijstrijd geweest. De koning wilde hieraan een 
einde maken. De nieuwe ridderorde stond in het 

teken van de eendracht. De eer en 
de verdiensten van de in de orde 
verenigde ridders moesten daarvoor 
het fundament vormen. De nieuwe 
orde moest ‘harten vereenigen’ 
en de ridders moesten de ‘peilers 
van de troon’ zijn. Hoezeer dat het 
uitgangspunt was, blijkt wel uit het 
omschrift dat de ordetekenen siert: 
‘Eendragt maakt magt’.

In het Koninkrijk Holland speelden 
de Orde van de Unie en zijn voorlopers een belangrijke 
rol. In de drieënhalf jaar dat zij bestonden, vonden 
ruim 700 benoemingen plaats. Het merendeel 
van de ordeleden bestond uit Nederlanders; velen 
behoorden tot de militaire en civiele elite van het 
Koninkrijk. De prachtlievende koning maakte de 
Orde tot een waar spektakelstuk met eigen feesten 
en uitreikingplechtigheden, die op het Binnenhof en 
in de Grote Zaal van het Paleis op de Dam werden 
gehouden. Daarbij gingen de ridders gekleed in het 
kleurrijke ordekostuum en droegen de grootkruizen 
hun gouden ordeketens. Zelf droeg de Koning met 
diamanten versierde ordetekenen. Aan de orde waren 
een redenaar en een geschiedschrijver verbonden, die 
de nog jonge geschiedenis van de Orde van de Unie 
vastlegden.

Na 1807 escaleerde het conflict tussen beide broers. 
In 1810 stuurde Napoleon zelfs troepen naar het 
Koninkrijk Holland. Op 1 juli deed Lodewijk Napoleon 

Placement van het derde feest van de Konink-
lijke Orde van de Unie, 1809, collectie Museum 
van de Kanselarij der Nederlandse Orden.
Het derde feest van de orde werd gehouden in 
de Grote Zaal van het Paleis op de Dam. Het 
placement toont de placering van de koning, 
de ordefunctionarissen, de orderidders en de 
toeschouwers.
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troonsafstand en verliet hij het land. Zijn met 
diamanten afgezette versierselen van de Orde van de 
Unie nam hij met zich mee. 

Nederland werd bij Frankrijk ingelijfd. In oktober 1811 
bezocht Napoleon zijn Hollandse departementen. 
In het Paleis op de Dam ondertekende de keizer een 
decreet, waarbij hij een nieuwe orde stichtte: de Kei
zerlijke Orde van de Reünie. Artikel 12 van het decreet 
bepaalde dat de Orde van de Unie niet langer bestond. 

Alle ridders van de Orde van de Unie gingen over naar 
de nieuwe orde. Tegen inlevering van de versierselen 
van de Orde van de Unie kregen zij de nieuwe kruizen 
en sterren van de Orde van de Reünie.

De orden van het 
Koninkrijk der Nederlanden: de Militaire Willems-Orde
In oktober 1813 leed Napoleons’ Grande Armée bij 
Leipzig een verpletterende nederlaag. Nog geen half 
jaar later stonden de geallieerden voor Parijs, waarna 
Napoleon troonsafstand deed en naar Elba werd 
verbannen.

A.P. Giraud, Keten van de Orde van de Unie, gedragen door 
Lodewijk Napoleon, 1808, collectie Museum van de Kanselarij der 
Nederlandse Orden.
De ridders grootkruis dienden een massief gouden ordeketen te 
dragen. Voor zichzelf liet de koning een kostbare, met diamanten 
afgezette en van geëmailleerde wapenschilden voorziene keten 
maken. 

Instellingsdecreet van 
de Keizerlijke Orde van 
de Unie, oktober 1811, 
collectie Museum van 
de Kanselarij der Ne-
derlandse Orden.
Tijdens zijn bezoek 
aan Nederland sticht-
te Napoleon de Orde 
van de Reünie. De kei-
zer ondertekende het 
instellingsdecreet in 
het Paleis op de Dam, 
de voormalige resi-
dentie van zijn broer. 
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Inmiddels was Willem 
Frederik, de zoon van de 
stadhouder die in 1795 
voor de Franse legers was 
gevlucht, in Nederland 
teruggekeerd. Als Soeverein 
Vorst nam hij de regering 
over de voormalige Hollandse departementen 
op zich. Op 30 maart 1814 werd hij te Amsterdam 
ingehuldigd. De dag daarvoor was de nieuwe 
grondwet van het vorstendom afgekondigd. Artikel 
43 luidde: ‘de Souvereine Vorst, eene RidderOrde 
willende instellen, draagt daaromtrent aan de Staten
Generaal eene wet voor’. Het zou bijna een jaar duren 
eer daadwerkelijk uitvoering zou worden gegeven 
aan dit grondwetsartikel. Dat had alles te maken 
met de onverwachte terugkeer van Napoleon van 
Elba, waarmee op slag een einde was gekomen aan 
de in 1814 weergekeerde vrede. In reactie hierop had 
de Soeverein Vorst op 16 maart 1815 te ’sGravenhage 
eigenmachtig de koningstitel aangenomen. Een 
militair treffen met de teruggekeerde Franse keizer 
was onvermijdelijk. Met het oog daarop was de 
instelling van een orde ter beloning van militaire 
verdiensten opeens hoog op de politieke agenda 
komen te staan. Twee maanden na Napoleons 

terugkeer werd bij wet van 30 april 1815 de Militaire 
WillemsOrde ingesteld, ter beloning van ‘uitstekende 
daden van moed, beleid en trouw, bedreven door 
die genen, welke, zoo ter zee als te lande, in welke 
betrekking ook en zonder onderscheid van stand of 
rang, Ons en het vaderland dienen’. 

Keizerlijke Orde van de Reünie, 
Frankrijk (Eerste Keizerrijk), ridder, 
versiersel gedragen door Jacob van 
Vredenburch (1744-1814), 1811-1815, 
collectie Museum van de Kanselarij 
der Nederlandse Orden.
De Orde van de Reünie verving de 
Orde van de Unie: alle ridders van 
de Orde van de Unie gingen over 
naar de nieuwe orde. Zij kregen 
nieuwe ordetekenen ná inlevering 
van de versierselen van de Orde van 
de Unie. 

Wet op de Instelling van de Militaire Willems-Orde, drukwerk door 
Gebrs Van Cleef, 30 april 1815, collectie Museum van de Kanselarij der 
Nederlandse Orden.
Eén maand na de terugkeer van Napoleon van Elba stichtte koning 
Willem I de Militaire Willems-Orde, de eerste ridderorde van het Ko-
ninkrijk der Nederlanden. 
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De orde telt vier klassen: grootkruis, commandeur, 
ridder 3de en 4de klasse. Het versiersel van de orde is 
een wit geëmailleerd Maltezer kruis met het opschrift 
VOOR MOED, BELEID EN TROUW. Daarop ligt een Sint 
Andreaskruis bestaande uit twee met groen email 
ingelegde knoestige stokken, samengebonden door 
een vuurslag. Het kruis draagt op de keerzijde een 
letter W in een lauwerkrans op een achtergrond van 
blauw email. Het versiersel hangt aan een Koninklijke 
kroon en wordt aan een oranje lint met twee Nassau
blauwe biezen gedragen. Vuurslag en Sint Andreaskruis 
verwijzen naar de Bourgondische hertogen en hun 
prestigieuze Orde van het Gulden Vlies: als koning 
van Nederland, België en Luxemburg beschouwde 
koning Willem I zichzelf immers als erfopvolger van de 
Bourgondische hertogen.

Militaire Willems-Orde, Neder-
land, ridder 3de klasse, versier-
sel gedragen door kolonel M.J. 
de Man (1765-1838), vervaardigd 
door J.F.J. Dupont, 1815, collectie 
Museum van de Kanselarij der 
Nederlandse Orden.
De Man werd bij Koninklijk Be-
sluit van 8 juli 1815 nr. 16 van-
wege zijn optreden in de Slag 
bij Waterloo benoemd in de Mi-
litaire Willems-Orde.

Op 18 juni 1815 werd 
Napoleon bij Waterloo 
definitief verslagen. Aan 
de strijd namen ook 
Nederlandse troepen 
deel. Nog geen drie 
weken later vonden de 
eerste benoemingen in de Militaire WillemsOrde 
plaats: bij Koninklijk Besluit van 8 juli 1815 werden 
meer dan honderd militairen geridderd. Onder hen 

de hertog van Wellington en de prins van Oranje, de 
latere koning Willem II. In de maanden daarna volgde 
nog een groot aantal benoemingen, zodat de nieuwe 
orde aan het einde van het jaar 1815 ruim 1.000 ridders 
telde. Voor de krijgshandelingen in de jaren 1830
1832 werden opnieuw vele honderden in de orde 
opgenomen. Verreweg het grootste aantal kruizen 
echter, meer dan 3.800, werd vóór 1940 in Nederlands
Indië verleend. Na mei 1940 vonden nog ongeveer 200 
benoemingen plaats, waarvan de laatste in 2006 aan 
de Poolse 1ste Onafhankelijke Parachutistenbrigade en 
in 2009 aan kapitein Marco Kroon. In het totaal werd 
de orde ruim 6.200 maal verleend. Andere bekende 
orderidders zijn koningin Wilhelmina, prins Bernhard 
en Erik HazelhoffRoelfzema, de ‘soldaat van Oranje’.

De Orde van de Nederlandse Leeuw
In september 1815 werd ook 
een orde voor burgerlijke 
verdienste ingesteld: de Orde 
van de Nederlandse Leeuw, ter 
beloning van ‘Nederlandsche 
onderdanen, die bewijzen 
geven van beproefde 
vaderlandsliefde, bijzonderen 
ijver en trouw in het volbrengen 
hunner burgerplichten of 
buitengewone bekwaamheden 
in wetenschappen en kunst’. 
De orde kent drie klassen: 
ridder grootkruis, commandeur 

Orde van de Nederlandse Leeuw, 
Nederland, ridder, versiersel, collectie 
Kanselarij der Nederlandse Orden.
Het motto van de in 1815 gestichte orde 
luidt VIRTUS NOBILITAT (Deugd adelt). 
Het maakt duidelijk waar het bij orden van verdiensten om gaat: 
mensen onderscheiden zich niet langer door geboorte, maar door 
persoonlijke verdiensten. 
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en ridder. Ook was aan de orde de Broedermedaille 
verbonden, die werd uitgereikt aan personen 
wier sociale status te gering werd geacht om in 
aanmerking te komen voor een graad in de orde. Aan 
de Broedermedaille was een jaarlijkse toelage van 200 
gulden verbonden. De medaille werd voor het laatst in 
1960 uitgereikt. 

Orde van de Nederlandse Leeuw, Nederland, 
broedermedaille, versiersel, vervaardigd door 
G.C. Reeser & Zn, collectie Museum van de Kan-
selarij der Nederlandse Orden.
Aan de Orde van de Nederlandse Leeuw was 
een broedermedaille verbonden, bestemd voor 
personen wier sociale status te gering werd 
geacht om in aanmerking te komen voor een 
graad in de orde. 

Het versiersel van de orde is een wit geëmailleerd 
Maltezer kruis met een geschreven letter W in goud 
tussen de kruisarmen. Op de voorzijde draagt het 
kruis het motto van de orde VIRTUS NOBILITAT (Deugd 
adelt), op de keerzijde de Nederlandse leeuw. Het 
versiersel hangt aan een Koninklijke kroon en wordt 
gedragen aan een blauw lint met twee oranje biezen.

De grondwet van Thorbecke en een Luxemburgs
intermezzo
De koningen Willem I en Willem II namen naar eigen 
goeddunken mensen in de Nederlandse orden van 
verdiensten op. Maar met de nieuwe grondwet van 
Thorbecke, die het uitgangspunt van de ministeriële 
verantwoordelijkheid introduceerde, veranderde dit. 
Na 1848 waren de ministers verantwoordelijk voor 
alle regeringsdaden en dus ook voor benoemingen in 
een van beide orden. De in 1849 nieuw aangetreden 
koning Willem III beschouwde dit als een ernstige 
inbreuk op zijn vorstelijke gezag.

Orde van de Eikenkroon, Luxemburg, ridder, versiersel, vervaardigd 
door A.J. Becht & T.C. Elbers, 1859, collectie Museum van de Kanselarij 
der Nederlandse Orden.
De koningen Willem II en Willem III maakten gebruik van deze 
Luxemburgse ridderorde alsof het een dynastieke huisorde was. 

In dit geval bood de Luxemburgse Orde van Eikenkroon 
uitkomst. Sinds 1815 was de Nederlandse koning ook 
groothertog van Luxemburg. Op 29 december 1841 
had Willem II de Orde van de Eikenkroon gesticht, 
een groothertogelijke orde van verdiensten, die vier 
(vanaf februari 1858 vijf) klassen telde en waaraan 
eremedailles in goud, zilver en brons waren verbonden. 
Het versiersel van de orde is een wit geëmailleerd, 
breedarmig kruis met in het midden een Gotische 
W op een achtergrond van groen email. Het wordt 
gedragen aan een groen lint met twee oranje banen.

Ofschoon van origine Luxemburgs had de Orde van de 
Eikenkroon in de praktijk een sterk Nederlandse inslag: 
in eerste instantie betaalde de koning de ordetekenen 
en reikte deze naar believen uit, de ordetekenen 
werden door Nederlandse juweliers gefabriceerd en 
tussen 1841 en 1891 was het aantal gedecoreerden dat 
de Nederlandse nationaliteit bezat (45%) veel groter 
dan het aantal Luxemburgse staatsburgers (12%).
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Met het overlijden van koning Willem III op 23 
november 1890 kwam een einde aan de personele 
unie met Luxemburg. De Orde van de Eikenkroon bleef 
nagenoeg ongewijzigd voortbestaan, maar als een 
zuiver Luxemburgse ridderorde, die nog maar zelden 
aan Nederlanders werd uitgereikt.

De Orde van Oranje-Nassau
Ter vervanging van de Orde van de Eikenkroon stichtte 
koninginregentes Emma bij wet van 4 april 1892 de 
Orde van OranjeNassau. De orde wordt uitgereikt ter 
beloning van ‘Onze onderdanen of vreemdelingen, die 
zich jegens Ons en den staat of jegens de Maatschappij 
op bijzondere wijze hebben verdienstelijk gemaakt’.

Het versiersel van de orde is een Maltezer kruis 
met blauw geëmailleerde kruisarmen in een zoom 
van wit email. Het heeft tussen de kruisarmen 
voor burgers een lauwerkrans en voor militairen 

twee omhoog gestoken, gekruiste zwaarden. Het 
versiersel draagt op de voorzijde de Nederlandse 
leeuw met het omschrift JE MAINTIENDRAI en op de 
keerzijde een gekroonde letter W met het omschrift 
GOD ZIJ MET ONS. Het versiersel wordt gedragen 
aan een Koninklijke kroon, hangend aan een oranje 
lint met aan weerszijden een blauwe en een witte 
bies. Oorspronkelijk telde de orde vijf klassen en 
eremedailles in goud, zilver en brons. De medailles 
waren bedoeld om ook leden van lagere sociale 
klassen te kunnen decoreren. In 1996 werden de 
eremedailles afgeschaft en vervangen door de nieuwe 
graad van lid, ook wel ridder 6de klasse genoemd. 
Tegenwoordig is de Orde van OranjeNassau de orde 
die het meest wordt uitgereikt. Tijdens de jaarlijkse 
lintjesregen worden doorgaans enkele tientallen 
personen in de Orde van de Nederlandse Leeuw 
opgenomen. Daartegen over staan meer dan 3.000 
benoemingen in de Orde van OranjeNassau.

Staatsorden versus huisorden
Onder de regering van koning Willem III had de Orde 
van de Eikenkroon in de praktijk gefungeerd als laagste 
ridderorde van het Nederlandse decoratiestelsel, ter 
beloning van personen en verdiensten waarvoor 
de Orde van de Nederlandse Leeuw te hoog werd 
geacht. Vanaf 1892 nam de Orde van OranjeNassau 
de rol van de Orde van de Eikenkroon over. Maar de 
nieuwe orde bood geen oplossing voor een vorst die 
naar eigen believen mensen wilde onderscheiden: 
ordeverleningen bleven namelijk onderworpen aan 
de ministeriële verantwoordelijkheid.

voor burgers een lauwerkrans en voor militairen 

Orde van Oranje-Nassau, Nederland, ridder, versiersel voor militair en 
voor burger, collectie Kanselarij der Nederlandse Orden.
De Orde van Oranje-Nassau werd in 1892 door koningin-regentes 
Emma ingesteld, ter vervanging van de Luxemburgse Orde van 
de Eikenkroon, die na de dood van koning Willem III een zuiver 
Luxemburgse onderscheiding was geworden. 
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Huisorde van Oranje, Nederland, eredame, versiersel, vervaardigd 
door Koninklijke Begeer, collectie Museum van de Kanselarij der 
Nederlandse Orden.
In 1905 stichtte koning Wilhelmina de Huisorde van Oranje, een 
dynastieke orde ter beloning van verdiensten jegens ‘Ons en Ons Huis’. 

Uiteindelijk stichtte koningin Wilhelmina in 1905 een 
eigen, dynastieke orde, de Huisorde van Oranje, die zij 
zonder tussenkomst van haar ministers kon schenken 
aan personen ‘die zich verdienstelijk hebben gemaakt 
ten aanzien van Ons en Ons Huis’. Het versiersel van 
de Huisorde is een rood geëmailleerd Latijns kruis met 
op de voorzijde een hoorn, het wapen van Orange, met 
het omschrift JE MAINTIENDRAI en op de keerzijde een 
gekroonde sierletter W. Huisorde van Oranje én de uit 
1858 daterende Huisorde van de Gouden Leeuw van 
Nassau, die door de Luxemburgse en de Nederlandse 
tak van het Huis Nassau wordt gedeeld wordt, vormen 
samen de orden van het Nederlandse Koningshuis.

Conclusie
Er zijn veel verschillen te ontdekken tussen ridderorden 
uit de Middeleeuwen en de moderne orden van 
verdiensten, maar wat zij gemeen hebben, is dat 
het in beide gevallen gaat om draagbare tekens die 
bedoeld zijn om een groep mensen aan te duiden. 
Mensen die zich in de letterlijke zin van het woord 

van anderen onderscheiden. In de Middeleeuwen was 
de adellijke geboorte het belangrijkste criterium voor 
dat onderscheid; tegenwoordig is dat criterium de 
persoonlijke verdienste. Nergens blijkt dat duidelijker 
dan uit het motto van de Orde van de Nederlandse 
Leeuw: VIRTUS NOBILITAT, werkelijke adeldom stoelt 
op deugd en verdienste.

Literatuur
Mulder, C.P. en P.A. Christiaans, Voor Ons en Ons Huis. Meer 
dan honderd jaar Huisorde van Oranje, 19052005 (2011) 
(’sGravenhage 2013).
Sanders, G., ‘Lodewijk Napoleon en de Orde van de 
Unie’. In: P.H. Rem en G.P. Sanders, Lodewijk Napoleon: 
aan het hof van onze eerste koning, 1806-1810 (Zutphen 
2006) 4761.
Sanders, G., ‘De ridderorden van Lodewijk Napoleon’. 
In: E. KoolhaasGrosfeld, Lodewijk Napoleon en de kun-
sten in het Koninkrijk Holland (= Kunsthistorisch Jaar
boek 2007) 3761.
Sanders, G., Het present van Staat. De ketens, kettingen 
en medailles verleend door de Staten-Generaal, 1588-
1795 (Hilversum 2013).
Schutte, O., De Orde van de Unie (Zutphen 1985).
Zelm van Eldik, J.A. van, Moed en Deugd, ridderorden in 
Nederland. De ontwikkeling van een eigen wereld bin-
nen de Nederlandse samenleving (2 dln., Zutphen 2003).



