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Beleidsnotitie 
 

Samenvatting 

Deze notitie geeft u inzicht in waar de Vereniging van leden van de Militairy and Hospitaller Order of 

Saint Lazarus of Jerusalem, Nederland , verder te noemen MHOSLJ, voor gaat en voor staat. 

In grote lijnen komt aan de orde: 

 De vrijwilliger ( leden ); 

  Charity; 

   Projecten; 

   Resultaten. 

      

In de bijlagen treft u aan: 

  Structuur van de Vereniging; 

   Functie overzicht;  

   Bevorderingsbeleid;  

   Financieel;  

   Kledingvoorschrift; 

   Onze geschiedenis in het kort. 
 

Dit document wordt eens per vijf jaar binnen het Kapittel en met de leden van de vereniging besproken 

en waar nodig geactualiseerd.  

 

Algemeen 

De vereniging MHOSLJ is een vereniging met leden welke verdeeld zijn in Commanderijen, lees 

afdelingen. Deze deling is geschiedenis, ons land is verdeeld door de grote rivieren die dwars door ons 

land stromen, bereikbaarheid, gewoonten en geloof kenmerken ons land al sinds decennia in  

 onder en boven de rivieren. Het gaat om de Commanderijen Sint Servaas onder de rivieren en Sint 

Willibrord boven de rivieren. Samen vormen deze afdelingen de vereniging die wordt aangeduid als een 

Jurisdictie “De Grand Bailiwick of the Netherlands van The Military and Hospitaller Order of Saint 

Lazarus of Jerusalem”. De Grand Bailiwick of the Netherlands is samen met 36 andere Jurisdicties, ieder 

land met leden is een Jurisdictie, een onderdeel van de Militaire and Hospitaller Order of St. Lazarus of 

Jerusalem. Dit betekent dat ieder lid van de Vereniging de statuten en de ByLaws van de Orde 

accepteert en naleeft evenals de statuten en de regels van de Grand Bailiwick of the Netherlands. 

De statuten en de ByLaws zijn op te vragen bij de Chancellor: info@saintlazarus.nl  

En zijn te downloaden op onze website: https://www.saintlazarus.nl  
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Doel van de vereniging 

Doel van de vereniging is: 

   Het verdedigen van het christelijke geloof; 
   Strijden tegen lepra en aanverwante ziekten en hen die daardoor getroffen zijn helpen en 

ondersteunen waar kan en waar mogelijk. 
 

Lid zijn van de MHOSLJ betekent dat op vrijwillige basis wordt omgezien naar een anderen. Vandaag de 

dag is dat niet alleen meer lepra en aanverwante ziektebeelden maar ook andere vormen van ziekten en 

lijden worden door Ordeleden gesteund. Essentieel is het christen zijn en van daaruit omzien naar hen  

hen die het minder goed hebben, geen uitzicht hebben op een toekomst, geen zicht op een 

menswaardig bestaan en/of naar hen die, op welke wijze dan ook hulp van anderen nodig hebben.. 
 

Een ander doel van de vereniging is om bij voortduring zich in te spannen anderen te interesseren voor 

het goede werk van de Orde waardoor zij bereid zijn lid te worden. 

 

Doel bereiken 

De vereniging kan zijn doelen bereiken door: 

   Activiteiten en bijeenkomsten te organiseren; 
   Persberichten te initiëren; 
   Flyers te verspreiden; 
   Social media in te zetten; 
   Mond op mond reclame 

 

Definitie vrijwilligerswerk 

Vrijwilligerswerk is het werk dat binnen de vereniging onverplicht en onbetaald wordt verricht ten 

behoeve van anderen of ten behoeve van de samenleving. 
 

Leden, ongeacht rang en functie verrichten hun werkzaamheden en verplichtingen vrijwillig en dragen 

eventuele kosten in principe zelf. In principe omdat het kan voorkomen dat declaratie is toegestaan in 

overleg en met toestemming van de Bailiff, lees voorzitter. 

