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De digitale nieuwsbrief van de Stichting tot Instandhouding van het Museum van de  

Kanselarij der Nederlandse Orden verschijnt drie keer per jaar in de laatste week van april, 

juni en oktober. 

 

 

Deze nieuwsbrief is volledig gewijd aan de geschiedenis en achtergrond van de Orde van de Kousenband 

ter gelegenheid van de installatie van koning Willem-Alexander in deze Orde op Garter Day, maandag 17 

juni 2019. 

 

 

Eventuele op- of aanmerkingen, suggesties, vragen of aanvullingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief 

kunt u doorgeven aan het secretariaat van de Stichting tot Instandhouding van het Museum van de  

Kanselarij der Nederlandse Orden. En uiteraard zijn wij benieuwd naar uw reactie. 

Mocht u geen prijs meer stellen op de nieuwsbrieven, dan kunt u dat per email laten weten. Uw gegevens 

zullen dan uit het adressenbestand worden verwijderd.  

Stuur een email naar: secretariaat@kanselarijmuseum.nl onder vermelding van ‘opzegging digitale  

nieuwsbrief’. 

 



Vermoedelijk in 1348 stichtte de Engelse koning Edward III de Most Noble Order of the Garter, de Orde van 
de Kousenband. Daarmee is de orde een van de oudste ter wereld. De orde is gewijd aan Saint George of Sint 
Joris, de schutspatroon van Engeland. 
 

De soeverein van de orde is de regerende Engelse koning of koningin. Met inbegrip van de prins van Wales 
telt de orde 25 ridders of knight companions. Boven dit aantal van 25 ridders kunnen buitenlandse vorsten 
als extra knight of extra lady in de orde worden opgenomen. De orde beschikt over eigen functionarissen, 
waarvan Garter King of Arms de belangrijkste is. Sinds de stichting is de bisschop van Winchester als 
geestelijke aan de orde verbonden. 
 

De Orde van de Kousenband kent verschillende versierselen: de eigenlijke kousenband, de keten met de 
George, een heuplint met de lesser George en de borstster. 
De kousenband van blauwe zijde draagt het motto van de orde, Honi soit qui mal y pense, en wordt door 
heren om het linker bovenbeen en door dames om de linker bovenarm gedragen. Bij bijzondere 
plechtigheden dragen de ridders een grote gouden keten, waaraan de George hangt, een voorstelling van 
Sint Joris die de draak doodt. In andere gevallen wordt aan een blauw heuplint een ovaal gouden medaillon 
met een voorstelling van Sint Joris en de draak gedragen. Dit medaillon wordt lesser George genoemd. 

Bij plechtige gelegenheden dragen de ridders van de Orde van de Kousenband een fraai ordegewaad, 
bestaande uit een zwart fluwelen hoge hoed, versierd met witte struisvogelveren en een zwarte rei-
gerpluim en een mantel van donkerblauwe fluweel met wit zijden voering. Vroeger kende het ordegewaad 
bijbehorende onderkleding, maar tegenwoordig dragen de ridders onder de mantel jacquet of uniform. 



 
Tijdens het staatsbezoek aan Engeland van 23 en 24 oktober 2018 benoemde koningin Elisabeth II koning 
Willem-Alexander tot ridder in de Orde van de Kousenband. Een ridder die in de orde is benoemd, moet 
vervolgens worden geïnstalleerd. Pas dan wordt hij als een volwaardig lid van de orde beschouwd. De in-
stallatie van Willem-Alexander vindt plaats op ‘Garter Day’, op maandag 17 juni 2019 op Windsor Castle. 

’s Ochtends verzamelen alle orderidders zich in vol ornaat in de troonzaal van het paleis, waar de investitu-
ur plaats vindt. Geassisteerd door twee orderidders worden de nieuw benoemde ridders door koningin Eliz-
abeth bekleed met de ordeversierselen en de ordemantel. Daarna leggen zij een eed af. Na de investituur 
vindt een lunch plaats. 

Na de lunch begeven alle ridders en ordefunctionarissen zich in processie naar Saint George’s Chapel. Hier 
worden nieuwbenoemde ridders naar hun plaats geleid, de eigenlijke installatie. Iedere ridder heeft een 
eigen koorstoel waarboven zijn banier en helmteken zijn aangebracht. In de kapel vindt een speciale 
dankdienst, waarmee de plechtigheid wordt afgesloten. 