26 

ANDRÉ KUIPERS (1958) UIT VIJFHUIZEN
RIDDER IN DE ORDE VAN ORANJE-NASSAU SINDS 2004 EN 
RIDDER IN DE ORDE VAN DE NEDERLANDSE LEEUW SINDS 

2012. NEDERLANDSE RUIMTEVAARDER VAN DE EUROPESE 
RUIMTEVAARTORGANISATIE ESA. VERTROK IN 2004 EN 

2011 OP RUIMTEREIS. IS DAARNAAST AMBASSADEUR VAN 
O.M. HET WNF EN EREBURGER VAN DE GEMEENTEN 

HAARLEMMERMEER EN OUDERAMSTEL. WAS KONING 
VAN WAPENEN TIJDENS DE INHULDIGING VAN 

Z.K.H. WILLEM-ALEXANDER.

‘Op mijn twaalfde wist ik al dat ik de ruimte in wilde. 
Als niemand daar aandacht aan had besteed had ik 
het ook wel gedaan. Ik wilde gewoon mijn dromen 
waarmaken. Toen ik geridderd werd was ik erg 
vereerd: je krijgt respect en waardering voor de lange 
weg die je ervoor hebt afgelegd. Zo heb ik jarenlang 
getraind, waarbij ik ook vaak angsten heb moeten 
overwinnen. Zo’n lintje laat zien dat je toch echt iets 
hebt neergezet.’

‘Iemand die een hoge onderscheiding krijgt hoort 
ridderlijk gedrag te vertonen en zich beschaafd te 
gedragen. Doet degene dat niet, dan voel je toch 
wat plaatsvervangende schaamte voor de koning. Ik 
probeer dan ook altijd gewetensvol te handelen en 
draag mijn lintjes met respect en eergevoel. Dat ik ze 
tijdens de inhuldiging kon dragen vond ik dan ook 
ontzettend mooi. Die hele gebeurtenis was schitterend: 
ik voelde me even een echte ridder.’
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Maar wie zijn al deze nieuwe ridders en wat houdt 
het ridderschap tegenwoordig in? In samenwerking 
met de Kanselarij der Nederlandse Orden is een re
presentatieve selectie ge
maakt van de diverse soor
ten en maten ridders. De 
uitwerking van deze vaak 
persoonlijke interviews 
geven een blauwdruk van 
de nieuwe ridders van Hol
land: mét en zonder paard. 

Ere wie ere toekomt
De ridders van vandaag de 
dag zijn van alles: artsen, 
docenten, musici, sporters, 
huisvrouwen. Sommigen 
worden gedecoreerd omdat 
ze uitblinken in hun vak
gebied, maar de meesten 
verdienen het ridderschap 
door wat ze allemaal naast 
hun beroep doen. Of ze nu 
werken met gehandicap
ten, zich al jaren inzetten 
voor het streekarchief of 
actief zijn voor de plaatse
lijke scouting, het overgrote 
merendeel van alle lintjes 
gaat elk jaar weer naar vrij
willigers. Zij worden veelal 
benoemd tot Lid in de Orde van OranjeNassau. Ook 
de graad Ridder in deze zelfde orde wordt vaak opge

speld: hierbij spelen niet alleen bijzondere verdiensten 
in de samenleving een grote rol maar gaat het ook om 
het vervullen van een voorbeeldfunctie en het stimu

leren van anderen.
Doordat bij vrijwilligers
werk minstens vijftien jaar 
ervaring pas als ‘lintjes
waardig’ wordt bestempeld, 
zijn veel gedecoreerden dan 
ook al wat ouder. Leeftijden 
boven de vijftig zijn eerder 
regel dan uitzondering.

De Arubaanse SarahQuita 
Offringa is hierin een op
vallende uitzondering. Zij 
werd Ridder in de Orde van 
OranjeNassau op 21jarige 
leeftijd en was hierdoor de 
jongste gedecoreerde van 
2013. Als toentertijd zes
voudig wereldkampioen 
windsurfen werd ze onder
scheiden omdat zij met het 
combineren van sporten op 
hoog niveau én het volgen 
van een universitaire studie 
een groot voorbeeld is voor 
veel leeftijdsgenoten.

Ook sporters met Olym
pisch goud worden Ridder in de Orde van OranjeNas
sau: onlangs was nog te zien hoe onder meer Jorrit 

NIEUWE RIDDERS VAN HOLLAND – EEN BLAUWDRUK
Tessa Henkes3

Elk jaar in april is het weer zover: de lintjesregen. Voor de meeste onder ons is het een ver van mijn bedshow, maar 
het aantal gedecoreerden per jaar is niet niets. In 2013 werden er in totaal maar liefst 3016 lintjes uitgedeeld. In 
2012 waren dit er zelfs 3429. Ieder jaar komen er dus zo’n drieduizend ridders bij.

SARAH-QUITA OFFRINGA (1991) UIT UTRECHT
RIDDER IN DE ORDE VAN ORANJE-NASSAU SINDS 

2013. PROFESSIONELE WINDSURFER UIT ARUBA. 
ZEVENVOUDIG WERELDKAMPIOEN, WORDT OOK WEL 

GEZIEN ALS ‘THE QUEEN OF FREESTYLE’. DAARNAAST 
RONDT ZE DIT VOORJAAR HAAR STUDIE NATUUR- EN 

INNOVATIEWETENSCHAP AF IN UTRECHT. ZE IS 
DE JONGSTE GEDECOREERDE VAN 2013.

‘Ik vind het vaak moeilijk om mijn studie en het 
windsurfen allebei op hoog niveau te houden. Zo had 
ik vorige zomer allemaal wedstrijden, maar zat ik de 
twee maanden ervoor keihard te werken aan mijn 
scriptie. Dan is het heel moeilijk om het surfen los 
te laten. Het lintje gaf mij die extra motivatie om in 
beide maximaal te blijven investeren. Op Aruba ben 
ik ook een beetje een rolmodel: ik laat zien dat je kunt 
sporten én studeren.’

Dat ik nu een ridder ben besef ik wel: je merkt dat 
mensen soms tegen je opkijken. Het is moeilijk om 
met die extra aandacht om te gaan. Ik wil er niet 
meer van maken dan het is, want ik doe uiteindelijk 
wat ik het leukst vind. Ik houd gewoon heel veel van 
windsurfen en dat maakt het ook makkelijk om daarin 
door te zetten. Uiteindelijk gaat het erom dat je het 
voor jezelf doet, niet voor de erkenning.’
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Bergsma en Michel Mulder een Koninklijke onder
scheiding opgespeld kregen voor van hun prestaties 
in Sotsji.
Dit was echter niet altijd het geval: tot de Olympische 
Spelen in 2010 werden Olympische kampioenen nog 
onderscheiden in de Orde van de Nederlandse Leeuw. 
Deze onderscheiding wordt ook uitgereikt aan 
Nederlandse burgers, maar is een stuk zeldzamer: 
afgelopen jaar viel aan slechts vijftien mensen de 
eer te beurt. Bij zeer bijzondere verdiensten voor de 
samenleving, waarbij buitengewone prestaties op 

het gebied van kunst, wetenschap, sport of muziek 
een grote rol spelen, kan er een Leeuw op je borst 
worden gespeld. Zo mogen Anky van Grunsven, 
Rutger Hauer en André Kuipers zichzelf ridder in de 
Orde van de Nederlandse Leeuw noemen. Maar ook 
Coosje Wijzenbeek, viooldocente van onder meer 
Janine Janssen, kreeg deze bijzondere eer.

Het moderne ridderschap
Dat er grote verschillen zijn tussen het ridderschap 
vandaag de dag en dat in de veertiende eeuw moge 
duidelijk zijn. Was het ridderschap toentertijd 
voorbehouden aan mensen van adel, nu gaat het om 
verdienste. Afkomst speelt geen rol meer. Niet voor 
niets staat er op het draagteken van de Orde van de 
Nederlandse Leeuw virtus nobilitait, ‘Deugd adelt’. 
Het nieuwe ridderschap heeft nog maar weinig 
te maken met het uitdragen van een bepaalde 
sociale superioriteit. Maar hoe zit dit dan met oude 
ridderwaarden als moed, eer en trouw?

‘Valor’ - moed
Om maar te beginnen met datgene waarmee we rid
derlijkheid toch vaak het meest associëren: moed, of 
in het geval van riddericoon Rutger Hauer, met durf: 
‘in mijn vak kun je zonder durf beter de deur niet uit.’ 
Vandaag de dag gaat moed vooral over doorzetten 
en het maken van moeilijke beslissingen. Zo had
den Sylvia Steinert en Peter Brouwer het idee om 
een stichting op te richten die het voor mensen met 
een beperking mogelijk zou maken om te zeilen. Ver
schillende malen werd er getwijfeld aan het nut en 
de haalbaarheid hiervan. Door zo moedig te zijn hun 
eigen plan te trekken vierde Stichting Sailability afge
lopen jaar haar tienjarig bestaan. 
Ook musicus Harry van der Kamp bleef ondanks te
genslagen vasthouden aan zijn plan: het opnemen 
en uitgeven van het gehele vocale werk van de 17e
eeuwse componist Jan Pieterszoon Sweelinck. Iets 

COOSJE WIJZENBEEK (1948) UIT HILVERSUM 
RIDDER IN DE ORDE VAN DE NEDERLANDSE LEEUW SINDS 2013. 

TOONAANGEVENDE VIOOLPEDAGOOG DIE CURSUSSEN EN 
MASTERCLASSES IN DE VS, ZWITSERLAND EN DUITSLAND 

GEEFT EN DOCEERT IN LIECHTENSTEIN. DRIJVENDE 
KRACHT ACHTER DE FANCY FIDDLERS, EEN STRIJKENSEMBLE 

VAN JONG TALENT DAT OVERAL TER WERELD OPTREEDT. 
VEEL VAN HAAR LEERLINGEN HEBBEN NAAM 

GEMAAKT IN NEDERLAND 
EN DAARBUITEN.

‘Het lintje zie ik als een kroon op mijn werk, ook 
al ben ik daar helemaal niet naar op zoek: ik krijg 
de hele dag al kronen op mijn werk in de vorm van 
de prestaties van mijn leerlingen. Ik geniet gewoon 
ontzettend van het lesgeven. Soms verbaas ik me 
erover dat ik zo’n hoge onderscheiding heb gekregen. 
Dat ik nu een gelijke ben van zo iemand als Mariss 
Jansons, de dirigent van het Concertgebouw. Dat is 
toch iets speciaals.’

‘Een echte ridder voel ik me niet. Hier in Nederland 
heerst toch de ‘doe maar gewoon, dan doe je al gek 
genoeg’-mentaliteit. Maar geridderd worden is een 
mooie beloning voor mensen die de samenleving een 
stukje beter proberen te maken, op wat voor terrein 
dan ook. En een ridderwaarde zoals moed is nog 
steeds belangrijk. Dat en wijsheid heb ik bijvoorbeeld 
nodig om de beslissingen te maken die het beste zijn 
voor mijn leerlingen.’
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wat nog nooit eerder gedaan was. ‘Je moet iedereen 
overtuigen van de waarde ervan. Het is toch cultureel 
erfgoed’, aldus Van der Kamp. ‘En je krijgt te maken 
met dingen die volstrekt onbelangrijk zijn, zoals de 
belangen van de platenlabels. Dat was een gevecht: je 
neemt het zwaard ter hand en je strijdt tegen allerlei 
vooringenomenheid en commerciële argumenten.’

‘Honor’ - eer
Hoewel de nieuwe ridders met hun staat van verdien
sten zeker iets hebben om trots op te zijn, stuitte ik 

tijdens veel gesprekken op een flinke dosis oerHol
landse bescheidenheid. Velen konden niet geloven 
dat wat zij deden überhaupt zo bijzonder was. ‘In mijn 
ogen is iemand veel meer een vrijwilliger alsie elke 
week een uurtje met een man in een rolstoel gaat rij
den. Ik deed gewoon wat ik leuk vond’, vertelde Felix 
van Hoorn me. Hij zet zich al meer dan veertig jaar in 
voor het archief van de regio waar hij al jaren woont. 
Ook André Kuipers was verrast door zijn decoratie. ‘Ik 
deed gewoon mijn werk – wilde mijn dromen waar
maken – en toen bleek wat ik deed van groot belang 
voor de maatschappij.’ 
Bescheiden zijn ze, de nieuwe ridders. 
Maar bijna allemaal glimmen ze van trots als ze ver
tellen over de uitreiking. Sommigen hebben hun oor
konde aan de muur gehangen. Een enkeling heeft 
voor de gelegenheid zelfs zijn draagteken opgespeld. 
Vereerd dat wat zij doen toch de koningin heeft be
haagd. ‘Bijzonder’, ‘adembenemend’, ‘een hele grote 
beloning’ of een ‘kroon op het werk’. Dat is het. En 
daar komt voor velen ook een bepaalde verantwoor
delijkheid bij kijken. ‘Ik vind het nu nog belangrijker 
om te laten zien dat ik heel correct en juist met zaken 
omga, omdat ik daarmee een voorbeeld voor anderen 
kan zijn’, vertelde André Huisman, die werd gedeco
reerd vanwege al zijn verdiensten voor de scouting in 
Dronten. ‘Als je een onderscheiding krijgt vind ik dat 
je toch de plicht hebt om je daarnaar te gedragen’, 
aldus André Kuipers. ‘Doet iemand dat niet, voel ik 
plaatsvervangende schaamte voor de koning.’ 

‘Nobilitas’ - edelheid
Sociale verantwoordelijkheid, eerge voel, moed, door
zettingsvermogen: allemaal ridderwaarden van van
daag de dag. En het belangrijkste: passie. De nieuwe 
ridders zijn onderscheiden omdat zij zich inzetten 
voor datgene waar zij in geloven. Of het nu windsur
fen, scouting of het helpen van gehandicapten is. Met 
of zonder lintje – want daar doen ze het niet voor.

 PETER BROUWER (1948) EN SYLVIA STEINERT (1953)
UIT MUIDEN

RIDDERS IN DE ORDE VAN ORANJE-NASSAU SINDS 2013. 
ZETTEN ZICH IN VOOR ALLERLEI GOEDE DOELEN. 

ZO ZIJN ZE MEDEOPRICHTERS VAN STICHTING SAILABILITY 
NEDERLAND, DIE HET VOOR MENSEN MET EEN 

BEPERKING MOGELIJK MAAKT OM TE ZEILEN EN 
BIEDEN ZIJ VIA HUN EIGEN STICHTING SEACREST 

ONDERSTEUNING AAN KINDEREN DIE TUSSEN 
WAL EN SCHIP DREIGEN TE RAKEN.

‘Toen we stopten met werken zijn we de kennis die we 
hadden voor een ander doel gaan gebruiken: mensen 
met een beperking het plezier van zeilen meegeven. 
Als je vervolgens aan de waterkant staat en mensen 
met een glimlach uit hun boot ziet komen gee�  dat 
ontzettend veel voldoening. Toch is er verder geen 
baas die jou vertelt dat je goed bezig bent. Het lintje 
voelt een beetje als die erkenning: wat wij doen is 
‘goedgekeurd’ door de koning.’

‘Ridders in de middeleeuwen waren echte strijders, 
maar van ons kan je dat ook op een bepaalde manier 
zeggen. We hebben er veel energie in gestoken om de 
stichting levend te houden. Ook moed is hierbij heel 
belangrijk. Je moet het lef hebben om andere mensen, 
die eraan twijfelen, ervan te overtuigen dat zeilen voor 
mensen met een beperking heel belangrijk is. Dat 
we nu tien jaar bestaan is het bewijs dat deze strijd 
succesvol is geweest.’



30 

RUTGER HAUER (1944) UIT LOS ANGELES
RIDDER IN DE ORDE VAN DE NEDERLANDSE LEEUW SINDS 2013.

BRAK DOOR MET HOOFDROLLEN IN DE SERIE FLORIS EN
DE FILM SOLDAAT VAN ORANJE. SINDS DE JAREN ‘80 IS HIJ 

VOORNAMELIJK TE ZIEN IN ENGELSTALIG FILMWERK;
HIJ HEEFT INMIDDELS IN RUIM 140 FILMS MEEGESPEELD 

EN VERSCHILLENDE PRIJZEN OP ZIJN NAAM STAAN.
DAARNAAST ZET HIJ ZICH IN VOOR MEERDERE GOEDE 

DOELEN, ZOALS ZIJN AIDS STICHTING DE 
RUTGER HAUER STARFISH ASSOCIATION 

IN ITALIË.

‘Het is mooi als het publiek waardeert wat je doet,
dat is ook het doel. Maar een lintje uit koninklijke 
hand is echt uitzonderlijk. Ik moest meteen denken 
aan Erik Hazelho�  Roelfzema, de Soldaat van Oranje 
die werd onderscheiden met een Militaire Willems-
Orde. Ook hierdoor voel ik me voor altijd met hem 
verbonden en kan ik mezelf vriend en ook ‘collega 
ridder’ noemen. Tijdens de uitreiking voelde ik me 
ook weer een beetje ‘Soldaat van Oranje’.

‘Kennis is een groot goed, maar kan je ook ergens van 
weerhouden. Moed houdt je nooit tegen. Moed is vaak 
onwijs onzinnig. In mijn vak kun je zonder durf beter de 
deur niet uit. Ik ben van nature niet bang en zou een dik 
boek vol kunnen schrijven over alle niet-wijze dingen die 
ik heb ondernomen om de wereld te ontdekken. Begrip 
en een goede neus vind ik de beste kwaliteiten voor 
de hedendaagse ridders van Oranje. Daar kan ook de 
onwijze keizer zonder kleren wat van leren!’



Objectcatalogus 

Ridders van Holland 
Van harnas tot lintjesregen

Het begrip ‘ridder’ kent verschillende betekenissen. De oudste en meest bekende duiding dateert uit de middeleeuwen: 
ridders waren zwaarbewapende ruiters, die ook van onvrije geboorte konden zijn. Maar het woord ridder duidt ook op een 
rang als adellijke titel, naast hertog, baron en graaf.

In de 12e eeuw waren dus niet alle edelen ridders en niet alle ridders edelen. Rond 1200 werd ridderlijkheid echter een bepa-
lend kenmerk van adeldom. Deze ‘ridderadel’ omvatte zowel de oude adellijke geslachten als de van oorsprong niet-adellij-
ke ridders. Wat zij deelden waren dezelfde klassieke ridderidealen van hoofsheid, vroomheid, dapperheid en vrijgevigheid.