 

Quote van de vrijwilliger 

“ Vrijwillig is niet verplicht maar zonder afspraken en verplichtingen is er geen vrijwilligheid “  
 

Een belangrijke quote die door iedereen onderschreven wordt. Met elkaar samen werken en/of acties 

ondernemen betekent dat iedereen tot zijn/ haar recht moet kunnen komen in die dingen waar hij of zij 

goed in is, kennis van heeft  en plezier aan beleeft. Op deze wijze kunnen gezamenlijke en persoonlijke 

doelen worden nagestreefd op een zodanige wijze dat hiermee aan de doelstellingen van de Vereniging 

en daarmee aan die van de Orde worden voldaan.  
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Meerwaarde van deze beleidsnotitie 

De meerwaarde van deze beleidsnotitie is : 

  Draagt bij in helderheid van verwachtingen; 

  Geeft inzicht in mogelijkheden en structuur; 

  Geeft enige achtergrondinformatie. 

 

Organisatie 

Voor de organisatie structuur  en voor de organisatiegegevens verwijzen wij u bijlage 01. 

 

Bestuur 

Bestuursleden van de vereniging MHOSLJ zijn hoofdelijk aansprakelijk en verrichten hun 

werkzaamheden op basis van vrijwilligheid. Zij ontvangen geen vergoedingen en kunnen in principe 

geen declaraties indienen. In principe omdat zich situaties voor kunnen doen dat incidenteel een 

declaratie in overleg met de voorzitter mogelijk is.  

Bestuurstaken 

Het toezien op, het ondersteunen van en het zorg dragen voor leden die actief zijn in de naleving van de 

regels en riten van de Orde in het algemeen en die van de vereniging in het bijzonder. 

Waarbij de essentie ligt op Charity en op het verdedigen van het christelijke geloof. 

 

Bestuursbijeenkomsten 

Het bestuur komt minimaal 4x per jaar bijeen. 

 

Verantwoording door bestuur 

Het bestuur kegt verantwoording af door het organiseren van 2 jaarvergaderingen en 1 jaarverslag 

waarin activiteiten en financiële gegevens zijn opgenomen. 

 

Leden: 

De leden van de vereniging staan voor:   

- trouw en broederschap; 

- respect voor de medemens; 

- handelen naar eer en geweten. 

 

Lidmaatschap 

Lidmaatschap kent verplichtingen, en die zijn: 

  Tijdig betalen van jaarlijkse bijdrage; 

   Aanwezig bij de : 

-  algemene leden vergadering(en);      

-  commanderijvergadering; 

-  Vigil en Investituur;            

-  minimaal bij één charity en/of Social event bijeenkomst.; 

-  nieuwjaarsbijeenkomst.        

mailto:Kanselarij@st-Lazarus.nl
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Nieuwe leden: 

Nieuwe leden komen binnen via verschillende kanalen, website, facebook, persoonlijk contact, etc.  

De procedure: 

Stap 1: 

Diegene die het eerste contact heeft draagt er zorg voor dat de belangstellende de onderstaande 

documenten ontvangt: 

- informatie flyer; 

- laatste jaarverslag; 

- laatste ( 1 of 2 ) newsmagazine; 

- laatste (1 of 2 )  brieven van de Bailiff; 

- algemene presentatie; 

- beleidsnotitie van de vereniging en van de stichting; 

Stap 2 

Kennismakingsgesprek met de Bailiff. 

Stap 3 

Kennismaking met de Commander 

Stap 4 

Kennismaking met leden van de Commanderij(en) door het bijwonen van een bijeenkomst en/of 

activiteit.  

 

Voor ieder aspirant-lid van de Vereniging is van toepassing dat: 

  Nieuwe leden een vast aanspreekpunt krijgen binnen de Commanderij; 

  Het vaste aanspreekpunt is tevens de begeleider - mentor voor minimaal de eerste twee jaren; 

 

Intrede in de Orde 

Aspirant- leden kunnen na de kennismakingsperiode te kennen geven dat zij lid willen worden, c.q. in 

willen treden. Belangrijk om hier de tijd voor te nemen. Intreden in de Orde is voor altijd. 

Voorwaarden voor intreding: 

  Minimale leeftijd 18 jaar; 

  Een doopbewijs. 

 

Procedure intreding: 

Aanvraagformulier invullen, kopie doopbewijs bijvoegen en indienen bij de Bailiff. 

