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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.



10 

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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