Ridderschap werd een sociale gedragscode met een bijpassende levensstijl, waardoor edelen zich onderscheidden van de 
overige bevolking. Slechts een deel van de adel kon zich echter deze levenswijze volledig permitteren. Dit verklaart het ont-
staan van de vorstelijke ridderorden in de 14e eeuw. Gebaseerd op de klassieke ridderwaarden, bood de vorst de machtigste 
edelen de mogelijkheid om hun sociale superioriteit nog eens met nadruk te bevestigen.
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1 Portret van Jan II van Wassenaer, 
heer van Wassenaar, burggraaf van 
Leiden en ridder in de Orde van het 
Gulden Vlies (1483-1523)
 Anoniem, Noord-Nederlandse School
17e-eeuwse kopie naar een vroeg 16e-eeuws 
portret door Jan Mostaert in het Louvre (1521?)
Collectie Kasteel Duivenvoorde

Vliesridders zoals Jan van Wassenaer moes-
ten van onberispelijk gedrag zijn en zich in-
zetten voor de verdediging van geloof, kerk en 
publiek welzijn. Naast het portret het familie-
wapen, omringt door het ordeketen van het 
Gulden Vlies. 
De afgebeelde kogels duiden op de helden-
daden van veldheer Jan ‘met de kaak’: hij 
dankte zijn bijnaam aan de kaakverwonding 
die hij opliep tijdens het beleg van Padua on-
der leiding van de Duitse keizer Maximiliaan. 
In 1516 werd Jan opgenomen in de Orde van 
het Gulden Vlies. In datzelfde jaar werd hij be-
noemd tot ‘opperste kapitein’ en stadhouder 
van Friesland.
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De broederschap van Sint-Anthonis werd mogelijk in 1382 opgericht door hertog Albrecht van 
Beieren uit dankbaarheid voor het voorbijgaan van een epidemie van de kriebelziekte (gangreneus 
ergotisme) of het Sint-Anthonisvuur. 
De broederschap was verbonden aan de kapel van St. Antoine-en-Barbefosse te Havré bij Bergen 
in het graafschap Henegouwen. De kapel is volgens de legendes mogelijk vernoemd naar Gérard 
d’Enghien, bijgenaamd ‘Barbe’, heer van Havré en de locatie van de kapel in een kom: ‘fosse’, kuil. Een 
andere verklaring heeft betrekking op de aanwezigheid van een haar uit de baard (‘barbe’) van de 
heilige, die in de kapel als reliek wordt vereerd. 
De orde bleef verbonden met het Hollands-Henegouwse hof van zijn zoon Willem VI en later zijn 
kleindochter Jacoba van Beieren.

Portret van Jacoba van Beieren (1401 - † 1436), vanaf 
1417 gravin van Holland, Zeeland en Henegouwen
Anonieme kunstenaar 
16e-eeuwse kopie naar een origineel uit ca. 1440 
Collectie Rijksmuseum Amsterdam
Jacoba van Beieren draagt het ordeversiersel van Sint-Antho-
nis: een halsketting waaraan een zogenaamd T(au)-kruis met 
het Sint Anthonisklokje. De T-vorm is een verwijzing naar de 
kruisvormige korte staf van de heilige Anthonis.

De broederschap van Sint-Anthonis werd mogelijk in 1382 opgericht door hertog Albrecht van De broederschap van Sint-Anthonis werd mogelijk in 1382 opgericht door hertog Albrecht van 

De Orde van Sint-Anthonis 
(1382? – 1438)

Cornelis Visscher II (1643- werkzame pe-
riode -1658), Portret van Albrecht van Bei-
eren (1336 - † 1404), vanaf 1358 graaf van 
Holland, Zeeland en Henegouwen, als 
ruwaard (landvoogd) voor zijn krankzin-
nig verklaarde broer Willem V.
Nummer 26 uit een serie van 38 portret-
ten van de graven en gravinnen van Hol-
land, Zeeland en West-Friesland
Collectie Regionaal Archief Dordrecht
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2 Omkranst blazoen van Jacoba van Beieren  
Met het ordeteken van Sint Anthonis, in het wapenboek van de broederschap: Règlement et 
armorial de la confrérie de Saint Antoine en Barbefosse, folio 4v
Havré, Mons, eerste helft 15e eeuw
Collectie Bibliothèque principale, Mons/Bergen (België)

In het wapenboek van de broederschap van Sint-Anthonis staan 416 namen en (deels ingekleur-
de) wapens van broeders en zusters, in de broederschap opgenomen tussen 1415 en 1438. Naast 
ridders maakten ook adellijke dames en universitair geschoolden deel uit van de broederschap.

3 Orde van Sint-Anthonis, ridder-T(au)-kruis met St. Anthonisklokje
Verguld zilver, reconstructie
Atelier Zilverlinde, Lintelo

4 Heilige Anthonis de Grote, herkenbaar aan zijn Tau-staf met bel en het 
varken
Miniatuur uit het Getijdenboek Utrecht, fol. 149r
ca. 1470
Collectie Koninklijke Bibliotheek, Den Haag, sign. KB hs. 131 G 4

De heilige Anthonis de Grote (251 – 356) was een Egyptische ‘woestijnkluizenaar’ en wordt ge-
zien als de vader van het kloosterleven. De beschermheilige draagt een Antonietenmantel met 
de letter T als verwijzing naar zijn kluizenaarsstaf. Sint-Anthonis is een geneesheilige van mens 
en dier en werd aangeroepen tegen pest en (vee)ziekten.
Zijn bijnaam ‘met het varken’ dateert uit de middeleeuwen; de leden van zijn gelijknamige broe-
derschap mochten als dank en vergoeding voor hun verpleging van de zieken varkens vrij in de 
dorpen laten lopen. Op 17 januari, de naamdag van Anthonis, werden de vetgemeste varkens 
geslacht en het vlees onder de armen en zieken in de hospitalen van de Antonieten verdeeld.
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Gravendubbelportret van graaf Willem VI en zijn doch-
ter Jacoba van Beieren
Paneel 16 uit een reeks van 32 portretten van de graven en gravinnen 
van Holland, in het stadhuis van Haarlem, 1485-1495
De gravenportretten zijn op hout geschilderde kopieën van oorspron-
kelijke muurschilderingen in het – reeds lang verdwenen – Haarlemse 
Karmelietenklooster. Dankzij deze unieke laatmiddeleeuwse kopieën 
hebben we een indruk van het uiterlijk van de graven van Holland. In 
1578 zijn de schilderijen overgebracht naar het Haarlemse stadhuis.

Willem van Oostervant, de latere graaf Willem VI van Holland en Zeeland, richtte de Orde van 
de Hollandse Tuin op. Zijn vrouw Margaretha van Bourgondië ontving als eerste het ordete-
ken in 1387. De gouden, vergulde of zilveren tuinen met slotje werden verder kwistig verstrekt 
aan loyale dienaren en buitenlandse gezanten van zowel adellijke als niet-adellijke komaf. De 
orde diende vooral een politiek doel, namelijk het binden van personen die Willem steunden 
in het conflict met zijn vader graaf Albrecht.
De Orde van de Hollandse Tuin hield kort na de dood van graaf Willem VI in 1417 op te bestaan. 
Willem was tevens ridder in de Orde van de Kousenband, waarin hij door de Engelse koning 
werd opgenomen in 1390.

Willem van Oostervant, de latere graaf Willem VI van Holland en Zeeland, richtte de Orde van Willem van Oostervant, de latere graaf Willem VI van Holland en Zeeland, richtte de Orde van 

De Orde van de Hollandse 
Tuin (1387 – 1418)

Cornelis Visscher II (1643- werkzame 
periode -1658), Portret van graaf 
Willem VI (1365 - † 1417), graaf van 
Oostervant (1385).
Nummer 27 uit een serie van 
38 portretten van de graven en 
gravinnen van Holland, Zeeland en 
West-Friesland
Collectie Regionaal Archief Dordrecht
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Gravendubbelportret van graaf Willem VI en zijn dochter Jacoba van Beieren
Detail
Collectie Beeldbank Noord-Holland

Graaf Willem VI van Holland en Zeeland draagt om zijn hals het ordeteken ‘De Tuin’, een gou-
den halsband met schakels als vlechtheggen rondom een Hof, afgesloten door een hekje. 
Dit ordeteken is ontleend aan het religieus symbolische beeld van de Hortus Conclusus, de 
‘besloten tuin’ als verwijzing naar de onbevlekte maagd Maria.
Het ordeversiersel van de gravin werd in 1387 vervaardigd door Jacomart Pierchen, een goud-
smid uit het Henegouwse Bergen.

5 Haardsteen met de Hollandse maagd in een omsloten tuin
16e eeuw, afkomstig uit de vensternis van de Kemenade van het Muiderslot
Collectie Rijksmuseum Muiderslot

Halfrond stenen tableau met een voorstelling van de ‘Hollandse Tuin’: een vrouw gezeten 
binnen een omheining van vlechtwerk, met aan de voorzijde een toegangshek. Een leeuw 
springt tegen haar schoot. Aan weerszijden van de omheining een klimmende leeuw met 
geheven zwaard. Rondom de voorstelling zijn de zestien wapenborden van de Noordelijke en 
de Zuidelijke Nederlanden geplaatst.
De figuur van de Tuin gaat terug op de Orde van de Hollandse Tuin; in het midden van de 
16e eeuw werd de figuur van de Tuin zowel in Holland als in Vlaanderen gebruikt en wordt 
daarom gezien als voorbeeld voor de latere allegorie van de Nederlandse Maagd.

Allegorie van de Nederlandse Maagd met de stad Dordrecht in haar hand
gebroeders Dirck en Wouter Crabeth?
Detail uit het derde gebrandschilderde glas-in-loodpaneel
16e eeuw
Grote of Sint-JansKerk, Gouda
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‘Ordeketen met het aanhangende Gulden 
Vlies en de wapens der 52 ridders’
Genummerd: D, uit: F.A.F.T. de Reiffenberg, Histoire 
de la Toison d’or, Brussel 1830, waarin een serie van 8 
platen, genummerd A – K, alle gekleurde lithograp-
hiën door Dewasme-Pletinckx
Collectie Dordrechts Museum, Atlas Simon van Gijn

Cornelis Visscher II (1643- werkzame periode -1658), 
Portret van Filips de Goede (1396 - † 1467), hertog van 
Bourgondië; graaf van Vlaanderen, Artois en Franche-
Comte, graaf van Holland, Zeeland en Henegouwen, 
graaf van Namen en hertog van Brabant en Limburg.
Nummer 30 uit een serie van 38 portretten van de gra-
ven en gravinnen van Holland, Zeeland en West-Fries-
land. Collectie Regionaal Archief Dordrecht

Ter gelegenheid van zijn huwelijk met Isabella van Portugal stichtte de Bourgondische vorst Filips de 
Goede op 10 januari 1430 in Brugge de Orde van het Gulden Vlies, één van de oudste, bekendste en nog 
steeds bestaande ridderorden van Europa. Het Gulden Vlies was de eerste vorstelijke ridderorde in de 
Bourgondische Nederlanden, waartoe Holland, Zeeland en Henegouwen vanaf 1433 ook behoorden. 
De orde verenigde de adellijke top uit de afzonderlijke Nederlandse vorstendommen onder het gezag 
van hertog Filips II en zijn opvolgers. De orde diende bovenal een sociaal-politiek doel: enerzijds vor-
stelijke controle over de adel, anderzijds het creëren van een grensoverschrijdende adellijke hiërarchie.
Na de beëindiging van de Spaanse Successieoorlog in 1713 werd de orde opgedeeld onder beide preten-
denten in een Habsburgse (Oostenrijkse) en een Spaanse tak. 

De Orde van het Gulden Vlies 
(1430) – de eerste vorstelijke 
ridderorde in Holland 
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6 ‘Kapittel der orde door Karel den Stou-
te in 1473 te Valenciennes gehouden’,
genummerd: C, uit: F.A.F.T. de Reiffenberg, Histoi-
re de la Toison d’or, Brussel 1830, waarin een serie 
van 8 platen, genummerd A – K, alle gekleurde 
lithographiën door Dewasme-Pletinckx
Collectie Dordrechts Museum, Atlas Simon van Gijn

Aanvankelijk telde dit exclusieve riddergezel-
schap 30 leden en vier officieren, met de Bour-
gondische vorst als soeverein; in 1516 waren dit 
er 51 inclusief de vorst. In de middeleeuwen kwa-
men de vliesridders gemiddeld eens in de 7,5 jaar 
bijeen tijdens zogenaamde kapittels. Het kapit-
tel kende een uitgebreid statutair vastgelegd 
ceremonieel. Tijdens de kapittels konden vorst 
en edelen elkaar aanspreken op hun wederzijdse 
plichten en loyaliteit.
Het kapittel van 1473 werd voorgezeten door de 
soeverein, hertog Karel de Stoute. Tijdens de bij-
eenkomst wisselden kerkdiensten en feesten el-
kaar af. Nieuw verkozen ridders kregen de keten 
van de orde omhangen en ontvingen een exem-
plaar van de statuten. Op de voorgrond staan de 
vier ordeofficieren afgebeeld: de kanselier, the-
saurier, griffier en wapenkoning.

7 Spaanse Orde van het Gulden Vlies, 
ridder, halsketen
Anoniem
Spanje, 1924
Collectie Koninklijk Huisarchief

De geschakelde gouden ordeketen is gedeco-
reerd met blauw email; aan de keten een gou-
den ramsvacht, het Gulden Vlies. Dit symbool is 
ontleend aan de Griekse mythologie. Jason, zoon 
van de afgezette koning van Iolcus, leidde de 

tocht der Argonauten met zijn schip Argo over de 
Zwarte Zee, teneinde het Gulden Vlies te verove-
ren. Met hulp van talloze helden en halfgoden 
verslaat hij de draak en herovert voor zijn vader 
de troon. Met zijn keuze voor een klassiek Grieks 
symbool zou Filips hebben willen suggereren dat 
de Bourgondische dynastie afstamde van de Tro-
janen.
In de 15e eeuw werd het Gulden Vlies aan een 
zware keten van geschakelde vuurslagen gedra-
gen; voor de ketting gold een permanente draag-
plicht. Dit maakte de vliesridders begeerlijke 
slachtoffers op het slagveld.

8 Spaanse Orde van het Gulden Vlies, 
ridder, sautoir (halslint) met gouden 
ordeversiersel
Spanje, 19e eeuw
Collectie Koninklijk Huisarchief

Dit hals ordeteken werd in 1842 geschonken aan 
koning Willem III (1817 – 1890) bij zijn ridderslag 
in de Spaanse Orde van het Gulden Vlies. Het 
versiersel in de vorm van een gouden ramsvacht, 
hangend aan een blauwe saffier met links en 
rechts vlammen, hangt aan een ruiter op een 
rood lint van gewaterde zijde.
Na de Franse Revolutie maakte Joseph, de oudere 
broer van Napoleon, van de Spaanse Orde van 
het Gulden Vlies een orde van verdienste die ook 
aan protestanten werd toegekend, waaronder 
Koning Willem II, Willem III en Prins Hendrik. In 
1985 werd Koningin Beatrix als eerste vrouw tot 
vliesridder geslagen.
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Mogelijk geïnspireerd door het prestige van de eerste Vliesridders in de Nederlanden en de Opstand 
tegen koning Filips II, komt graaf Floris V vanaf het midden van de 16e eeuw in de Hollandse geschied-
schrijving regelmatig voor als de stichter van een eigen ridderorde: de Orde van Sint-Jacob in Holland. Dit 
beeld past goed bij het ontstaan van zijn nationale heldenstatus.
Vooral in de 17e en 18e eeuw verschenen diverse publicaties met gedetailleerde beschrijvingen van de in-
stelling van deze vermeende orde, de ordeversierselen en de eerste twaalf ridders van de Hollandse vorst.
Ondanks dat er gelijk kritische kanttekeningen werden geplaatst bij het historisch bestaan van een 
vorstelijke ridderorde van Floris, kwam de beeldvorming tot een romantisch hoogtepunt tijdens de 
grootse maskerade-intochten van de studenten van de Leidse Universiteit. Met het inzicht en de ken-
nis van nu, is ‘de wens de vader van de gedachte’ gebleken. Maar de verbeeldingsgeschiedenis heeft 
ons in ieder geval een aantal mooie platen nagelaten.

Mogelijk geïnspireerd door het prestige van de eerste Vliesridders in de Nederlanden en de Opstand 
tegen koning Filips II, komt graaf Floris V vanaf het midden van de 16  eeuw in de Hollandse geschied-
Mogelijk geïnspireerd door het prestige van de eerste Vliesridders in de Nederlanden en de Opstand 
tegen koning Filips II, komt graaf Floris V vanaf het midden van de 16e eeuw in de Hollandse geschied

De Orde van Sint -Jacob – 
een gedroomd eerbetoon aan 
graaf Floris V

Cornelis Visscher II (1643- werkzame 
periode -1658), Portret van Floris V, 
graaf van Holland en Zeeland (1256 
- † 1296).
Nummer 19 uit een serie van 38 
portretten van de graven en gravin-
nen van Holland, Zeeland en West-
Friesland. Collectie Regionaal Archief 
Dordrecht

‘Optocht van de H.H. Studenten der Leydsche Hooge-
school, gehouden 8 februari 1845, voorstellende de op-
tocht van Floris V met de pas geslagen St. Jacobsridders 
naar het door hem, bij de instelling van de orde gege-
ven toernooi de ’s Gravenhage in het jaar 1279’.
Uitgegeven door C.A. van Immerseel Mounier te Leiden, 1845
Steendruk in kleur
Collectie Regionaal Archief Leiden
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9 ‘Optocht van de H.H. Studenten der 
Leydsche Hoogeschool, gehouden 8 
februari 1845, voorstellende de optocht 
van Floris V met de pas geslagen St. 
Jacobsridders naar het door hem, bij de 
instelling van de orde gegeven toernooi 
de ’s Gravenhage in het jaar 1279’.
Uitgegeven door C.A. van Immerseel Mounier te 
Leiden, 1845
Steendruk in kleur
Collectie Regionaal Archief Leiden

Bij een jong koninkrijk hoort nationale trots en pas-
sen roemrijke helden. Helden als graaf Floris V! De 
beeldvorming rond de vorstelijke graaf en zijn rid-
ders vormt een dankbare bron van inspiratie voor 
de grootse intocht van het Leidse Studentencorps 
Minerva tijdens de Maskerade van 1845.
In de beeldtaal van de 16e en 17e-eeuwse blijde in-
tredes en begrafenisstoeten, plaatst de kunstenaar 
graaf Floris V centraal in de parade als ridder te 
paard, in een heraldische tenue met de Hollandse 
rode leeuwen, voorafgegaan door een wapenko-
ning, valkeniers en heraut met in zijn gevolg pages 
en jonkvrouwen. Rechts onder een baldakijn de 
Utrechtse bisschop met zijn geestelijken. Boven 
zwevend de godin Minerva, het symbool van de 
studentenvereniging en onder het veronderstelde 
ordeketen met Sint-Jacobsschelpen.
De ridderslag van twaalf Sint-Jacobsridders in 1279 
heeft niet aantoonbaar plaatsgevonden, wel is ze-
ker dat graaf Floris V tijdens een ridderlijk hoffeest 
in Den Haag in 1295 een veertigtal rijke huislieden 
(boeren) tot ridder sloeg.