Bailiff beoordeelt de aanvraag en stuurt na goedkeuring deze door naar de Grand Chancellor met het 

verzoek om het aspirant lid op te nemen in de Orde. Na goedkeuring van het Internationale Kapittel 

(ontvangt het aspirant - lid een certificaat ) is het aspirant lid formeel een Orde lid. 

De festiviteiten en rituaal die hierbij horen worden in de eerstkomende Investituur tot uitvoer gebracht. 
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Privacy 

Na goedkeuring van de aanvraag intreding in de Orde ontvangt het nieuwe lid bericht van de Chancellor 

met het verzoek om een AVG verklaring in te leveren. 

 

Foto’s, publicaties van activiteiten, etc.  

De activiteiten zijn openbaar, dat betekent dat er zonder toestemming foto’s gemaakt kunnen en 

mogen worden zowel door anderen als door ordeleden zelf. Reden waarom wij in het aanvraagformulier  

Hebben opgenomen dat een nieuw lid met het indienen van de aanvraag expliciet toestemming geeft 

dat foto-, beeld- en tekstmateriaal gebruikt mag worden voor publicatie in verschillende media. 

 

 

Financieel 

Voor het financieel jaarverslag zie bijlage 02, deze bijlage wordt jaarlijks geactualiseerd. 

De inkomsten van de verenging bestaan uit: 

  De verenigingsbijdragen van de leden; 
  Eventuele vrijwillige bijdragen, schenkingen e.d. 

 

Het financieel beheer van de vereniging is de verantwoording van de financieel adviseur, de receiver. 

Uit zorgvuldigheid is gekozen om een kascommissie in te stellen welke bestaat uit twee Orde leden, 

deze leden kunnen maximaal 2 jaren achtereen de financieel stukken controleren. Hierna is er een 

periode van 2 jaren waarin zij niet voor deze taak ingezet kunnen worden. 

 

De financiële bijdrage na intreding bedraagt: 

  Jaarbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld en bedraagt in 2020 € 150,00 op jaarbasis; 
 

Overige kosten 

 €  150,00 Ordemantel  

 €    55,00     Orde kruis voor op mantel 

 €    16,00     Cordon Ribbon Green ( sjerp) 

 €     36,00    Insignia  

 €     28,00    Insignia miniatuur, indien gewenst. 

 

Er zijn gebruikte mantels, Insignia en cordon die op basis van 75% van de nieuwprijs besteld kunnen 

worden. Voor bestellingen dient met contact op te nemen met de Custodian. 

Prijzen zijn indicatief en gebaseerd op gemiddelde maat en op de valutakoers van 04-06-2020. 

Bestellingen in Engeland moeten ruim vooraf worden gedaan i.v.m. de maak en levertijd. 

 

Kledingvoorschriften 

Voor de kledingvoorschriften verwijzen wij u naar bijlage 03. 
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Functies in de Orde  

Voor functies in de Orde verwijzen wij naar de bijlage 04.  

 

Bevorderingsbeleid 

De minimale periode die ligt tussen twee bevorderingen en/of  waarderingen is gemiddeld drie jaar.  

Commanders kunnen al dan niet op verzoek van leden een Orde lid voordragen voor promotie en/of 

een waardering. Dit gebeurt door gebruikmaking van een aanvraagformulier waarbij de motivatie voor 

promotie en/of waardering het zwaarste weegt. De Bailiff beoordeeld of de motivatie voldoende is om 

een eventuele promotie en/of waardering aan te vragen bij de Grand Chanchellor. 

Het kan voorkomen dat de Bailiff een aanvraag positief beoordeeld en deze beoordeling niet door de 

Grand Chancellor wordt overgenomen. 

 

Charity 

Charity is samen met de verdediging van het christelijke geloof het belangrijkste doel van de Orde en 

daarmee van het lidmaatschap. De Charityactiviteiten worden door de leden van de vereniging 

uitgevoerd en de financiële resultaten worden ondergebracht in een Stichting. Hiermee is er een 

duidelijke scheiding van financiën tussen vereniging en stichting gerealiseerd. 