Al van oudsher vonden processies van orderidders in hun ordegewaden plaats. Maar in zijn huidige vorm 
gaat ‘Garter Day’ terug tot 1948, toen bij het zesde eeuwfeest van de orde het ceremonieel opnieuw werd 
vastgesteld. De processie van de ridders van de Orde van de Kousenband trekt jaarlijks duizenden be-
zoekers. 



Niet lang na de oprichting van de Orde van de Kousenband werden de eerste buitenlandse vorsten in de 
orde opgenomen. Tussen de Nederlanden en de Engelse ridderorde heeft altijd een bijzondere band 
bestaan: de Nederlanden leverden het grootste aantal buitenlandse orderidders. 
 

De eerste Nederlandse vorst die in de orde wordt opgenomen, is Willem I, hertog van Gelre en Gulik, die 
in 1390 wordt benoemd. Daarna worden aan het begin van de 15de eeuw de Hollandse hertogen Albrecht 
en Willem V benoemd, vervolgens de Bourgondische hertog Karel de Stoute en tenslotte verschillende 
Habsburgse vorsten, die in de Lage Landen regeren, onder wie Filips de Schone, keizer Karel V en koning 
Filips II. 

Met het afzweren van de Spaanse koning Filips II als landsheer, worden de noordelijke Nederlanden 
vanaf 1588 een republiek van zeven soevereine gewesten. In verschillende gewesten spelen de Oranjes 
als stadhouder een belangrijke rol. In 1613 benoemt koning Jacobus I prins Maurits tot ridder in de Orde 
van de Kousenband. De benoeming heeft de nodige voeten in de aarde: Maurits mag de orde accepteren. 
Niet als soeverein vorst, maar als vertegenwoordiger van de republiek. Na Maurits worden alle Oranje-
stadhouders in de orde opgenomen, van Frederik Hendrik in 1627 tot Willem V in 1752. 

De traditie om de Oranjes in de Orde van de Kousenband op te nemen, wordt in augustus 1814 voortgezet 
met de benoeming van Soeverein Vorst  Willem Frederik, de zoon van de vroegere stadhouder Willem V. 
Daarna zal aan alle Nederlandse koningen en koninginnen dezelfde eer te beurt vallen, met als enige 
uitzondering koning Willem II. Tijdens het staatsbezoek van 23-24 oktober 2018 is koning Willem-
Alexander tot ridder in de Orde van de Kousenband benoemd. Diens officiële installatie vindt plaats op 
maandag 17 juni 2019 in Windsor Castle. 
. 



Pas vier jaar oud is stadhouder Willem V op de voorzijde van de unieke gouden penning die werd geslagen 
ter gelegenheid van zijn verheffing in de Orde van de Kousenband in 1752. Kort geleden werd dit unieke 
stuk aangekocht door de Stichting tot Instandhouding van het Museum van de Kanselarij der Nederlandse 
Orden met medewerking van de Koninklijke Vereniging van Leden der Nederlandse Ridderorden. 
 

Willem V was op 8 maart 1748 geboren als zoon van stadhouder Willem IV en zijn Engelse echtgenote An-
na van Hannover. Op 13 maart 1752 benoemde zijn Engelse grootvader, koning George II, twee van zijn 
kleinkinderen tot ridder in de Orde van de Kousenband: Willem V en zijn 12-jarige Engelse neef Eduard 
August. 

De plechtige installatie van Willem V als ridder in de Orde van de Kousenband vond op 5 juni 1752 plaats 
in de Oranjezaal van Huis ten Bosch. De plechtigheid werd bijgewoond door leden van de Staten-
Generaal, de Staten van Holland, het stadhouderlijk gezin en een groot aantal hofdignitarissen. Op een 
fraaie ets van de hand van J.C. Philips is goed te zien hoe het bij de installatie toeging. 

Begin januari 1753 bood de Amsterdamse medailleur Joan George Holtzhey in de kranten zijn penning op 
de installatie van Willem V te koop aan. In goud kostte deze fl 70 in zilver fl 20. Ook leverde hij goedko-
pere exemplaren in een kleiner formaat. Nauwgezet beeldde Holtzhey de hoed, de mantel en de keten 
van de Engelse ridderorde af. Maar wat de medailleur ons voorschotelt is een ‘artist’s impression’, want 
tijdens de installatie zouden ordekostuum en keten alleen maar worden getoond. Voor de jonge prins 
waren deze op dat moment nog een aantal maten te groot. 