10 ‘Den Nederlandtsen d’Order van St. 
Jacob in Hollandt’, in Annales généalo-
giques de la maison de Lynden
Christophorus Butkens
1626
Collectie Centraal Bureau voor Genealogie

De Antwerpse monnik Christophorus Butkens 
(1590-1650) schreef de familiegeschiedenis over 
het adellijke geslacht Van Lynden in opdracht 
van Ernest van Lynden, graaf van Reckheim (ca. 
1585-1636). Op het gezicht waren de Annales een 
voortreffelijk werk, met uitvoerige ‘preuves’, be-
wijsstukken voor de genealogie van de familie, 
grotendeels aangeleverd door de opdrachtgever 
zelf. Vrijwel direct na de verschijning van het boek, 
werden opgevoerde bronnen en bewijsstukken 
door geleerden en critici als vervalsingen geduid. 
Reden voor de familie om het boek een jaar later 
alweer uit de handel te nemen.
In de Annales werd ook een document opgevoerd 
over de stichting van de ‘Orde ende Ridderschap 
van S. Jacobsbroederschap’ door graaf Floris V van 
Holland in 1290. Dirk, heer van Lienden, zou opge-
nomen zijn in deze orde. Hoewel van meet af aan 
omstreden en inmiddels weerlegd, is deze infor-
matie uit de Annales door velen overgenomen en 
eeuwenlang voor waarheid verspreid.

11 Pelgrimsbeeldje van patroonheilige 
Jacobus de Oudere († ca. 44)
Spanje, Santiago de Compostella?
Steensculptuur van zwart git gevat in een zilve-
ren montuur, 16e eeuw
Collectie Kasteel-Museum Sypesteyn

Sint-Jacobus is gehuld in een schoudermantel en 
een grote hoed, aan de voorzijde oorspronkelijk 
voorzien van een zilveren Sint-Jacobsschelp, met 
in zijn rechterhand een reisstaf en in zijn linker-
hand een boek (als verwijzing naar het evangelie).

Sint-Jacobus de Meerdere of Oudere behoorde 
met zijn broer Johannes tot de twaalf aposte-
len van Jezus. Volgens de legende vertrok Sint-
Jacobus na diens hemelvaart naar Spanje om het 
evangelie te verkondigen. Jacobus stierf tijdens 
een concilie in Jeruzalem door het zwaard, op last 
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van koning Herodes, maar zou begraven zijn op 
de campus Stellae (Compostella), het ‘Veld van de 
Ster’ in Spanje; Sant-Iago is de Spaanse weergave 
van Sint-Jacobus.
De ‘ontdekking’ van zijn graf rond 800 betekende 
een morele steun voor de christenen in hun strijd 
tegen de Moren, Vandaar zijn bijnaam en ereti-
tel Mata-moros, de ‘morendoder’. Het maakte 
Sint-Jacobus de beschermheilige van onder an-
dere ridders, ruiters en soldaten en Santiago de 
Compostella één van de beroemdste en drukst 
bezochte bedevaartsoorden van de westerse 
wereld.

12 Historie van alle Ridderlijke en Krijgs-
orders
A. Schoonebeek
Amsterdam, 1697 (deel II, LVI –LVII)
Collectie Hoge Raad van Adel

Bij zijn beschrijving van de Orde van Sint-Jacob 
toont Adriaan Schoonebeek een prent van een Ja-
cobsridder in vol ornaat, vermoedelijk gesitueerd 
in Den Haag, de stad waarvan Sint-Jacobus de be-
schermheilige is.
Hoewel hij aangeeft weinig documentatie over 
de adellijke orde voor handen te hebben, geeft 
Schoonebeek een zeer gedetailleerde beschrijving 
van de afgebeelde halsketen van Sint-Jacob, uitge-
voerd in goud en verguld zilver en bestaande uit 
zes Sint-Jacobsschelpen afgewisseld met de letter 
H van Holland. Aan de keten hangt een gouden 
penning met de beeltenis van de heilige, ‘wegende 
tezamen anderhalf Mark zilvers’.
Pelgrims namen de schelpen mee als souvenir 
van het strand bij Santiago, meestal vastgenaaid 
op de hoed of een andere opzichtige plek op de 
kleding. Wie in de middeleeuwen een dergelijke 
schelp droeg, stond onder de persoonlijke be-
scherming van Sint-Jacobus en gold als nagenoeg 
onschendbaar.
 

13 F.G. Baron van Lijnden van Hemmen, 
Commandeur van den Nederlandschen 
Leeuw, Lid van de eerste Kamer der Sta-
ten generaal, President van den Hoogen 
Raad van Adel, enz.
Twee brieven over de ridderorde 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 ‘Annales généalogiques de la maison de 
Lynden’
Amsterdam, 1827
Collectie Souvereine Orde van Sint-Jacob in Holland

In de loop van de 19e eeuw kwam de kritiek op 
de veronderstelde orde van graaf Floris V en zijn 
twaalf ridders echt op gang. In de Algemeene 
Konst- en Letter-Bode (1825-1826) trok een anonie-
me briefschrijver met het signatuur ‘Q.N.’ – later 
werd bekend dat het om Maximiliaan Louis van 
Hangest baron d’Yvoy ging – de instelling van de 
Orde van Sint-Jacob in 1290 publiekelijk in twijfel. 
Frans Godert baron van Lynden van Hemmen re-
ageerde direct om de aantasting van zijn goede 
naam en eer van de familie ongedaan te maken, 
met een felle pennenstrijd in meerdere bladen 
tot gevolg. En passant stelde Van Lijnden dat de 
veronderstelde stichtingsdatum van de orde 1279 
moet zijn geweest.

De grootse maskeradeoptocht van graaf Floris V 
en zijn twaalf ridders van Sint-Jacob door de Leid-
se studenten in 1845 gaf de belangstelling voor 
de vermeende broederschap echter opnieuw een 
impuls. Zo ook in 1861, toen de Haagse Ridderzaal, 
de ‘plaats van oprichting’ volop in de belangstel-
ling stond. Sindsdien is de orde nooit meer defini-
tief uit de verbeelding verdwenen.
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14 Rouwbord van Albrecht van Beie-
ren van Schagen (ca. 1577-1638)
1638
Collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 

Albrecht van Beieren van Schagen was heer 
van Schagen, pluimgraaf van West-Friesland 
en baljuw van Kennemerland en vanaf 1618 lid 
van de Ridderschap van Holland. Pluimgraaf 
was van oorsprong een hoge ambtelijke func-
tie en betrof degene die het toezicht hield op 
het gevogelte van een vorst of ander hoogge-
plaatst persoon.
Binnen de relatief gesloten adellijke ridder-
schap in de Lage Landen kwam de nadruk ster-
ker te liggen op het uitoefenen van een passen-
de levensstijl en het hebben van grondbezit. In 
de Ridderschap van Holland daarentegen lag 
het accent veel meer op de afstamming van 
een illuster voorgeslacht, zoals die van de heer 
van Schagen, en het juridische aspect van de 
overerfbaarheid. Wat niet veranderde, waren 
de relatieve geslotenheid van de ridderschap 
en haar maatschappelijke positie. Dit zou nog 
eeuwen voortduren.

15 Portret van Lodewijk, graaf van 
Nassau (1538-1574) met geuzenpen-
ning
ca. 1560-1600
Collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

De 16e eeuw was een periode van religieuze 
onrust, vervolgingen en voedselschaarste. 
Voorafgaand aan de Tachtigjarige Oorlog 
(1568-1648) sloot de sterk verarmde lage adel 
in het zuiden een Eedverbond der Edelen. Het 
Verbond breidde zich snel uit naar het noor-
den, met name in Holland, waar zowel katho-
lieke als calvinistische edelen zich aansloten.

Lodewijk van Nassau (1538-1574) was de jon-
gere broer van Willem van Oranje en een van 
de leiders van het verbond en medeopsteller 
van het Smeekschrift der Edelen, waarin zij 
pleitten voor verzachting van de tegen de her-
vorming gerichte wetten. Ook het behoud van 
de eigen positie speelde daarbij een belang-
rijke rol.

16 Geuzenpenning met aan de voor-
zijde het portret van koning Filips II 
en op de keerzijde twee ineengesla-
gen handen, gestoken door een bede-
laarstas
Jacques Jonghelinck (1530-1606)
Verguld zilver
1566
Collectie Museum van de Kanselarij der Neder-
landse Orden, bruikleen Stichting tot Instand-
houding van het Museum van de Kanselarij der 
Nederlandse Orden

Op 5 april 1566 overhandigden Hendrik van 
Brederode en Lodewijk van Nassau in Brussel 
namens vierhonderd edelen het Smeekschrift 
der Edelen aan landvoogdes Margaretha van 
Parma, die uit naam van koning Filips II de Ne-
derlanden bestuurde, waarin zij pleitten voor 
verzachting van de tegen de hervorming ge-
richte wetten. Een van de adviseurs van Mar-
garetha noemde de edelen spottend ‘gueux’, 
bedelaars. De protesterende edelen adopteer-
den de scheldnaam geus als een eretitel en 
tooiden zich niet lang daarna met bedelaars-
penningen als een soort partijinsigne. 
Het omschrift van de medaille, dat begint 
op de voorzijde en doorloopt op de keerzijde, 
luidt EN TOVT FIDELLES AV ROY / IVSQVES A 
PORTER LA BESACE, ‘In alles trouw aan de Ko-
ning / tot aan de bedeltas toe’.

42 



Gravure door Abraham Bloteling, gespiegeld portret van P.C. 
Hooft met het ordeketen van Sint-Michael, naar een schilde-
rij van Joachim von Sandrart, 17e eeuw. Collectie Rijksmuseum 
Muiderslot.
De gravure is voorzien van een zesregelig lofdicht door Joost 
van den Vondel, waarin de dichter de schilder verwijt het 
rechtmatige hoofd- en halssieraad van ridder Hooft te zijn 
vergeten: ‘De Duitsche Lauwerkroon, en Fransche Konings-
Keten’. Op het schilderij lijkt de keten inderdaad te ontbre-
ken, maar de gravure toont een fragment van de ridderketen, 
grotendeels verscholen onder de gedrapeerde wambuis.

Als tegenhanger van de Orde van het Gulden Vlies stichtte koning Lodewijk XI op 1 augustus 1469 de 
Orde van Sint-Michael op het kasteel Amboise, in het bijzijn van zijn dapperste ridders. De naam van 
de orde is ontleend aan de aartsengel Michael, die als aanvoerder van de Goddelijke engelenschaar de 
strijd aanbond met de draak, alias de duivel. 
Het devies van de orde Immensi Tremor Oceani, ‘Schrik van de onmetelijke oceaan’, betreft de bijnaam 
van Michael en verwijst naar een visioen van koning Karel VII tijdens de Honderdjarige oorlog tegen 
Engeland (1337-1453) waarin de beschermengel op de brug van Orleans de Engelsen aanval weerde.
De Orde van Sint-Michael stond ook open voor buitenlanders, mits van adel of in de Franse adelstand 
verheven. Vooral in de 17e eeuw werden tientallen bekende Nederlanders in de orde opgenomen voor 
hun verdiensten aan de Franse kroon. Bij aanvang telde de orde 36 ridders; dit waren er binnen een 
eeuw ruim 300, wat het aanzien van de orde niet ten goede kwam.

De Orde van Sint-Michael

De Zwijnsjacht
Tapijt, wol en zijde
Vermoedelijk Zuidelijke Nederlanden, 
1e kwart 17e eeuw
Collectie Dordrechts Museum, Huis van Gijn
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17 De Zwijnsjacht
Tapijt, wol en zijde
Vermoedelijk Zuidelijke Nederlanden
1e kwart 17e eeuw
Collectie Dordrechts Museum, Huis van Gijn

Op het tapijt maken vijf mannen, waarvan drie 
te paard, met lansen jacht op twee everzwijnen. 
Aan de bovenzijde twee wapenschilden van een 
echtpaar. Het wapen van de man is omhangen 
met de halsketen van de Orde van Sint-Michael; 
het dameswapen is omgeven door liefdeskno-
pen. Ondanks de keten is het onbekende fami-
liewapen niet via de orde te traceren.
Het Franse ridderschap werd zo kwistig toe-
gekend, dat koning Hendrik III (1551-1589) in 
1579 besloot een tweede vorstelijke ridderorde 
te stichten, de Orde van de Heilige Geest, met 
strenge toelatingsregels en bestaande uit 100 
ridders, die vooraf ook het ridderschap van Sint-
Michael ontvingen (19a). In opdracht van koning 
Lodewijk XIV werd de Orde van Sint-Michael 
vanaf 1661 (opnieuw) gesaneerd tot de aanvaar-
ding van nog 100 ridders.
Na 1665 zijn nog twee Nederlanders toegetre-
den tot de orde, waaronder Michiel Adriaansz. 
De Ruyter. De orde hield in 1790 op te bestaan. 
In 1816 werd de orde opnieuw ingesteld, om ver-
volgens in 1830 definitief te verdwijnen.

18 Portret van Hendrik IV (1553-1610), ko-
ning van Frankrijk en prins van Navarre
Franse school (Jacob Bunel?)
1592
Collectie Rijksmuseum Muiderslot

In 1589 besteeg de streng protestants opgevoede 
Hugenoot Hendrik IV de Franse troon. Hoewel hij 
vier jaar later overstapte naar de Rooms-katho-
lieke kerk, koos Frankrijk geen partij voor Spanje 

en onderhield (tot het rampjaar 1672) goede ban-
den met de Republiek der Verenigde Nederlan-
den.
Gedurende deze periode werden diverse ‘ver-
dienstelijke en deugdzame’ Nederlanders uit 
het politieke, commerciële en culturele vlak 
vanwege hun verdiensten aan de Franse kroon 
geridderd en verheven in de Franse adelstand; 
meestal volgde na enige tijd ook opname in de 
Orde van Sint-Michael, waarvan de koning ‘Chef 
et Souverain’, hoofd en grootmeester was.
Koning Lodewijk XIII schonk P.C. Hooft het rid-
derschap in de Orde van Sint-Michael, inclusief 
de Franse adeldom, ‘omdat de groote koning die 
den tytel van rechtvaardige voerde een klaar 
blyk van zijn rechtvaardigheit gaf vergeldende 
d’eere die kooning Henrik de Groote door des 
drossaerds pen hadt genoten’.

19 Hendrik de Grote, 1638
P.C. Hooft
Gebundeld in één kaft met Gedichten van den 
Heere Pieter C. Hooft, 1636
Uitgegeven door J. van de Burgh, gedrukt bij J & 
W Blaeu, Amsterdam
Collectie Rijksmuseum Muiderslot

Koning Lodewijk XIII dankte P.C. Hooft met het 
ridderschap in de Orde van Sint-Michael voor 
Hoofts’ biografie over het leven van zijn vader 
koning Hendrik de Grote, ‘verbeeldende in de 
taale van zyn landt en dat volgens het geene tot 
des koonings kennis gekoomen was met groote 
geleerdtheit en aardige welsprekentheit’.
Ook Hoofts’ vriend en medeschrijver, de dichter 
mr. Constantijn Huygens was opgenomen in de 
Orde van Sint-Michael. Na een grote sanering 
van de orde in 1665 bleek Huygens als enige 
Hollandse ridder te zijn gehandhaafd; Hooft 
was reeds in 1648 overleden.
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19 A Portret Hendrik met beide ordeketenen om
Op het gegraveerde portret van koning Hendrik IV in de monografie van Hooft, draagt de 
Franse vorst en grootmeester zowel de ordeketen van Sint-Michael alsook de keten van de 
door zijn vader gestichte, hogere tweede vorstelijke ridderorde, de Orde van de Heilige Geest. 
De afbeelding illustreert mooi de ‘rangorde’ van de ridderschappen: de keten van de Heilige 
Geest omvat de keten van Sint-Michael, overeenkomstig de samenstelling van de ridderschap 
van de Heilige Geest!

20 Adelsbrief van Pieter Cormeliszn. Hooft
Gesigneerd door Louis XIII te Saint-Germain op 21 maart 1639
Perkament en inkt, 1639
Collectie Rijksmuseum Muiderslot

Om opgenomen te worden in deze Franse orde was adeldom vereist, daarom werden de ge-
decoreerden indien nodig gelijktijdig in de adelstand verheven, ook al werd deze statusver-
hoging in de Republiek feitelijk niet erkend. Deze 17e-eeuwse ridderorde had dus een geheel 
ander karakter dan de middeleeuwse vorstelijke ridderorden.
Naar aanleiding van zijn verworven adeldom, schreef vriend en collega Barlaeus aan Hooft: 
‘Frankrijk heeft U niet edel gemaakt, maar bekent gemaakt dat gy ’t waart’. Het adeldom van 
Hooft was strikt persoonsgebonden; met zijn overlijden verviel de adeldom van de familie 
Hooft.

21 Ordeketen met medaillon van de Heilige Michael
Frankrijk, 1661
Particuliere collectie

De keten is afkomstig van de Zeeuwse edelman mr. Marinus van Stavenisse (1601-1663), 
gedeputeerde van de Staten van Zeeland, die in 1661 het ridderschap in de Orde van Sint-
Michael verwierf. Twee jaar later, vlak vóór zijn dood werd hij bovendien verheven in de 
Franse adelstand.
De gouden halsketen bestaat uit 12 aan elkaar geschakelde en geëmailleerde schelpen met 
daaraan hangend het juweel van de orde in de vorm van een medaillon met de beeltenis 
van de aarstengel Michael in een pseudoklassieke wapenuitrusting die met een lans de 
draak (duivel) aan zijn voeten probeert te doden. De beeltenis is gevat in een krans van 6 
kleine aaneengeschakelde dito schelpen. 
De tussenschakels van de schelpen bestaan uit zogenaamde strigilis-motieven - in de vorm 
van Romeinse schrapers waarmee het zweet, olie en zand van het lijf werd geschraapt – 
geslingerd om twee evenwijdige staafjes en witgeëmailleerde met zwarte arceringen. De 
ketens varieerden onderling in uitvoering naar gelang de aard van de bezitter.
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21 A Medaillon van de Heilige Michael
De naam van de orde is ontleend aan de aartsengel Michael, die als aanvoerder van de God-
delijke engelenschaar de strijd aanbond met de draak, alias de duivel. 
Volgens de legende verscheen Michael begin 8e eeuw boven een granietrots voor de kust van 
Normandië, bij Avranche. Dit ‘eilandje’ kreeg de naam Mont-Saint-Michel en een religieuze 
vesting als Benedictijner abdij.

22 Johannis Kuyper (gesigneerd met een anker als meesterteken)
Zilveren zegeldoos, voorzien van een heraldisch wapen en omkranst met de halsketen van de 
Orde van Sint-Michael
Middelburg?, begin 18e eeuw
Particuliere collectie

De zegeldoos is omstreeks 1710-1715 vervaardigd voor het Koninklijke zegel van de Franse ko-
ning Lodewijk XIV aan het ridderdiploma van Marinus Stavenisse. Het wapen bestaat uit vier 
familiewapens als vermoedelijke verwijzing naar de grootouders van Stavenisse. De wapens 
links, dus heraldisch rechts, tonen het wapen van Stavenisse (boven) en Duivenland (onder) als 
verwijzing naar zijn grootouders aan vaderszijde; de wapens rechts zouden verwijzen naar de 
ouders van moeder Cornelia de Jonge.

23 a+b Briefzegel van koning Lodewijk XIV (1638-1715)
Was en katoen
Frankrijk, 1663
Particuliere collectie
Het Koninklijke waszegel is afkomstig van de adelsbrief van Marinus Stavenisse uit 1663 en 
toont sterke overeenkomsten met het exemplaar van koning Lodewijk XIII, aan de adelsbrief 
van P.C. Hooft (20).
De erven van Stavenisse hebben het zegel van het document gescheiden. Het zegel en de 
ordeketen zijn in familiebezit gebleven; de bijbehorende documenten zijn ondergebracht in 
het Zeeuwse archief.    
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Orde van de Heilige Lodewijk, Frankrijk (Koninkrijk), Ridder, ver-
siersel, goud, email en zijde , 1816-1830. Collectie Museum van de 
Kanselarij der Nederlandse Orden
In 1693 stichtte de Franse Zonnekoning Lodewijk XIV (1638-1715) 
als eerste een orde voor militaire verdiensten. Voor de koning was 
deze Orde van de Heilige Lodewijk een uitermate geschikt instru-
ment om leger en vloot aan zich te binden.
Anders dan de bestaande orden telde de Orde van de Heilige Lode-
wijk drie verschillende graden en was aan het aantal ridders geen 
beperking gesteld. In andere landen vond het Franse voorbeeld al 
snel navolging.