 

Charity binnen de Orde in Nederland 

Charity binnen de Orde in Nederland betekent dat het gaat om grotere en kleine projecten, dichtbij huis 

en/of verder weg. Nationaal en/of internationaal, zelfstandig of samen met anderen. Het gaat altijd om 

de zieke, behoeftige, gehandicapte en beperkte medemens die afhankelijk is van anderen, al dan niet 

woonachtig in een instelling, verzorgingshuis of verblijvend in een ziekenhuis- hospitaal.  

Het doel is om een bijdrage te leveren in de verbetering en/of handhaving van de kwaliteit van het leven 

en/of om een bijdrage te leveren om de basis hiervoor te realiseren.  

 

Projecten  

Projecten, acties en/of initiatieven worden binnen de Commanderijen besproken en door de leden 

geaccepteerd. Een gezamenlijk project, activiteit en/of initiatief wordt in de Algemene Leden 

Vergadering van de Bailiwick besproken. Er wordt gebruikt gemaakt van een projectformulier, deze is op 

te vragen bij email: info@saintlazarus.nl 

 

Realisatie projecten 

Bestaande projecten worden jaarlijks geëvalueerd m.b.t. wat is er gedaan, welke effect heeft het  

gebracht en wat is er nog nodig.  

 

 

 

 

mailto:Kanselarij@st-Lazarus.nl
mailto:info@saintlazarus.nl


                 The  Militairy and Hospitaller Order of Saint Lazarus of Jerusalem  The Grand Bailiwick of The Netherlands          

Kanselarij/secretariaat Nederland                                                                                                                                                                    Vereniging MHOSLJ    

Schildmos 17, 3994 LS Houten                                                                                                                                                                           KvK 66400333              

T: 06 2900 4936                                                                                                                                                                                                    Bank NL39INGB0007495090 

E: Kanselarij@st-Lazarus.nl                                                                                                                                                                                 Pagina 7 van 17 

                                                    

                                                                                                                                                                                        

 

Randvoorwaarden projecten  

Voor ieder project is het van belang dat een projectaanvraag wordt ingediend bij de Commander en het 

Kapittel. De projectaanvraag is nodig om vooraf inzicht te verkrijgen over het project, de noodzaak, doel, 

resultaat en op welke wijze dat bereikt moet worden.  
 

Daarnaast moet tussentijds rapportage worden gedaan van voortgang en aan het einde van het project 

een rapportage worden opgeleverd waarin duidelijk tot uiting komt wat de inspanningen zijn geweest, 

wat de opbrengsten zijn en waar wat aan besteed is.  
 

Transparantie is hierbij belangrijk. Immers mensen die goede doelen steunen ( en ook onze eigen leden) 

willen weten waar hun geld blijft, wat ermee is gedaan.  

 

Procedure nieuwe projecten 

  Een idee, initiatief wordt besproken binnen de Commanderij en/of binnen de alle Commanderijen; 

  Indine leden het idee, initiatief positief beoordelen wordt het projectformulier volledig ingevuld en 

bij de Commander ingeleverd; 

  De Commander accordeert definitief en levert de aanvraag ter kennisgeving in bij het Kapittel en de 

receiver; 

  Ook de tussentijdse rapportage wordt door de Commander ter informatie  gedeeld met het Kapittel; 

  De eindrapportage wordt door de Commander gedeeld met het Kapittel en de receiver. 

 

Bijeenkomsten 

Vaste bijeenkomsten zijn: 

   Nieuwjaarsbijeenkomst; 

   Vigil en Investituur; 

   Algemene en Commanderij bijeenkomsten c.q. vergaderingen; 

 

Incidentele bijeenkomsten, activiteiten zijn: 

   Bijeenkomsten n.a.v.. acties en initiatieven; 

   Social Events. 

 

Geschiedenis 

Een kort overzicht kunt u lezen in bijlage 05 

 

Heraldiek 

De Orde in Nederland heeft de rijkdom om een Heraldicus in haar midden te hebben. Er valt veel te 

vertellen en te verhalen over Heraldiek in het algemeen en over het Nederlandse wapen in het 

bijzonder. Wij laten dat graag over aan onze heraldicus, informatie kunt u bij hem ophalen door het 

sturen van een email: info@saintlazarus.nl  

Ook op onze website https://www.saintlazarus.nl  is enige informatie te vinden over heraldiek. 
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Afsluitend 

Deze beleidsnotitie is onlosmakelijk verbonden met het beleid van de Stichting Charityfonds van de 

Militairy and Hospitaller Order of Saint Lazarus of Jerusalem in Nederland. 