Eind 17e eeuw werden in verschillende Europese koninkrijken orden van verdiensten opgericht, 
waarvoor adeldom niet langer een voorwaarde was. De Franse Revolutie maakte een einde aan 
het koningschap, de adel en het merendeel van de oude Koninklijke orden.
Maar de oorlogen waarin de Franse Republiek vervolgens verwikkeld raakte, creëerden een nieu-
we behoefte aan een beloning voor de dappere ‘citoyens’. Daarom stichtte Napoleon Bonaparte 
in 1802 de Orde van het Legioen van Eer, die dankzij de ongekende Franse militaire successen zou 
uitgroeien tot het voorbeeld voor alle nadien gestichte orden van verdiensten.
In navolging van zijn broer, stichtte Lodewijk Napoleon als koning van Holland in 1806 twee 
ridderorden: de ‘Order van de Unie’ en de ‘Koninklijke Orde van Verdienste’. Deze eerste ridderor-
den van het Koninkrijk Holland stonden als politiek bindmiddel in het teken van verdienste en 
eenheid. Toen Nederland in 1815 opnieuw een Koninkrijk werd, maar ditmaal onder de Oranjes, 
werden al snel nieuwe orden van verdiensten opgericht.
Hoewel de hedendaagse ridderorden weinig meer van doen hebben met de middeleeuwse 
vorstelijke ridderorden, wordt een lintje door de gedecoreerden nog steeds als een exclusieve en 
hoge eer beschouwd.
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‘Het heeft Zijne Majesteit 
behaagd…’

Portret van Lodewijk Napoleon 
(1778-1846), koning van Holland
Charles Howard Hodges 
1809
Collectie Rijksmuseum Amsterdam
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Charles Howard Hodges, 
Portret van Lodewijk Na-
poleon (1778-1846), koning 
van Holland, 1809.
Collectie Rijksmuseum 
Amsterdam

Keten van de Orde van de Unie
A.P. Giraud 
Ingekleurde gravure op perkament 
1808
Collectie Dordrechts Museum, Atlas Simon van Gijn

Medio december 1806 stichtte de kersverse koning Lodewijk Napoleon de ´Groote 
Order van de Unie´ en de Koninklijke Orde van Verdienste. Van de eerste werden nooit 
ordetekenen gemaakt. In de Orde van Verdienste werden binnen twee weken maar 
liefst 294 ridders tegelijk benoemd!
Zes weken later al reorganiseerde de wispelturige vorst zijn ridderorden: medio febru-
ari 1807 werden beide orden samengevoegd tot de Koninklijke Orde van Holland. De 
nieuwe orde telde drie klassen: grootkruis, commandeur en ridder.
Napoleon vond het belachelijk dat zijn broer mensen decoreerde die hij nauwelijks 
kende en dat het portret van de koning de ordekruizen sierde. ‘U heeft nog niets 
gepresteerd, dat u het verdient dat de mensen uw beeltenis dragen?’ Hij verbood zijn 
onderdanen de Hollandse ordetekenen te dragen.
Enige tijd later vond een tweede aanpassing van de orde plaats, die nu Koninklijke 
Orde van de Unie heette en waar het portret van de koning als decoratie van de orde-
versierselen verdween.

Medio december 1806 stichtte de kersverse koning Lodewijk Napoleon de ´Groote Medio december 1806 stichtte de kersverse koning Lodewijk Napoleon de ´Groote Medio december 1806 stichtte de kersverse koning Lodewijk Napoleon de ´Groote Medio december 1806 stichtte de kersverse koning Lodewijk Napoleon de ´Groote 

‘De ridderorden van het 
Koninkrijk Holland‘
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24 Keten van de Orde van de Unie
A.P. Giraud 
Ingekleurde gravure op perkament 
1808
Collectie Dordrechts Museum, Atlas Simon van Gijn

Gravure van de keten en de versierselen van de 
Koninklijke Orde van de Unie. Afgebeeld is de 
keten die koning Lodewijk Napoleon eind 1808 
voor eigen gebruik liet maken, versierd met in 
veelkleurig email uitgevoerde schakels en be-
zet met diamanten. De keten bestond uit 23 
motieven: de wapenschilden van de elf depar-
tementen van het koninkrijk, afgewisseld met 
twaalf motieven van pijlenbundels. De beide 
uiteinden van de keten komen samen in een 
centraal motief, opgebouwd uit een koninklijke 
kroon, bladertakken en een blauw geëmailleer-
de spreukband met opschrift EENDRAGT MAAKT 
MAGT, omgeven door een gevlochten kabelrand. 
Aan het centrale motief hangt het kruis van de 
Koninklijke Orde van de Unie. 
Naar dit voorbeeld dienden de ridders grootkruis 
op eigen kosten een iets soberdere, massief gou-
den keten aan te schaffen. Het onderschrift bij 
de gravure maakt duidelijk waar dergelijke ke-
tens waren te verkrijgen: ‘GRAND COLLIER DE 
HOLLANDE DE L’ORDRE DE L’UNION. Ces Colliers, 
en or massif, se fabriquent d’apres les Ordres de 
Sa Majesé Le Roi chez Ciovino & freres Truffino 
Jouailliers & Bijoutiers de la Couronne à Amster-
dam’. Ciovino en Gebrs. Truffino vervaardigden 
de ketens en andere ordeversierselen niet zelf, 
maar betrokken deze van de keizerlijke hofjuwe-
lier M.G. Biennais te Parijs.

25 Koninklijke Orde van Verdienste, 
Koninkrijk Holland
Ridder, versiersel, door M.G. Biennais
Goud, email en zijde

1807
Collectie Museum van de Kanselarij der Neder-
landse Orden, bruikleen Stichting tot Instand-
houding van het Museum van de Kanselarij der 
Nederlandse Orden

De beide ridderorden van het Koninkrijk Holland 
stonden in het teken van verdienste en eenheid. 
Tot dan toe was de geschiedenis van Nederland 
er een van tweedracht en partijstrijd geweest. 
De koning wilde hier een einde aan maken. Door 
alle verdienstelijke burgers in zijn orde op te ne-
men, hoopte Lodewijk Napoleon de eenheid van 
het land te bevorderen.
Alleen in de Koninklijke Orde van Verdiensten 
vonden daadwerkelijk benoemingen plaats.

26 Koninklijke Orde van Holland, 
Koninkrijk Holland
Ridder, versiersel afkomstig van Dr. Evert Jan 
Thomassen à Thuessink (1762-1832)
Goud, email en zijde, door M.G. Biennais
1807
Collectie Museum van de Kanselarij der Neder-
landse Orden

Tot twee maal toe veranderde de koning het ui-
terlijk van de versierselen van zijn ridderorden. 
Begin 1807 werden de eerste ridderorden van 
het Koninkrijk Holland alweer samengevoegd 
tot één Koninklijke Orde van Holland. De be-
staande versierselen van de Orde van Verdien-
ste werden aangepast.
Het groene lint maakte plaats voor blauwe lin-
ten en de ordekruizen kregen nieuwe medail-
lons mét het vorstelijke portret van Lodewijk 
Napoleon, versierd met blauw geëmailleerde 
spreukbanden.
Thomassen à Thuessink werd op 31 maart 1807 
tot ridder in de orde benoemd.
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27 A Ridderkruis der Koninklijke Orde van de Unie, voorzijde
anoniem
Ingekleurde gravure
Collectie Dordrechts Museum, Atlas Simon van Gijn

Eind 1807 verdween het vorstelijke portret van de ordekruizen en kreeg de Hollandse orde 
zijn definitieve naam: de Koninklijke Orde van de Unie. De gravure toont de voorzijde van het 
nieuwe ridderkruis: aan een ring een kroon zonder kruis op de kloot, hieronder een achtpun-
tige ster waarvan de punten eindigen in gouden balpunten; tussen de punten gouden bijen 
met uitgeslagen vleugels, met in het centrum een medaillon waarop in het midden een pij-
lenbundel samengebonden door een lint en rond deze pijlenbundel op een blauwe baan het 
omschrift: EENDRAGT MAAKT MAGT (ster).

27 B Ridderkruis der Koninklijke Orde van de Unie, keerzijde
anoniem
Ingekleurde gravure
Collectie Dordrechts Museum, Atlas Simon van Gijn

Een afbeelding van de keerzijde van het ridderkruis van de Koninklijke Orde der Unie: aan een 
ring, een kroon zonder kruis op de rijksappel, hieronder een achtpuntige ster waarvan de pun-
ten eindigen in gouden balpunten, tussen de punten gouden bijen met uitgeslagen vleugels; 
in het centrum een medaillon waarop een rijzende gekroonde leeuw uit een golfslag en op 
een blauwe baan het omschrift: DOE WEL EN ZIE NIET OM (ster).

28 ‘Feest der Orde der Unie’.
Titelblad met de afbeelding van de voor- en keerzijde van een ridderkruis van de Koninklijke 
Orde van de Unie en het opschrift: HET FEEST VAN DE ORDE DER UNIE. GEVIERD IN AMSTER-
DAM den XXV. april MDCCCVIII. te AMSTERDAM, bij Johannes ALLART Drukker der Orde
gravure en boekdruk
Amsterdam, 1808
Collectie Dordrechts Museum, Atlas Simon van Gijn

In het Koninkrijk Holland speelden de Orde van de Unie en zijn voorlopers een belangrijke rol. 
In de drieëneenhalf jaar dat zij bestonden, vonden meer dan 700 benoemingen plaats. Het 
merendeel van de ordeleden bestond uit Nederlanders; velen behoorden tot de militaire en 
civiele elite van het Koninkrijk. De prachtlievende koning maakte de Orde tot een waar spekta-
kelstuk, met eigen feesten en uitreikingplechtigheden, zoals dit beschreven feest van de orde 
dat in de Grote Zaal van het Paleis op de Dam was gehouden. 
De ridders gingen gekleed in kleurrijke ordekostuums. De gouden ordeketens werden gedra-
gen op speciale ordekostuums.
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29 Ridderdiploma van de Orde der Unie, op naam van Gerrit Jan Pijman
Gravure en boekdruk op papier
5 mei 1809
Collectie Dordrechts Museum, Atlas Simon van Gijn

Gedrukt en deels met de hand ingevuld diploma voor Gerrit Jan Pijman, als ridder comman-
deur in de Koninklijke Orde der Unie; op de bovenzijde de afbeeldingen van de voorzijde van 
het ridderkruis, de borstster van een commandeur en de achterzijde van het ridderkruis. De 
onderscheiding is verleend op de 5e van de Grasmaand, 1809 [5 april 1809] en is getekend 
door de grootkanselier M. van der Goes en de secretaris van de orde A.R. Falck.
Gerrit Jan Pijman (1750 - 1939) was sinds 1787 commandant van Zwolle, vanaf 1794 lid van 
het Comité Revolutionair, gedurende 1798 tot 1800 agent (minister) van Oorlog; in 1801 lid 
van het Uitvoerend Bewind en van 17 juli tot 16 augustus 1801 voorzitter van het Uitvoerend 
Bewind, vanaf 1801 lid van het Staatsbewind en van 1803 tot 1805 Agent (minister) van Oor-
log en secretaris van de Staat voor Oorlog en van 1805-1806 ook nog directeur-generaal der 
Posterijen.
De ridders van de Orde van de Unie moesten voor de diploma’s betalen: een ridder betaalde 
fl 10, een commandeur fl 20 en een ridder grootkruis fl 40. Dat laatste diploma was dan ook 
ingebonden in een met lichtblauw fluweel beklede omslag. Ook bevatte het de gravure van 
de ordeketen (24).

30 Koninklijke Orde van de Unie, Koninkrijk Holland
Ridder, versiersel afkomstig van Jhr. Mr. Johan Repelaer (1760-1835)
Goud, email en zijde, door M.G. Biennais
1808-1810
Collectie Museum van de Kanselarij der Nederlandse Orden, bruikleen Stichting tot Instand-
houding van het Museum van de Kanselarij der Nederlandse Orden

Eind 1807 doopte Lodewijk Napoleon zijn ridderorde om tot de Koninklijke Orde van de Unie. 
De beeltenis van de koning verdween nu van de ordetekenen. Ridder jhr. mr. Johan Repelaer 
was al eerder op 13 februari 1807 in de Koninklijke Orde van Holland benoemd.

Ridder in het kostuum van de Koninklijke Orde van de Unie
Aquarel
1808-1810
Collectie Museum van de Kanselarij der Nederlandse Orden
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31 Degen, horende bij het kostuum van de Koninklijke Orde van de Unie
Zilver, ebbenhout en zilverdraad
ca. 1808
Collectie Museum van de Kanselarij der Nederlandse Orden

Tegen het einde van 1808 werd voor de orderidders een donkerblauw ordekostuum met rode 
kraag en mouwomslagen en bijbehorende witte broek en kousen voorgeschreven. Van dit 
kostuum bestaan alleen nog afbeeldingen. Het enige onderdeel dat bewaard bleef is de bij 
het kostuum horende degen.
De degens zijn van zilver. Zij dragen een afbeeldingen van een zwemmende leeuw op de 
stootplaat en van een bij op de knop die de greep bekroont. De greep is ingelegd met ebben-
hout, waarop zilveren plaatjes zijn aangebracht, die versierd zijn met een voorstelling van een 
pijlenbundel.
De juweliers Ciovino & Gebrs. Truffino leverden de degens. In de Amsterdamse Courant van 
1809 adverteerde de firma dat de ordedegens ´ten blyke van echtheid van het model [...] met 
hunne Naamen voorzien’ waren.

32 Keizerlijke Orde van de Reünie, Frankrijk (Premier Empire)
Ridder, versiersel gedragen door Jacob van Vredenburch (1744-1814)
Goud, email en zijde
1811-1815
Collectie Museum van de Kanselarij der Nederlandse Orden

In juli 1810 deed Lodewijk Napoleon afstand van de troon. Een week later werden de Hol-
landse departementen bij het Franse Keizerrijk ingelijfd. In oktober 1811 bezocht Napoleon zijn 
nieuwe departementen en maakte korte metten met de Hollandse ridderorde.
Tijdens zijn bezoek aan Nederland stichtte Napoleon de Keizerlijke Orde van de Reünie. De kei-
zer ondertekende het instellingsdecreet in het Paleis op de Dam, de voormalige residentie van 
koning Lodewijk. Met de Orde van de Reünie werd tegelijk de Orde van de Unie opgeheven: 
alle ridders van het Koninkrijk Holland gingen over naar de nieuwe orde. 

De Orde van de Reünie verving de Orde van de Unie in alle opzichten: de ridders van de Orde 
van de Unie gingen collectief over naar de nieuwe orde en alle sporen van de Unie werden 
gewist: de nieuwe ridders van de Reünie kregen de bijbehorende ordetekenen uitgereikt ná 
inlevering van de oude versierselen van de Orde van de Unie.
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Portret van Willem I (1772-1843), koning der Nederlanden, met de borstster als grootmeester van de 
Militaire Willems-Orde
Ch.P. Verhulst 
1815
Collectie Museum van de Kanselarij der Nederlandse Orden, bruikleen Stichting tot Instandhouding van het Museum van de 
Kanselarij der Nederlandse Orden

In oktober 1813 leed Napoleon in de vier dagen durende Volkerenslag bij Leipzig een eerste verplette-
rende nederlaag; een half jaar later stonden de geallieerden voor Parijs. Napoleon deed afstand van de 
troon en werd verbannen naar het Italiaanse eiland Elba.
Inmiddels was Willem Frederik, zoon van de in 1795 gevluchte stadhouder, in Nederland teruggekeerd 
en op 30 maart 1814 als Soeverein Vorst ingehuldigd in Amsterdam; de dag ervoor was reeds de nieuwe 
grondwet afgekondigd.
Geen koning kan bestaan zonder adeldom. Dus de grondwet voorzag niet alleen in de oprichting van 
een vorstelijke (militaire) ridderorde, maar ook in het herstel van de in 1795 afgeschafte adel en de her-
oprichting van de ridderschappen. De hiertoe ingestelde Hoge Raad van Adel diende als adviescollege 
voor de koning. Tussen 1814 en 1816 werden niet minder dan 180 Nederlandse geslachten of personen 
in de adelstand benoemd, omstreeks 80 erkend, ca. 100 werden ingelijfd en niet minder dan 280 ge-
slachten of personen werden in de adelstand verheven.
Bij de grondwetswijziging van Thorbecke in 1848 werd de adel als stand definitief afgeschaft en ver-
loor zij (opnieuw) haar staatsrechtelijke positie. Het enige privilege van de adel is sindsdien nog het 
voeren van een adellijke titel of predicaat.
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Nieuwe ridders voor het 
Koninkrijk der Nederlanden
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Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit 
Koningin Máxima
April 2013
© RVD, foto Koos Breukel

De Wet lidmaatschap Koninklijk Huis (2002) en de Wet op de adeldom (1994) vormen de 
grondslag voor de Koninklijke en adellijke titulatuur. Sinds 1939 worden nog uitsluitend le-
den van het Koninklijk Huis verheven in de Nederlandse adelstand. De laatste verheffing vond 
plaats in januari 2002: op haar huwelijksdag werden aan Máxima Zorreguieta (1971) de titels 
‘Prinses der Nederlanden’ en ‘Prinses van Oranje-Nassau’ toegekend, met het predicaat ‘Ko-
ninklijke Hoogheid’. Sinds de troonsbestijging van haar echtgenoot, Koning Willem-Alexander 
wordt Máxima daarnaast aangeduid als Koningin Máxima.
Koning Willem-Alexander draagt de sjerp en plaque van grootkruis der Militaire Willems-Or-
de; De koningin draagt dezelfde versierselen van de Orde van de Nederlandse Leeuw. 

33 ‘Rode boekje’, eerste uitgave Nederlands Adelsboek, 1903
Collectie Centraal Bureau voor Genealogie

De in 1814 ingestelde Hoge Raad van Adel is belast met de registratie van de Nederlandse adel 
in het zogenaamde filiatieregister, gebaseerd op de akten van de burgerlijke stand.
Aanvankelijk werden de leden van de heropgerichte ridderschappen direct benoemd; na en-
kele jaren werden nog uitsluitend personen en geslachten in de ridderschap toegelaten door 
erkenning (van de inheemse adel van vóór 1795), inlijving (veelal op grond van al dan niet dubi-
eus verkregen buitenlandse titels!) of verheffing (nieuw gecreëerde adel).
Ook na 1848 is de adel steeds uitgebreid. Het grondwetsartikel uit 1848 werd in 1994 vervan-
gen door een aparte Wet op de adeldom. De Nederlandse adel kent de volgende titels: prins, 
hertog, markies, graaf, burggraaf, baron en ridder, de laagste adellijke titel. Het merendeel van 
de adel tooit zich met het predicaat jonkheer/jonkvrouw.
Sinds 1903 wordt de actuele adelstand jaarlijks gepubliceerd in het Nederlandse Adelsboek, 
beter bekend als het ‘rode boekje’. De Nederlandse adel kent op dit moment nog zes geregis-
treerde en erkende riddergeslachten.

34 Adelscharter met zegel van Gerrit Lodewijk Hendrik Hooft (1779-1872) - 
nazaat van twee vroegere baljuwen van het Muiderslot - ondertekend door 
en voorzien van het ridderzegel van Koning Willem I
20 februari 1816
Perkament, inkt, gouache, bladgoud, was en touw
Collectie Rijksmuseum Muiderslot

54 



Na P.C. Hooft resideerden in de 18e eeuw nog drie telgen van het geslacht Hooft als Drost van 
Muiden en Baljuw van het Gooiland op het Muiderslot, allen afstammelingen van de oom 
van P.C. Hooft, Willem Pietersz. Hooft. Hendrik Hooft Hendrikszn., sinds 1691 drost, werd na 
zijn overlijden in 1707 opgevolgd door zijn zoon Mr. Hendrik Hooft († 1717). De laatste baljuw 
van het kasteel was mr. Gerrit Corver Hooft, die na zes jaar trouwe dienst in 1795 net als alle 
ambtenaren zijn betrekking verloor.

Gerrit Lodewijk Hendrik Hooft was een van de nazaten van Hendrik Hooft. Hij was bur-
gemeester van Den Haag en werd getuige deze adelsbul op 20 februari 1816 middels het 
predicaat jonkheer in de Nederlandse adelstand verheven. Bij de adelsverheffing behoorde 
een passend heraldisch familiewapen, dat zowel door de jonkheer als zijn nageslacht mocht 
worden gevoerd. 
Hooft was bovendien lid van de dubbele Kamer der Staten-Generaal en commandeur in de 
Orde van de Nederlandse Leeuw. Na zijn eervol ontslag als burgemeester werd hij in 1858 
door koning Willem III benoemd tot Grootofficier in de Orde van de Eikenkroon.

35 Orde van de Eikenkroon, Luxemburg
Ridder, versiersel en etui
Goud, email en zijde, vervaardigd door A.J. Becht & T.C. Elbers
1859
Collectie Museum van de Kanselarij der Nederlandse Orden

De grondwetswijziging van Thorbecke en de introductie van de ministeriële verantwoorde-
lijkheid hadden grote gevolgen voor het decoratiestelsel: als symbool voor alle Nederlanders 
kon de vorst nu niet langer naar eigen believen onderscheidingen toekennen.
Sinds 1815 regeerde de Nederlandse koning ook als groothertog in Luxemburg. In 1841 sticht-
te koning Willem II voor Luxemburg de Orde van de Eikenkroon, als ware het een huisorde. 
De orde telde vier (sinds 1858 vijf) klassen, met eremedailles in goud, zilver en brons. Het 
versiersel van de orde is een wit geëmailleerd, breedarmig kruis met in het midden een Go-
tische W op een achtergrond van groen email. Het wordt gedragen aan een groen lint met 
twee oranje banen.
Ook zijn opvolger koning Willem III reikte de orde ruimhartig uit, ongehinderd door de Ne-
derlandse ministerraad. Met het overlijden van Willem III kwam een einde aan de personele 
unie met Luxemburg. De Orde van de Eikenkroon bleef nagenoeg ongewijzigd voortbestaan, 
maar als een zuiver Luxemburgse ridderorde, die nog maar zelden aan Nederlanders werd 
uitgereikt. Het belangrijkste verschil met de ordetekenen uit de Nederlandse tijd is dat zij nu 
worden gedragen aan een groen lint met twee oranje banen.
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De uitreiking van de Militaire-Willemsorde 
op 29 mei 2009 door Hare Majesteit Konin-
gin Beatrix aan Marco Kroon, kapitein van 
het Korps Commandotroepen, was de eer-
ste aan een persoon in 54 jaar.
Vanwege de zeldzaamheid waarmee de 
Militaire Willems-Orde wordt toegekend, 
zijn weinigen persoonlijk drager van deze. 
In 2011 waren nog maar acht ridders van de 
Militaire Willems-Orde in leven. © Defensie

Blad met de afbeeldingen van de Militaire 
Willems-Orde en de Orde van de Nederlandse 
Leeuw, opschrift: (bovenaan) Nederlanden. (on-
deraan) Militaire Willemsorde (en) Orde van den 
- Nederlandschen Leeuw, uit: De Rochemont en 
Bisschoff, 1841 
Onbekend 
Collectie Dordrechts Museum, Atlas van Gijn

Ten gevolge van de onverwachte terugkeer van Napoleon nam Willem in maart 1815 eigenmachtig 
de koningstitel aan. Een militair treffen met de teruggekeerde Franse keizer was onvermijdelijk en 
plaatste de voorgenomen instelling van een ridderorde ter beloning van militaire verdiensten hoog op 
de politieke agenda.
Op 30 april 1815 stichtte Koning Willem I de Militaire Willems-Orde, de eerste ridderorde van het Ko-
ninkrijk der Nederlanden, ter beloning van ‘uitstekende daden van moed, beleid en trouw, bedreven 
door die genen, welke, zoo ter zee als te lande, in welke betrekking ook en zonder onderscheid van 
stand of rang, Ons en het vaderland dienen’. Na de Slag bij Waterloo werden meer dan 1000 militairen 
geridderd, waaronder de hertog van Wellington en de prins van Oranje, de latere koning Willem II.

De instelling van de 
Militaire Willems-Orde
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36 Blad met de afbeeldingen van de Militaire Willems-Orde en 
de Orde van de Nederlandse Leeuw, opschrift: (bovenaan) Neder-
landen. (onderaan) Militaire Willemsorde (en) Orde van den - 
Nederlandschen Leeuw, uit: De Rochemont en Bisschoff, 1841 
Onbekend 
Collectie Dordrechts Museum, Atlas van Gijn

Blad met de ordeversierselen van de Militaire Willems-Orde en de Orde van de 
Nederlandse Leeuw, de eerste militaire en civiele ridderorden van Nederland. 
Afgebeeld zijn twee batons,twee borstkruizen, vier ordekruizen, waarvan twee 
met een bijbehorende baton, een klein ordekruis met batons en een zilveren 
draagmedaille.

37 a-j Militaire Willems-Orde, Nederland
Collectie Kanselarij der Nederlandse Orden

De Militaire Willems-Orde telt vier klassen: grootkruis (a-c), commandeur (d-f), 
ridder 3de (g,h) en ridder 4de klasse (i,j). Binnen de Militaire Willems-Orde is be-
vordering mogelijk tot een hogere graad.
Het versiersel van de orde is een wit geëmailleerd Maltezer kruis met het opschrift 
VOOR MOED, BELEID EN TROUW. Daarop ligt een Sint Andreaskruis bestaande uit 
twee met groen email ingelegde knoestige stokken, samengebonden door een 
vuurslag. Het kruis draagt op de keerzijde een letter W in een lauwerkrans op een 
achtergrond van blauw email.
Het versiersel hangt aan een Koninklijke kroon en wordt aan een oranje lint met 
twee Nassau-blauwe biezen gedragen. Vuurslag en Sint Andreaskruis verwijzen 
naar de Bourgondische hertogen en hun prestigieuze Orde van het Gulden Vlies: 
als koning van Nederland, België en Luxemburg beschouwde koning Willem I 
zichzelf als erfopvolger van de Bourgondische hertogen.

(a) Ridder grootkruis uitreikversiersel sjerp
(b) Ridder grootkruis uitreikversiersel plaque
(c) Ridder grootkruis draagteken
(d) Commandeur uitreikversiersel halslint
(e) Commandeur uitreikversiersel plaque
(f) Commandeur draagteken
(g) Ridder derde klasse uitreikversiersel
(h) Ridder derde klasse draagteken
(i) Ridder vierde klasse uitreikversiersel
(j) Ridder vierde klasse draagteken

a b

c d

fe

g h

i j
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38 Orde van de Nederlandse Leeuw, Nederland
Collectie Kanselarij der Nederlandse Orden

In september 1815 werd ook een orde voor burgerlijke verdiensten gesticht, de Orde van 
de Nederlandse Leeuw. De orde telt drie klassen, grootkruis, commandeur en ridder. De 
orde was bedoeld als beloning voor ‘Nederlandsche onderdanen, die bewijzen geven 
van beproefde vaderlandsliefde, bijzondere ijver en trouw in het volbrengen hunner 
burgerplichten of buitengewone bekwaamheden in wetenschappen en kunst’.
Met het motto Virtus Nobilitat (deugd adelt) is de Orde van de Nederlandse Leeuw 
het beste voorbeeld van een moderne ridderorde, waarbij niet de adellijke geboorte 
de doorslag geeft, maar alleen persoonlijke behaalde verdiensten tellen.

De Orde van de Nederlandse Leeuw telt drie klassen: ridder grootkruis, commandeur 
en ridder. Het versiersel van de orde is een wit geëmailleerd Maltezer kruis met een 
geschreven letter W in goud tussen de kruisarmen. Op de voorzijde draagt het kruis 
het motto van de orde VIRTUS NOBILITAT (Deugd adelt), op de keerzijde de Neder-
landse leeuw. Het versiersel hangt aan een koninklijke kroon en wordt gedragen aan 
een blauw lint met twee oranje biezen.

(a - d) Ridder grootkruis uitreikversiersel sjerp en plaque plus draagteken voor heren 
 en dames
(e - i) Commandeur uitreikversiersel voor heren (halslint) en dames, uitreikversier- 
 sel plaque plus draagteken voor heren en dames
(j - m) Ridder uitreikversiersel voor heren en dames plus draagteken voor heren en  
 dames

39 Orde van de Nederlandse Leeuw, Nederland
Broeder, versiersel
Zilver en zijde, vervaardigd door G.C. Reeser & Zn.
Collectie Museum van de Kanselarij der Nederlandse Orden

Aan de Orde van de Nederlandse Leeuw was ook een broedermedaille verbonden, be-
stemd voor personen van wie de sociale status te gering werd geacht om in aanmer-
king te komen voor een graad in de orde. De broeders waren geen leden van de orde 
maar waren aan de orde verbonden. Het betrof ‘achtenswaardige personen in welken 
de behoeften en zorgen, aan de lagere standen der maatschappij verbonden, het edel 
vuur der menschenliefde niet hebben uitgedoofd’.
Broeders droegen op de linkerborst een zilveren medaille met een Nederlandse Leeuw 
op de voorzijde en het motto van de Orde ‘Virtus Nobilitat’ op de keerzijde, gehangen 
aan een nassaublauw-oranje-nassaublauw lint van drie vingers breed. Aan de me-
daille was een pensioen verbonden van 200 gulden per jaar.
De laatste uitreiking van de broedermedaille was in 1960. In de 19e eeuw waren der-
gelijke medailles erg vooruitstrevend; tegenwoordig gelden ze als discriminerend. De 
broedermedaille is in 1994 formeel afgeschaft.
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40 Orde van Oranje-Nassau, Nederland
Collectie Kanselarij der Nederlandse Orden

In 1890 overleed koning Willem III. In Nederland volgde zijn dochter Wilhelmina hem 
op. In Luxemburg besteeg Adolf van Nassau de groothertogelijke troon.
De Nederlandse vorst kon nu niet langer de Orde van de Eikenkroon uitreiken, maar 
deze orde was in de loop van de tijd uitgegroeid tot een belangrijk onderdeel van 
het Nederlandse decoratiestelsel. Ter vervanging stichtte koningin-regentes Emma in 
1892 de Orde van Oranje-Nassau.
De orde wordt uitgereikt ter beloning van ‘Onze onderdanen of vreemdelingen, die 
zich jegens Ons en den staat of jegens de Maatschappij op bijzondere wijze hebben 
verdienstelijk gemaakt’. De Orde van Oranje-Nassau telde oorspronkelijk vijf klassen 
en eremedailles in goud, zilver en brons.
Het versiersel van de orde is een Maltezer kruis met blauw geëmailleerde kruisarmen 
in een zoom van wit email. Het heeft tussen de kruisarmen voor burgers een lauwer-
krans en voor militairen twee omhoog gestoken, gekruiste zwaarden. Het versiersel 
draagt op de voorzijde de Nederlandse leeuw met het omschrift JE MAINTIENDRAI en 
op de keerzijde een gekroonde letter W met het omschrift GOD ZIJ MET ONS. Het ver-
siersel wordt gedragen aan een Koninklijke kroon, hangend aan een oranje lint met 
aan weerszijden een blauwe en een witte bies.

De Orde van Oranje-Nassau kent ordeversierselen voor burgers en militairen. Rid-
der Grootkruis is net als bij de Orde van de Nederlandse Leeuw de hoogste graad 
in deze orde. Een uitreiking van deze onderscheiding vindt weinig plaats. Ook de 
onderscheiding Grootofficier is een hoge graad in deze orde. Benoeming vindt soms 
plaats bij bevordering in de Orde van Oranje-Nassau.

(a - d) Ridder grootkruis uitreikversiersel sjerp en plaque plus draagteken voor  
 heren en dames
(e - f) Ridder grootkruis met zwaarden uitreikversiersel sjerp en plaque
(g - k) Grootofficier uitreikversiersel halslint voor heren
(h) Grootofficier uitreikversiersel voor heren (halslint) en dames, uitreikver-
 siersel plaque plus draagteken voor heren en dames

Voor het dragen van lintjes gelden strenge regels. Het uitreikversiersel mag alleen ge-
dragen worden bij officiële gelegenheden waarbij dit wordt aangegeven, of waarbij 
men in ambtskostuum gekleed moet zijn. De meeste mensen dragen hun uitreikver-
siersel dan ook maar één keer: op de dag van uitreiking. Voor heren geldt: het draag-
teken mag elke dag gedragen worden, mits in combinatie met een net pak. Een mi-
niatuurversie van het uitreikversiersel kan op eigen kosten worden aangeschaft. Het 
miniatuurversiersel kan bij feestelijke gelegenheden worden gedragen op een rokkos-
tuum of smoking. De ridderversierselen worden op de linkerborst gedragen.
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Slechts enkele personen worden benoemd in de graad van c ommandeur, bijvoor-
beeld voor bijzondere verdiensten met een mondiale uitstraling. Om in aanmer-
king te komen voor een benoeming totcfficier spelen bedrijfsmatige en maat-
schappelijke verdiensten op internationaal niveau een rol. Ridder in de Orde van 
Oranje-Nassau is de 5e graad en komt vaker voor dan de hogere graden. Bijvoor-
beeld sporters met Olympische successen. De meeste succesvolle aanvragen wor-
den ingediend voor een benoeming tot lid in deze orde. Op basis van vrijwillige 
verdiensten kunnen mensen hiervoor in aanmerking komen.

(l - o ) Commandeur uitreikversiersel voor heren (halslint) voor heren en dames  
 plus draagteken voor heren en dames
(p - s) Officier uitreikversiersel voor heren en dames plus draagteken voor heren 
  en dames 
(t - w) Ridder uitreikversiersel voor heren en dames plus draagteken voor heren en 
  dames
(x - y) Lid uitreikversiersel en draagteken voor heren en dames

Het uitreikversiersel mag alleen gedragen worden bij officiële gelegenheden waar-
bij dit wordt aangegeven, of waarbij men in ambtskostuum gekleed moet zijn.
De strenge regels voor het dragen van lintjes zijn voor mannen en vrouwen afzon-
derlijk beschreven. Het draagteken voor vrouwen mag elke dag gedragen worden, 
maar dan wel in combinatie met een mantelpakje. 
Een miniatuurversie van het uitreikversiersel mag bij feestelijke gelegenheden 
worden gedragen op een gala- of cocktailjurk, altijd aan de linkerzijde.

In 1994 is het Nederlandse decoratiestelsel gemoderniseerd. De vervlechting van 
beide civiele orden, waarbij men bij bevordering van een graad in de Orde van 
Oranje-Nassau automatisch doorsprong naar een hogere graad in de Orde van de 
Nederlandse Leeuw, is verlaten.
De eremedailles van de Orde van Oranje-Nassau maakten plaats voor het lidmaat-
schap of de ridder 6e klasse.
Nieuw is ook het veel grotere belang dat gehecht wordt aan persoonlijke bijzon-
dere verdiensten voor de samenleving, zonder dat rang, stand of automatisme 
daarbij een bepalende rol spelen.
Tegenwoordig is de Orde van Oranje-Nassau de orde die het meest wordt uitge-
reikt. Tijdens de jaarlijkse lintjesregen worden doorgaans enkele tientallen per-
sonen in de Orde van de Nederlandse Leeuw opgenomen. Daartegen over staan 
meer dan 3.000 benoemingen in de Orde van Oranje-Nassau.
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De geschiedenis van het Muiderslot kent diverse soorten ridders: van de middeleeuwse ridderschap 
van Floris V en het Franse predicaat van P.C. Hooft tot aan de lintjes van Gerrit Lodewijk Hendrik Hooft, 
één van nazaten van de 18e-eeuwse baljuwen Hooft.
Maar ook het kasteel zelf was begin 19e eeuw in de race als ridderhuis, toen in 1825 de zogenaamde 
Muiderslot-commissie - belast met de herbestemming van het leegstaande en sterk verwaarloosde 
slot - pleitte voor de oprichting van een Historisch Museum in het Muiderslot, in combinatie met een 
gedeeltelijke bruikleen van het kasteel aan de Kanselarij der Beide Orden. Op voorwaarde dat één van 
de ‘ridders’ als beheerder zijn intrek zou nemen in het kasteel.
Het Historische Museum is er niet gekomen; net zo min als de behuizing van de kanselarij. Maar in 1919 
nam wel de beoogde nieuwe ridder als beheerder zijn intrek in het Muiderslot: conciërge Cornelis Reder.
Anno 2014 vormt ‘Ridders van Holland ‘ het passende decor voor de nieuwe lintjesregen van Muiden in 
de Ridderzaal van het Muiderslot!

Hollandse ridders op het 
Muiderslot

De eerste foto van het Muiderslot
A.J. Hansen
1875
Collectie Muiderslot

Conciërge Cornelis Reder op 
het Slotplein, eerste kwart 20e 
eeuw.
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41 Ridderdiploma C. Reder in de 
Orde van Oranje-Nassau
25 maart 1908, no. 9
Collectie Museum van de Kanselarij der Ne-
derlandse Orden

Tijdens zijn eerdere functie als Haagse tram-
bestuurder wist Cornelis Reder op lijn 8 in de 
Haagse Parkstraat ternauwernood een fron-
tale botsing te voorkomen met nota bene 
het koninklijke rijtuig van H.M. Koningin 
Wilhelmina en haar gemaal prins Hendrik.
Op persoonlijke voorspraak van prins Hen-
drik beloont de regering het heldhaftige 
optreden van de ‘wagenbestuurder bij de 
Haagsche tramwegmaatschappij’ met het 
ridderkruis in de Orde van Oranje-Nassau.

42 Orde van Oranje-Nassau, 
Nederland
Ridderversiersel van C. Reder, slotbewaarder 
van het Muiderslot
Goud, emaile en zijde?
Collectie Museum van de Kanselarij der Ne-
derlandse Orden

Ook zijn dienstaanstelling in 1919 als con- 
ciérge en rijksambtenaar bij het Rijksmu-
seum Muiderslot plus die van zijn opvolger 
zoon Willem Reder, dankte Cornelis aan dit-
zelfde ridderschap…

43 Foto van Cornelis Reder, in zijn 
trambestuurdersuniform poserend 
voor de tram, met zijn ordeversier-
selen opgespeld
1908
Collectie Koninklijk Huisarchief

44 Reder-rijder-redder-ridder 
Gelukstelegram voor C. Reder
Rotterdam, 28 maart 1908
Collectie Koninklijk Huisarchief

Cornelis Reder ontvangt drie dagen na zijn 
ridderslag een gelukstelegram van een on-
bekende officier, met de cryptische tekst: 
‘Reder rijder redder ridder’. Zijn verrassende 
levensloop had niet duidelijker verwoord 
kunnen worden!