 

Op de pagina’s hierna treft u de genoemde bijlagen aan. 
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Bijlage 01. Organisatiestructuur 

 

 

   Military and Hospitaller Order of Saint Lazarus of Jerusalem; Organization 

ORDER:  unincorperated asscociation FOUDATION:    legal entity of the Order 
 

Administrative seat: Madrid 
 

 

Administrative seat: Madrid 

 
Bodies of the Order: 

 Chapter General   
 Grand Master 
 Grand Magistral Council 

      Standing Committees 
1. Governance Working Committee 
           (day to day affairs) 

2. Legal Committee 
3. Investment Committee 
4. Communications Committee 
5. Insignia Committee 
6. Head of Jurisdictions Meeting  
          (advisory body) 
7. Board of the Foundation 

 
Principal Grand Officers: 

 Grand Commander 
 Ecclesiastical Grand Prior 
 Grand Chancellor 
 Grand Referendary 
 Grand Hospitaller 
 Grand Justiciar 
 Vice Grand Chancellor Administration 
 Vice Grand Chancellor Finance 

 

 
Bodies of the Foundation: 

• Board 
 
Advisory bodies of the Foundation: 

• Chapter General 

• Governance Working Committee 

• Grand Magistral Council 

• Head of Jurisdictions Meeting 
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Bijlage 01. Organisatiestructuur en Organisatiegegevens 

 

KVK 66400333 

RSIN 856535424 

 
Postadres 
 

Schildmos 17, 3994 LS Houten 

Email 
 
info@saintlazarus.nl 
 

 
Website 
 

https://www/saintlazarus.nl 
 

 
Bestuur 
 

 
Herma. J. Wijers - voorzitter 
Dominique. J. Rijnbout - secretaris 
Jos. P. M. Lenders: -  financieel adviseur 
Corien. S. E. van Dorp: - lid   
Mathieu. W.P.M. Lenders: - lid 
 

 

 

 

 

   Military and Hospitaller Order of Saint Lazarus of Jerusalem; Organization 

Orde Nederland Vereniging Orde Nederland Stichting      
 

Postadres is het adres van de Chancellor en/of 
het emailadres: info @saintlazarus.nl  
 

Postadres is het adres van de Chancellor en/of 
het emailadres: info @saintlazarus.nl 

Bestuur van de vereniging 
 Kapittel 

- Bailiff, voorzitter 
- Chancellor, secretaris, 
- leden, Commanders 

 
 Adviseurs van het Kapittel 
   - Receiver, financieel adviseur 

       - PR Officer 

Bestuur van de Stichting 
-  Voorzitter, is altijd de Bailiff van de Vereniging 
-  Secretaris, 
-  Financieel adviseur 
 
 

 Adviseurs van het Kapittel 
   -  Financieel adviseur van de vereniging 
   -  Commanders van de vereniging 
   -  PR Officer van de vereniging 
 

 

 

     

 

 

mailto:Kanselarij@st-Lazarus.nl
mailto:info@saintlazarus.nl
https://www/saintlazarus.nl


                 The  Militairy and Hospitaller Order of Saint Lazarus of Jerusalem  The Grand Bailiwick of The Netherlands          

Kanselarij/secretariaat Nederland                                                                                                                                                                    Vereniging MHOSLJ    

Schildmos 17, 3994 LS Houten                                                                                                                                                                           KvK 66400333              

T: 06 2900 4936                                                                                                                                                                                                    Bank NL39INGB0007495090 

E: Kanselarij@st-Lazarus.nl                                                                                                                                                                                 Pagina 11 van 17 

                                                    

                                                                                                                                                                                        

 

 Bijlage 02. Financieel overzicht 
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Bijlage 03. Kleding voorschrift 

 

De Ordemantel of Kerkmantel 
De Ordemantel wordt door leden van de Orde (en houders van een “Donat Cross”) uitsluitend gedragen 
tijdens de Kerkdienst en de daaropvolgende Investituur, tijdens de processie (zowel binnen als buiten het 

gebouw waarin de ceremonies plaatsvinden) voorafgaand aan en volgend op de Kerkdienst en de Investituur. 
 
Postulanten hebben de Ordemantel tijdens de Kerkdienst en de daaropvolgende Investituur, waarbij 
zij als lid van de Orde worden geïnstalleerd, bij zich, gedragen over de linker onderarm. Eerst na de 
installatie als lid wordt hen door de Marshall de Ordemantel over de schouders gehangen en mogen 
zij de Ordemantel als lid van de Orde dragen. 
 
Onder de Ordemantel kunnen het uniform, het rokkostuum1, de smoking of het jacquet worden 
gedragen. Het dragen van een gewoon kostuum verdient niet de voorkeur. Dames dragen onder de 
mantel zoveel mogelijk gepaste donkere kleding, bij voorkeur een jurk of rok. 
 
Bij de Ordemantel dragen de leden van de Orde tijdens de Kerkdienst en de daaropvolgende 
Investituur witte stoffen handschoenen. Postulanten dragen de witte handschoenen pas na de 
installatie als lid.  
 
Tijdens de uitdeling van het brood dan wel het uitreiken van de H. Communie worden de 
handschoenen uitgedaan. 
 
Het dragen van onderscheidingen 
Op of over de Ordemantel worden, behoudens uitdrukkelijk toestemming van de Grootmeester, 
géén onderscheidingen, insignes, linten, sjerpen, sterren (plaques) gedragen. Houders van de 
“Crusader ’s Medal of the Order” – ook wel genoemd de “Pelgrims Shell” – mogen een geweven 
model van het onderscheidingsteken in het midden van het Ordekruis op hun Ordemantel 
bevestigen.  
 
Ook de “Grand Collar” en de “Chain of Office” worden onder de mantel gedragen. 
 
De sjerp wordt door mannen onder het rokvest gedragen, indien een staatshoofd, lid van het Koninklijk 
Huis of de Grootmeester aanwezig is wordt de sjerp op het rokvest gedragen. 
 
Doordat in de tijd de smoking het rokkostuum in belangrijke mate heeft vervangen als avondkleding is 
het gebruikelijk om op de smoking miniaturen te dragen.  
 
Op jacquet of wandelkostuum worden geen versierselen gedragen, slechts een draagteken behorende 
bij ridderlijke graad mag worden gedragen.  
 
Dames dragen geen hals decoraties van de Orde en miniaturen dienen op de linkerborst in strikvorm te 
worden gedragen, maximaal 2. 
 
Omschrijvingen van het dragen van onderscheidingen bij de verschillende functies zijn op te vragen bij 
de Marshall, email: info@saintlazarus.nl 
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Vervolg bijlage 03: Kleidingvoorschrift  
 
Het dragen van onderscheidingen tijdens installatie of promotie 
Op de dag van de installatie als lid van de Orde worden vóór het moment van de daadwerkelijke 
installatie geen ( ook geen andere ) onderscheidingen gedragen. Na de installatie - tijdens de receptie en 
het galadiner – kunnen naast het Orderkruis (in groot formaat) ook andere onderscheidingen (op een 
uniform in groot formaat dan wel op een rokkostuum of smoking in klein formaat) gedragen worden. 
 
Bij de promotie (zowel in rang als met betrekking tot de “Companionate of Merit”) tijdens een 
Investituur draagt het betreffende lid van de Orde géén Ordekruis (bij promotie in rang) noch het 
eerder verleende “Companionate of Merit”-kruis (bij een “Merit-promotie”) – het is immers niet 
toegestaan meerdere Orde- of “Companionate of Merit”-kruizen tegelijk te dragen en alleen het 
Orde- of “Companionate of Merit”-kruis met de hoogste rang wordt gedragen.  
Wel mogen andere onderscheidingen gedragen. 
 
Op uniformkleding 
Op een uniform worden de modelversierselen (groot formaat) gedragen. Hierbij geldt dat slechts 
één sjerp met bijbehorend versiersel en de bijbehorende plaque van een onderscheiding wordt 
gedragen. Voorts wordt door mannen ten hoogste één hals decoratie gedragen.  
 
Daarnaast worden door mannen en vrouwen maximaal drie plaques behorende bij andere 
onderscheidingen gedragen (en dus in totaal maximaal vier plaques). 
 