45 Gastenboek van het Muiderslot
Geitenleer, metaal en papier
Sinds 1903 (boekband in een 16e-eeuwse  
lederen bandomslag)
Collectie Rijksmuseum Muiderslot

Tijdens de eerste grote tentoonstelling op 
het Muiderslot in 1913, ter gelegenheid van 
honderd jaar onafhankelijkheid van het ko-
ninkrijk, zijn H.M. Koningin Wilhelmina en 
prins Hendrik de eersten die het nieuwe 
gastenboek van het museum signeren. Vele 
koninklijke en bijzondere gasten zullen nog 
volgen.
Op 26 april 2014 vindt de eerste Muidense 
lintjesregen onder het koningschap van 
koning Willem-Alexander plaats in de Rid-
derzaal van het Muiderslot. Een bijzondere 
ontvangst die opnieuw voor het nageslacht 
is vereeuwigd in het gastenboek…
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Hendrik (1876-1934), prins der Nederlanden, in het uniform van de Johanniter Orde
D. Harting
Gravure
1934
Collectie Museum van de Kanselarij der Nederlandse Orden

In 1909 werd op initiatief van prins Hendrik de commanderij 
Nederland van de Balije Brandenburg der Johanniter Orde op-
gericht. Vanaf 1946 staat deze adelsvereniging bekend als de Jo-
hanniter Orde in Nederland.
Ze pretendeert de traditie van de middeleeuwse johannieters 
voor te zetten. Naar Duits voorbeeld worden alleen protestantse 
edelen toegelaten als lid. Zij zijn actief op het terrein van de lief-
dadigheid.

De Johanniter 
Orde in Nederland
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46 Johannitertuniek en laarzen van de Duitse keizer Wilhelm II (1859-1941)
Collectie Huis Doorn

Frederik Wilhelm Victor Albert was als Wilhelm II de laatste Duitse keizer en koning van Prui-
sen. Aan het einde van de Eerste Wereldoorlog, op 9 november 1918 vluchtte de keizer uit het 
Duitse hoofdkwartier in België naar Nederland. Op voorspraak van prins Hendrik kreeg de 
voormalige keizer hier asiel en deed hij afstand van de Duitse troon. Huis Doorn werd hem 
aangeboden als permanente verblijfplaats, waar hij na zijn dood in 1941 werd bijgezet in het 
mausoleum.
De rood fluwelen jas met witte mouwomslagen is afgezet met zilverdraad. Het uniform 
heeft schouderstukken en een met zilverdraad geborduurd Johannieter borstkruis.

47 Ridderlijke Orde Sint Johannes van het Hospitaal te Jeruzalem, balije 
Brandenburg
Ridderkruis met adelaars aan een zwart halslint
Goud, emaille en zijde
Collectie Johanniter Orde in Nederland

Naast Johanniter ridderbroeder van prins Hendrik, werd Wilhelm II al in 1889 door H.M. Ko-
ningin Wilhelmina onderscheiden met het grootkruis in de Militaire Willems-Orde; verder 
was hij drager van het grootkruis in de Orde van de Nederlandse Leeuw sinds 1878 en onder-
scheiden met het grootkruis in de Huisorde van Oranje (1905). 
De Duitse keizer was het laatste staatshoofd dat de Militaire Willems-Orde ‘uit beleefdheid’ 
ontving. 
Zijn benoeming in de Huisorde van Oranje hangt samen met een familieband: ook de Pruisi-
sche koningen waren Prinsen van Oranje. De aan de keizer uitgereikte versierselen bevinden 
zich in de collectie van het Museum van de Kanselarij der Nederlandse Orden.
Wilhelm II was drager van maar liefst 75 ridderorden en diverse eremedailles.
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De Maltezer Orde werd in 1911 opgericht als de katholieke tegenhanger van de Johanniter Orde. Deze 
orde is nauw verbonden aan de katholieke kerk en beschouwt zich eveneens als een voortzetting van 
de middeleeuwse ridders van Sint Jan.
Evenals de Johanniter Orde streeft de Maltezer Orde er als adelsvereniging naar om het adellijk zelfbe-
wustzijn in Nederland te versterken.
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De Soevereine Militaire 
Hospitaal Orde van Sint Jan 
van Jeruzalem, van Rhodos en 
van Malta, afdeling Nederland

Geschilderd portret van Guillaume Charles Othon (Willem) van den Bogaerde van Terbrugge (1882-1974)
Jos Damien
Linnen, olieverf en hout
1955
Collectie Kasteel Heeswijk 65 64 



48 Geschilderd portret van Guillau-
me Charles Othon (Willem) van den 
Bogaerde van Terbrugge (1882-1974)
Jos Damien
Linnen, olieverf en hout
1955
Collectie Kasteel Heeswijk

Guillaume Charles Othon (Willem) van den 
Bogaerde was de laatste baron van Kasteel 
Heeswijk, afgebeeld op de achtergrond. De ba-
ron draagt het rode uniform van de Maltezer 
Orde met de zwarte, met rood gevoerde man-
tel. Hij klemt een zwarte steek met geel-wit-
rode kokarde onder zijn arm en in zijn rechter-
hand houdt hij zijn witte handschoenen. Zijn 
uniform is voorzien van gouden epauletten en 
goudgalon langs de zwarte kraag, met om zijn 
middel een zwartzilveren riem met kruizen en 
een gouden sluiting met twee ronde schijven.
De baron draagt een groot aantal onderschei-
dingen. Om zijn hals hangt het witte kruis 
van de Maltezer Orde. Links naast de knopen 
hangen onder elkaar: het witte grootkruis van 
Verdienste van de Maltezer Orde, het blauwe 
commandeurskruis in de Orde van Oranje-
Nassau en het rode commandeurskruis in de 
Orde van de Kroon van Roemenië. Links op zijn 
borst een keur aan Belgische ordetekenen en 
oorlogsonderscheidingen.

49 Rood uniform van ere- en devotie-
ridder der Soevereine Militaire Hospi-
taal Orde van Sint Jan van Jeruzalem, 
van Rhodos en van Malta, van wijlen 
baron Willem van den Bogaerde
1906
Textiel, metaal
Collectie Kasteel Heeswijk

Het rode uniform is voorzien van epauletten 
en een dubbele rij gouden knopen met Malte-
zer kruizen. De rechtopstaande zwarte kraag, 
zwarte revers en zwarte manchetten zijn 
voorzien van goudgalon langs de randen. Om 
de middel een zwarte gordel met witte Malte-
zer kruizen en een sluiting uit twee vergulde 
schijven eveneens met Maltezer kruizen en 
voorzien van een sierdegen.
Op de achterzijde twee knopen en op iedere 
manchet één knoop. De epauletten zijn voor-
zien van metalen siernoppen met wit ge- 
ëmailleerde Maltezer kruizen en bevestigd 
met een geborduurde band. Ook het borduur-
sel bestaat uit een afbeelding van twee kettin-
gen met een Maltezer kruis.
Het uniform is verder voorzien van twee spel-
den met eretekens en een halskruis van de 
Maltezer Orde (49a).

49a Soevereine Militaire Hospitaal 
Orde van Sint Jan van Jeruzalem, 
van Rhodos en van Malta, afdeling 
Nederland
Ridderversiersel, halskruis van de Orde van 
Verdiensten
Goud, emaille en zijde
1955
Collectie Kasteel Heeswijk

Het halskruis heeft een wit geëmailleerd acht-
puntig kruis van de Maltezer Orde met goud-
kleurige franse lelies in de 4 hoeken. Boven het 
kruis een goudkleurige kroon, met daarboven 
een goudkleurig schild met in het midden een 
tuniek; daarboven een helm en verder onder 
andere vlaggen, een hellebaard, een trommel 
en andere militaire attributen. Het kruis is be-
vestigd aan een zwart zijden halslint.
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50 Zwarte mantel met geborduurd 
Maltezer kruis
van baron Willem van den Bogaerde
Wol
1906
Collectie Kasteel Heeswijk

De mantel is op de rug versierd met een Malte-
zer kruis met vier Franse lelies tussen de kruis-
armen. De mantel is gevoerd een rode stof.

51 Orde van Verdiensten van Soeve-
reine Militaire Hospitaal Orde van 
Sint Jan van Jeruzalem, van Rhodos 
en van Malta
Certificaat nr. 554 op naam van Guillaume 
C.O.A.M.H.J.G. Baron van en Bogaerde van Ter-
brugge
24 november 1955
Collectie Kasteel Heeswijk

52 Roodfluwelen kussen 
met een geborduurd Maltezer kruis, bestaande 
uit zilveren kraaltjes en afgebiesd met een rood/
zilveren koord, dat in elke hoek 2 lussen vormt.
Collectie Kasteel Heeswijk

53 Soevereine Militaire Hospitaal 
Orde van Sint Jan van Jeruzalem, van 
Rhodos en van Malta
Ridderversiersel, kruis van Verdienste der Eer-
ste Klasse met Kroon van de Maltezer Orde
Koper, emaille en zijde
1920
Collectie Kasteel Heeswijk

Een wit geëmailleerd kruis met een koper om-
rand en gehangen aan een wit zijden lint met 
smalle rode banden. Aan de voorkant de tekst: 
MIL.ORDO EQUITUM BENE MERENTI; aan de 

achterkant jaartal A.D. MCMXX. Boven het 
kruis staan een kroon, een wereldbol en een 
kruisje. Een langwerpige beugelring vormt de 
bevestiging tussen het kruis en het lint.

54 Soevereine Militaire Hospitaal 
Orde van Sint Jan van Jeruzalem, van 
Rhodos en van Malta
Versiersel van Ridder van Gratie en Devotie
Koper, zilver, emaille en zijde
Collectie Kasteel Heeswijk

Het versiersel bestaat uit een wit geëmail-
leerd Maltezer kruis,voorzien van een koperen 
kroon en gehangen aan een blauw lint met 
een bevestigingsknoop, geschikt voor revers. 
De verbinding tussen de armen van het kruis 
bestaat uit verzilverde Franse lelies.

55 Soevereine Militaire Hospitaal 
Orde van Sint Jan van Jeruzalem, van 
Rhodos en van Malta
Twee reversversierselen van ridder van Eer en De-
votie (a,b) en het reversversiersel van ridder (c)
Vervaardigd door G. Wolfers (b,c)
Koper, textiel en metaal
Collectie Kasteel Heeswijk

De reversversierselen van ridder van Eer en De-
votie (a,b) betreffen zwarte ronde knopen ver-
sierd met een wit Maltezer kruis waartussen 
Franse lelies en erboven een gouden kroon. De 
knopen zijn bekleed met zwarte stof.
Het reversversiersel van de ridder betreft een 
met zwarte stof beklede knoop met een wit 
Maltezer kruis binnen een gouden rand (c).
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    LETTY HAEN (1953) UIT LOON OP       ZANDLID IN DE ORDE VAN ORANJE-NASSAU SINDS 2007. ZET ZICH O.A. AL VELE JAREN IN VOOR VILLA PARDOES, EEN VAKANTIEVERBLIJF VOOR GEZINNEN MET ERNSTIG ZIEKE KINDEREN, IS EREBESTUURSLID BIJ DE KONINKLIJKE HARMONIE ‘SOPHIA’S VEREENIGING’ EN HELPT MEE BIJ ALLERLEI EVENEMENTEN IN LOON OP ZAND. DAARNAAST MOCHT ZIJ ALS AFGEVAARDIGDE AANWEZIG ZIJN BIJ DE INHULDIGING VAN DE KONING.

‘Het moment van de uitreiking was adembenemend. Ik voelde me echt de koning te rijk. Maar het mooiste was nog wel dat ik vorig jaar bij de inhuldiging aanwezig mocht zijn. Dat was een uniek moment. Er zaten duizenden mensen in de kerk en toch kon je een speld horen vallen. Het was zo emotioneel dat niemand het droog hield. Op dat moment voel je de kracht van Nederland en besef je: wat zijn we als klein landje toch rijk.’

‘Door veel te doen krijg ik juist de kracht om door te gaan. Zo help ik bij Villa Pardoes, een plek waar kinderen vergeten dat ze ernstig ziek zijn. Als ik daar ben krijg ik meteen weer energie. Daar hangt magie in de lucht. Verder sta ik er ook niet zo bij stil, ik doe alles gewoon en blijf met beide benen op de grond staan. Toch moet ik mezelf soms even knijpen en denk ik: overkomt mij dit allemaal? Ben ik dit meisje uit Loon op Zand?’

Quisquis ades

        HARRY DE BLES (1960) UIT ALKMAAR  
LID IN DE ORDE VAN ORANJE-NASSAU MET DE ZWAARDEN SINDS 

2012. WERKT AL MEER DAN 25 JAAR BIJ HET MARINEMUSEUM 
IN DEN HELDER. ALS DIRECTEUR ZETTE HIJ HET MUSEUM 

LANDELIJK OP DE KAART EN MAAKTE ER EEN OPVALLEND 
UITHANGBORD VAN DE MARINE VAN. BINNEN EN BUITEN 

DEFENSIE IS HIJ ACTIEF IN VELE COMMISSIES EN 
BESTUREN, ZOALS DE TRADITIECOMMISSIE EN 

DE ‘8 OCTOBER VEREENIGING 
ALKMAARS ONTZET’.

‘De onderscheiding was echt een verrassing. Bij 
Defensie hebben we een can do-mentaliteit. Je 24/7 
inzetten hoort erbij. Ik verwacht niet voor alles een 
schouderklopje, maar als ik het krijg waardeer ik 
dat wel. Mijn lintje draag ik met trots. Verder ben 
ik gewoon de nuchtere museumdirecteur gebleven. 
Als leidinggevende bij Defensie is het mijn taak om 
mensen te motiveren en inspireren en dat zal ik blijven 
doen, met of zonder lintje.’

‘Ik zie het als een morele plicht om betrokken te zijn. 
Musea hebben grote maatschappelijke waarde in hun 
verbindende functie. Vooral voor wie thuis geen kunst 
of een kast vol geschiedenisboeken hee�  staan. In mijn 
museum laat ik bezoekers op een unieke manier de 
betekenis van de zeemacht beleven, voor de veiligheid 
op en vanuit zee, vroeger en nu. Ik kan en wil niet 
volstaan met het open en dicht doen van de deur, maar 
kan niets anders dan er vol voor gaan!’

FELIX VAN HOORN (1932) UIT GEERVLIET
LID IN DE ORDE VAN ORANJE-NASSAU SINDS 2004. HEEFT 
ZICH O.A. 40 JAAR INGEZET BIJ HET REGIONAAL ARCHIEF 

VAN VOORNE-PUTTEN EN ROZENBURG EN BIJ DE STICHTING 
OUD GEERVLIET, DIE ALS DOEL HEEFT DE REGIONALE 

GESCHIEDENIS VAN GEERVLIET EN VOORNE-PUTTEN TE 
BESTUDEREN. ONLANGS IS ZIJN HISTORISCHE WERK 

OVER HET DORP GEERVLIET GEPUBLICEERD, WAARIN 
HIJ AL ZIJN BEVINDINGEN HEEFT 

VERWERKT.

‘Ik vond het heel bijzonder om een lintje te krijgen. 
Het is erkenning, terwijl ik eigenlijk niets meer heb 
gedaan dan wat mijn hobby is. In mijn ogen is iemand 
veel meer een vrijwilliger als hij of zij elke week een 
uurtje met een man in een rolstoel gaat rijden, die 
anders niet buiten komt. Ik heb toch wel het idee dat 
er mensen zijn die dit meer verdienen dan ik. Ik doe 
gewoon wat ik leuk vind en ga daar ook mee door.’

‘Een echte ridder is een man in een harnas op een 
paard met een zwaard, die waarden als moed en 
opkomen voor zwakkeren hoog in het vaandel hee�  
staan. Maar wat in mijn ogen een persoon tot ridder 
maakt is toewijding. Dat geldt voor zowel de ridders 
van vroeger als die van nu. Er moet passie uitgaan 
van wat je doet. Of je nu je landgoed verdedigt, voor 
gehandicapten zorgt of in het archief werkt: het 
belangrijkste is dat je ervoor gaat.’

Quisquis ades

   ANDRÉ HUISMAN (1976) UIT DRONTEN
LID IN DE ORDE VAN ORANJE-NASSAU SINDS 2010. ZAT OP 
HET MOMENT VAN UITREIKING PRECIES 25 JAAR BIJ DE 

SCOUTING, WAARVAN 15 JAAR ALS ACTIEF VRIJWILLIGER. 
ZO WAS HIJ LEIDER BIJ DE FLEVO-SCOUTS, ZAT HIJ IN DE 

ORGANISATIE VAN DE MEERPAALDAGEN EN HEEFT HIJ DE 
SCOUTING FUNDAYS OPGEZET, EEN GROOT 
EVENEMENT DAT SINDS 2002 JAARLIJKS WORDT 

GEHOUDEN IN SAMENWERKING MET 
WALIBI HOLLAND.

‘Het lintje voelde als een beloning die niet alleen 
ik heb verdiend, maar die we met z’n allen hebben 
gekregen. Je kunt namelijk niet als enige zo’n groot 
evenement neerzetten, iedereen draagt eraan bij. Dat 
is ook wat me aanspreekt in scouting: je brengt samen 
iets tot stand door elkaars krachten en kwaliteiten te 
benutten, in plaats van tegen elkaar te strijden zoals bij 
veel sporten. En dat vind ik het mooiste wat er is.’ 

‘Zonder doorzettingsvermogen was het nooit gelukt 
om dit allemaal neer te zetten. Je loopt heel snel vast, 
krijgt kritiek, maar door te blijven zoeken en hard te 
werken kom je verder. Als ik iemand anders zie met 
zo’n zelfde speldje schept dat een band: je weet dat die 
ander ook iets betekenisvols hee�  gedaan en er hard 
voor gewerkt hee� . Je deelt voor je gevoel toch een 
bepaald soort mentaliteit.’

    LETTY HAEN (1953) UIT LOON OP       ZAND
LID IN DE ORDE VAN ORANJE-NASSAU SINDS 2007. 

ZET ZICH O.A. AL VELE JAREN IN VOOR VILLA PARDOES, 
EEN VAKANTIEVERBLIJF VOOR GEZINNEN MET ERNSTIG 
ZIEKE KINDEREN, IS EREBESTUURSLID BIJ DE KONINKLIJKE 

HARMONIE ‘SOPHIA’S VEREENIGING’ EN HELPT MEE 
BIJ ALLERLEI EVENEMENTEN IN LOON OP ZAND. 

DAARNAAST MOCHT ZIJ ALS AFGEVAARDIGDE 
AANWEZIG ZIJN BIJ DE INHULDIGING VAN 

DE KONING.

‘Het moment van de uitreiking was adembenemend. 
Ik voelde me echt de koning te rijk. Maar het mooiste 
was nog wel dat ik vorig jaar bij de inhuldiging 
aanwezig mocht zijn. Dat was een uniek moment. 
Er zaten duizenden mensen in de kerk en toch kon 
je een speld horen vallen. Het was zo emotioneel dat 
niemand het droog hield. Op dat moment voel je de 
kracht van Nederland en besef je: wat zijn we als klein 
landje toch rijk.’

‘Door veel te doen krijg ik juist de kracht om door 
te gaan. Zo help ik bij Villa Pardoes, een plek waar 
kinderen vergeten dat ze ernstig ziek zijn. Als ik daar 
ben krijg ik meteen weer energie. Daar hangt magie 
in de lucht. Verder sta ik er ook niet zo bij stil, ik doe 
alles gewoon en blijf met beide benen op de grond 
staan. Toch moet ik mezelf soms even knijpen en denk 
ik: overkomt mij dit allemaal? Ben ik dit meisje uit 
Loon op Zand?’

SHIRLEY XIAO HUA KE (1965) UIT PURMEREND
RIDDER IN DE ORDE VAN ORANJE-NASSAU SINDS 2013. ZET 

ZICH AL 18 JAAR IN VOOR DE CHINESE GEMEENSCHAP 
IN NEDERLAND. BEKLEEDT O.A. DE FUNCTIE VAN 

VICEVOORZITTER VAN DE CHINESE SPORTFEDERATIE, 
IS DECAAN VAN DE AFDELING KANTONEES OP HET 

CHINEES ONDERWIJSCENTRUM NEDERLAND IN 
AMSTERDAM, GEEFT ZELF BOEKEN UIT EN IS 

BETROKKEN BIJ ALLERLEI 
EVENEMENTEN.

‘Ik ben twintig jaar geleden naar Nederland gekomen 
en het is helemaal mijn thuis. Dat ik als buitenlander 
nu ook nog eens geridderd ben is heel speciaal. Ik 
voel me hier ontzettend gewaardeerd: mijn baas en 
collega’s hadden zelfs een feestje georganiseerd. Ook 
mijn Chinese familie vindt het heel bijzonder. Toen ik 
ze afgelopen vakantie ging bezoeken heb ik het lintje 
meegenomen om aan ze te laten zien. Het is � jn dat zij 
zo trots op me zijn.’

‘Echte ridders zijn mensen die bereid zijn om hard 
te werken. Zo ben ik sinds ik een lintje heb nog 
meer gaan doen. IJver is een belangrijke eigenschap 
en dat geef ik ook graag door. Ik vind dan ook dat 
meer mensen zich zouden moeten inzetten voor de 
samenleving. Zo moedig ik mijn tienjarige zoontje 
aan om te beginnen met vrijwilligerswerk in de 
bibliotheek. Op die manier komt hij er op jonge 
lee� ijd al mee in aanraking.’

WILLEM WEIMAR (1947) UIT ROTTERDAM
RIDDER IN DE ORDE VAN DE NEDERLANDSE LEEUW SINDS 

2013. HOOGLERAAR INTERNE GENEESKUNDE AAN HET 
ERASMUS MC EN STAFLID VAN DE AFDELING NEFROLOGIE 
EN TRANSPLANTATIE. SPEELDE EEN BELANGRIJKE ROL BIJ 

HET ONTWIKKELEN VAN EEN NEDERLANDS PROGRAMMA 
VOOR NIERDONATIE BIJ LEVEN, WAARDOOR NU 60 

PROCENT VAN ALLE NIERTRANSPLANTATIES WORDT 
UITGEVOERD MET EEN LEVENDE 

DONORNIER.

‘Geridderd worden hee�  op mij geen enkele invloed 
gehad. Mijn onderscheiding draag ik ook eigenlijk 
nooit. Natuurlijk is het een mooie erkenning voor 
wat ik heb gedaan, maar dat is gewoon mijn werk. 
Met doorzettingsvermogen, organisatietalent en 
communicatieve vaardigheden kom je een heel 
eind. En die zogenaamde ridderlijke waarden, zoals 
eerlijkheid, daar hield niemand zich toch vroeger aan? 
Zeker de graven van Holland niet.’

‘Vanuit mijn vakgebied heb ik wel een 
voorbeeldfunctie: ik probeer een zekere mentaliteit 
over te brengen. Geneeskunde is namelijk steeds meer 
een beroepsopleiding geworden, waarbij mensen 
gewoon doen wat ze geleerd hebben. Wij hebben 
ervoor gekozen om het anders aan te pakken en steeds 
nieuwe wegen in te slaan. Dat kan je zien als moed, 
maar ik beschouw het meer als niet willen berusten in 
de bestaande situatie. Ik ben niet zo’n volger.’

(Naam)

UIT
RIDDER IN DE ORDE VAN

SINDS

De gedragscode voor ridders stoelde van oudsher op belangrijke waarden als 
edelmoedigheid, ijver, moed, eer, wijsheid en kracht. Ik/jij heb(t) een lintje verdiend, 
omdat



THOM ROEP (1952) UIT SCHAGEN
RIDDER IN DE ORDE VAN ORANJE-NASSAU SINDS 2013. 
SCENARIST VAN STRIPVERHALEN. WERKTE VEERTIG 
JAAR LANG BIJ HET WEEKBLAD DONALD DUCK, WAARVAN 

HIJ VAN 1984 TOT 2013 HOOFDREDACTEUR WAS. OOK 
IS HIJ ÉÉN VAN DE SCHEPPERS VAN DE SUCCESVOLLE 

SERIE VAN NUL TOT NU, EEN STRIPVERHAAL OVER 
DE GESCHIEDENIS VAN NEDERLAND EN ZIT HIJ 

ACHTER DE STRIP DOUWE DABBERT.

‘Ik ben er trots op dat ik als verzamelaar en schrijver 
van strips een lintje heb gekregen. Het is na veertig 
jaar werken bij Donald Duck een mooie waardering. 
Dat ik nu opeens op gelijke voet sta met striphelden 
als Ivanhoe en Prins Valiant, daar kan ik de humor 
wel van inzien. Of ik me ook een ridder voel? Nee. 
Misschien komt dat pas als ik een ronde tafel timmer 
of een slotgracht om mijn huis graaf!’

‘Het beste voorbeeld van hoe het als ridder niet moet 
is natuurlijk Donald Duck zelf. Hij is dri� ig en wordt 
bij al zijn baantjes ontslagen. Het blad lijkt misschien 
grappig, maar is ook leerzaam. Zo lees je bij een strip 
als Van Nul tot Nu toch maar mooi over Vikingen en 
Willem de Zwijger. Een onderwijzer vertelde mij ooit  
dat hij de Beeldenstorm wilde behandelen: bleken zijn 
leerlingen er al alles van te weten door Donald Duck!’

       AART GOEDE (1940) UIT LANDSMEER
RIDDER IN DE ORDE VAN ORANJE-NASSAU SINDS 2003. 

BEKLEEDDE VAN 1957 TOT 2001 DE FUNCTIE VAN 
DIRECTEUR BINNEN HET FAMILIEBEDRIJF ADRIAAN GOEDE BV. 

DAARNAAST IS HIJ IN ALLERLEI VERSCHILLENDE 
BESTUREN ACTIEF GEWEEST, ZOWEL BINNEN HET 

DORP LANDSMEER ALS OP NATIONAAL EN 
EUROPEES NIVEAU.

‘Het lintje ervaar ik als een bijzondere waardering voor 
mijn werkzaamheden, ook al heb ik nooit stil gestaan 
bij wat ik allemaal deed. Het is gewoon leuk om wat 
voor mensen te betekenen. We zitten hier in een 
klein dorp waar iedereen elkaar kent. Als iemand een 
probleem hee�  komt-ie naar mij. Zo heb ik ooit een 
werknemer met hoge schulden onder mijn curatele 
gesteld. Nu hee�  hij zelfs een spaarcentje. Dat soort 
dingen vind ik belangrijk.’ 

‘Tegenwoordig gaat het niet meer om moed of 
spierkracht, maar worden mensen beloond om sociaal 
gedrag. Bij ridderschap hoort verantwoordelijkheid. 
Kijk goed om je heen en denk mee in het sociale leven. 
Zo ben ik er in mijn bedrijf altijd voor mijn personeel 
geweest, ook buiten het werk om. Als er iemand ziek 
was stond ik met een fruitmandje voor de deur. Zo 
maak je een onderneming groot: uiteindelijk doe je het 
niet alleen, maar met elkaar.’

 PETER BROUWER (1948) EN SYLVIA STEINERT (1953)
UIT MUIDEN

RIDDERS IN DE ORDE VAN ORANJE-NASSAU SINDS 2013. 
ZETTEN ZICH IN VOOR ALLERLEI GOEDE DOELEN. 

ZO ZIJN ZE MEDEOPRICHTERS VAN STICHTING SAILABILITY 
NEDERLAND, DIE HET VOOR MENSEN MET EEN 

BEPERKING MOGELIJK MAAKT OM TE ZEILEN EN 
BIEDEN ZIJ VIA HUN EIGEN STICHTING SEACREST 

ONDERSTEUNING AAN KINDEREN DIE TUSSEN 
WAL EN SCHIP DREIGEN TE RAKEN.

‘Toen we stopten met werken zijn we de kennis die we 
hadden voor een ander doel gaan gebruiken: mensen 
met een beperking het plezier van zeilen meegeven. 
Als je vervolgens aan de waterkant staat en mensen 
met een glimlach uit hun boot ziet komen gee�  dat 
ontzettend veel voldoening. Toch is er verder geen 
baas die jou vertelt dat je goed bezig bent. Het lintje 
voelt een beetje als die erkenning: wat wij doen is 
‘goedgekeurd’ door de koning.’

‘Ridders in de middeleeuwen waren echte strijders, 
maar van ons kan je dat ook op een bepaalde manier 
zeggen. We hebben er veel energie in gestoken om de 
stichting levend te houden. Ook moed is hierbij heel 
belangrijk. Je moet het lef hebben om andere mensen, 
die eraan twijfelen, ervan te overtuigen dat zeilen voor 
mensen met een beperking heel belangrijk is. Dat 
we nu tien jaar bestaan is het bewijs dat deze strijd 
succesvol is geweest.’

       ANNEMARIE JANSSEN (1965) UIT      OSS
RIDDER IN DE ORDE VAN ORANJE-NASSAU SINDS 2009. 
VOORMALIG TOPZWEMSTER. IN 1982 HAALDE ZE ALS 
EERSTE NEDERLANDSE ZWEMSTER EEN GOUDEN MEDAILLE 

OP HET WK. OOK DEED ZE MEE AAN DE OLYMPISCHE 
SPELEN IN 1984 EN SLEEPTE ZE TOT 1987 NOG MEER 
PRIJZEN BINNEN. TEGENWOORDIG DOET ZE VEEL 

VRIJWILLIGERSWERK, O.A. VOOR DE ZWEMBOND, 
DE OUDERRAAD EN DE PLAATSELIJKE 

KERKGEMEENSCHAP.

‘Het lintje beschouw ik als een beloning voor het 
zwemmen. Het was voor mij heel erg speciaal 
om toentertijd als eerste Nederlandse dame 
wereldkampioen te worden. Maar daarnaast is het 
ook een motivatie. Met het wedstrijdzwemmen ben 
ik dan wel gestopt, maar ik doe nog steeds graag 
mijn vrijwilligerswerk. En het is zeker een eer. Mijn 
jongste zoontje vroeg ook meteen: “Mama, krijg je nu 
een zwaard?”’

‘Bij het zwemmen heb ik wel eens lastige beslissingen 
moeten nemen. Doe ik mee aan de Olympische 
Spelen of is het verstandiger om te stoppen? Dat zijn 
moeilijke keuzes, maar als je echt de wil en de tijd hebt 
om door te gaan geef je ook honderd procent. Over al 
het vrijwilligerswerk dat ik doe denk ik eigenlijk nooit 
zo na. Ik vind het � jn om ermee bezig te zijn en zie het 
als een prima tijdsinvulling.’

SARAH-QUITA OFFRINGA (1991) UIT UTRECHT
RIDDER IN DE ORDE VAN ORANJE-NASSAU SINDS 

2013. PROFESSIONELE WINDSURFER UIT ARUBA. 
ZEVENVOUDIG WERELDKAMPIOEN, WORDT OOK WEL 

GEZIEN ALS ‘THE QUEEN OF FREESTYLE’. DAARNAAST 
RONDT ZE DIT VOORJAAR HAAR STUDIE NATUUR- EN 

INNOVATIEWETENSCHAP AF IN UTRECHT. ZE IS 
DE JONGSTE GEDECOREERDE VAN 2013.

‘Ik vind het vaak moeilijk om mijn studie en het 
windsurfen allebei op hoog niveau te houden. Zo had 
ik vorige zomer allemaal wedstrijden, maar zat ik de 
twee maanden ervoor keihard te werken aan mijn 
scriptie. Dan is het heel moeilijk om het surfen los 
te laten. Het lintje gaf mij die extra motivatie om in 
beide maximaal te blijven investeren. Op Aruba ben 
ik ook een beetje een rolmodel: ik laat zien dat je kunt 
sporten én studeren.’

Dat ik nu een ridder ben besef ik wel: je merkt dat 
mensen soms tegen je opkijken. Het is moeilijk om 
met die extra aandacht om te gaan. Ik wil er niet 
meer van maken dan het is, want ik doe uiteindelijk 
wat ik het leukst vind. Ik houd gewoon heel veel van 
windsurfen en dat maakt het ook makkelijk om daarin 
door te zetten. Uiteindelijk gaat het erom dat je het 
voor jezelf doet, niet voor de erkenning.’

HARRY VAN DER KAMP (1947) UIT ALMERE
RIDDER IN DE ORDE VAN DE NEDERLANDSE LEEUW SINDS 

2010. GERENOMMEERD BAS-BARITON, MADRIGALIST, 
BEKLEEDT EEN PROFESSORAAT IN BREMEN EN GEEFT 

MASTERCLASSES IN NEDERLAND EN DUITSLAND. MET ZIJN 
IN 1984 OPGERICHTE GESUALDO CONSORT AMSTERDAM 

BRENGT HIJ WERELDWIJD 16DE TOT 20STE-EEUWSE 
MUZIEK TEN UITVOER EN HEEFT HIJ HET COMPLETE 

VOCALE WERK VAN SWEELINCK OPGENOMEN 
EN UITGEGEVEN.

‘Sinds ik een lintje heb ben ik me bewuster geworden 
van de waarde ervan. Ik sta nu stil bij hoeveel mensen 
kunnen betekenen voor de maatschappij. Er zijn nog 
zoveel ‘ridders-to-be’ die fantastisch werk verrichten. 
Voor hetzelfde geld kiezen mensen ervoor om tv 
te kijken en niets uit te voeren. Geridderd worden 
hee�  bij mij een bepaald soort verantwoordelijkheid 
geschapen, namelijk om aandacht te hebben voor wat 
anderen allemaal presteren.’

‘Deugd adelt, maar ook arbeid adelt. Als je iets 
bijzonders in je hoofd hebt moet je dat doorzetten. 
Het werk van Sweelinck bestond wel in druk, maar 
zijn muziek was nergens te beluisteren. Mensen ervan 
overtuigen dat het moest worden opgenomen kostte 
veel tijd en energie. Daarin zit een zeker ridderlijk 
aspect: het is een gevecht. Je neemt het zwaard ter 
hand en strijdt tegen allerlei vooringenomenheid en 
commerciële argumenten.’



Ridders van Holland
Van harnas tot lintjesregen

De overeenkomst tussen Graaf Floris V en Anky van Grunsven? Echte ridders!
Ridders van Holland is een bijzondere schatkamertentoonstelling over de geschiedenis van de Hollandse 
ridderorden en de betekenis van het fenomeen ridderschap, vroeger en nu.

Muiderslot katern 3

ANKY VAN GRUNSVEN (1968) UIT ERP
RIDDER IN DE ORDE VAN ORANJE-NASSAU SINDS 1997, RIDDER 

IN DE ORDE VAN DE NEDERLANDSE LEEUW SINDS 2000. 
HAALDE ALS NEDERLANDSE DRESSUURRUITER DRIE MAAL 

OP RIJ INDIVIDUEEL GOUD TIJDENS DE OLYMPISCHE 
SPELEN IN 2000, 2004 EN 2008. OOK WON ZE IN TOTAAL 
NEGEN KEER DE WERELDBEKERFINALE. HIERMEE IS 

ZIJ DE MEEST SUCCESVOLLE DRESSUURRUITER 
ALLER TIJDEN. 

‘Ik vond het een hele grote eer om ridder te worden, 
had er echt een gevoel van “wauw” bij. Het betekent 
dat wat ik heb gedaan wordt gewaardeerd. Verder 
voel ik me niet echt een ridder, maar ik vertel mijn 
kinderen wel vaak dat ik er één ben. Die vinden dat 
heel stoer. Ik ben natuurlijk wel een ruiter op een 
paard, net zoals de ridders van vroeger. Alleen een 
harnas heb ik nog niet!’

‘Rond mijn achttiende besloot ik dat ik echt in de 
paardensport verder wilde. En als je iets wilt moet je 
ervoor gaan; eruit halen wat erin zit. Geestkracht is 
hierin heel belangrijk. Zo stond ik na de Olympische 
Spelen in Sydney voor een moeilijke beslissing: 
doorgaan of niet? Ik wil altijd de uitdaging aangaan, 
maar waar kon ik naartoe werken als ik het hoogste al 
had bereikt? De keuze om toch met paarden door te 
gaan bleek de juiste.’

Van harnas tot lintjesregen
Ridders van H

olland

Ridders van Holland
Van harnas tot lintjesregen
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RUTGER HAUER (1944) UIT LOS ANGELES
RIDDER IN DE ORDE VAN DE NEDERLANDSE LEEUW SINDS 2013.

BRAK DOOR MET HOOFDROLLEN IN DE SERIE FLORIS EN
DE FILM SOLDAAT VAN ORANJE. SINDS DE JAREN ‘80 IS HIJ 

VOORNAMELIJK TE ZIEN IN ENGELSTALIG FILMWERK;
HIJ HEEFT INMIDDELS IN RUIM 140 FILMS MEEGESPEELD 

EN VERSCHILLENDE PRIJZEN OP ZIJN NAAM STAAN.
DAARNAAST ZET HIJ ZICH IN VOOR MEERDERE GOEDE 

DOELEN, ZOALS ZIJN AIDS STICHTING DE 
RUTGER HAUER STARFISH ASSOCIATION 

IN ITALIË.

‘Het is mooi als het publiek waardeert wat je doet,
dat is ook het doel. Maar een lintje uit koninklijke 
hand is echt uitzonderlijk. Ik moest meteen denken 
aan Erik Hazelho�  Roelfzema, de Soldaat van Oranje 
die werd onderscheiden met een Militaire Willems-
Orde. Ook hierdoor voel ik me voor altijd met hem 
verbonden en kan ik mezelf vriend en ook ‘collega 
ridder’ noemen. Tijdens de uitreiking voelde ik me 
ook weer een beetje ‘Soldaat van Oranje’.

‘Kennis is een groot goed, maar kan je ook ergens van 
weerhouden. Moed houdt je nooit tegen. Moed is vaak 
onwijs onzinnig. In mijn vak kun je zonder durf beter de 
deur niet uit. Ik ben van nature niet bang en zou een dik 
boek vol kunnen schrijven over alle niet-wijze dingen die 
ik heb ondernomen om de wereld te ontdekken. Begrip 
en een goede neus vind ik de beste kwaliteiten voor 
de hedendaagse ridders van Oranje. Daar kan ook de 
onwijze keizer zonder kleren wat van leren!’