Voorts kunnen voor mannen andere onderscheidingen in de vorm van modelversierselen (groot 
formaat) op de linkerborst worden gedragen. Indien het meerdere onderscheidingen betreft, worden 
deze gezamenlijk op een gesp bevestigd. 
 
Vrouwen dragen hun onderscheidingen in de vorm van maximaal 2 miniaturen in strikvorm op de 

linkerborst.  

 

Omschrijvingen van het dragen van onderscheidingen bij de verschillende functies zijn op te vragen bij 
de Marshall, email: info@saintlazarus.nl 
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Bijlage 04. Functieoverzicht 

 

Functies  binnen de Grand Bailiwick of the Netherlands 

 

1.      Bailiff - voorzitter 

2.      Chanchellor en Officer administration 
3.      Commander 

4.      Deputy Commander 

5.  Receiver  

           - kascommissie bestaat uit een 2 tal leden 

5.      Marshall 

6.      Custodian 

7.      Archivaris 

8.      Hospitaller 

9.      PR- Officer  

10.     Heraldicus 

11. Chaplain 

 

Sommige Functies kunnen door 1 persoon worden ingevuld, afhankelijk van omvang van de 

werkzaamheden en /of van ledenaantal. Denk bijvoorbeeld aan: 

-  Receiver en Custodian; 

-  PR Officer en Archivaris; 

-  Marshall is een functie die in principe met iedere andere functie gecombineerd kan worden met  

   uitsluiting van de functie Bailiff. 

 

Omschrijving van de functies is op te vragen per email: info@saintlazarus.nl 
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Bijlage 05: Geschiedenis 

      

De militaire en hospitaal order van Saint Lazarus in de Nederlanden in het kort 

 

Inleiding 

Het huidige koninkrijk Nederland bestaat sinds 1830.  

Vanaf de vroege vijftiende eeuw waren de Nederlanden langzaamaan onderdeel geworden van hetzelfde 

rijk. Door oorlog en vererving werden steeds nieuwe gebieden toegevoegd, totdat keizer Karel V in 1543 

Gelre inlijfde bij zijn ‘Zeventien Provinciën’ (ongeveer de huidige Benelux). 

In 1830 werden Nederland, België en Luxemburg zelfstandige staten. Het is bekend dat vele ridders en 

andere strijders uit de Nederlanden deelnamen aan de kruistochten. Het licht dan ook voor de hand te 

veronderstellen dat de Orde van Sint Lazarus ook in de Nederlanden zijn vestigingen zal hebben gehad. 

Peter van Amiens, de grote kruisprediker, had ook in de zuidelijke streken der Nederlanden zijn machtige 
stem laten horen en de kreet ‘God wil het’ had ook daar en verder noordwaarts weerklank gevonden. 

De eerste kruistocht vond plaatst van 1096 tot 1100 en de negende kruistocht die als laatste 

middeleeuwse kruistocht wordt gezien vond plaats in 1271 - 1272. 

 

In Europa werden leprooshuizen opgericht voor terugkerende kruisvaarders en voor de lokale leprozen. 

Het doel was om de ordebroeders in Palestina financieel bij te staan en terugkerende kruisvaarders op te 

vangen. In Europa zijn er 27 leprooshuizen van de orde bekend.1 De huizen zijn gevestigd in Italië, 

Frankrijk, Hongarije, Engeland, Spanje, het Heilige Roomse Rijk en Holland.2 

 

In de veertiende eeuw kreeg de Orde van de heilige Lazarus te maken met crisis en verval bij alle huizen 

in Europa.76 De orde heeft zelf weinig inbreng gehad in het terugdringen van het aantal leprozen of het 

inperken van de ziekte 

 

De heer M.W.R. van Vollenhove, heer van Kleverskerke, de Nederlandse gezant in Madrid, werd in 1932 

tot Groot Prior van Nederland benoemd. Hij kreeg in 1935 het grootkruis van de Orde en leefde na de 

tweede wereldoorlog voornamelijk in Spanje. 

 

Het duurde tot 1975 voordat de afdeling, tak Parijse Obediëntie formeel als vereniging werd 

ingeschreven en koninklijke goedkeuring vroeg.  

 

 

 
1 R. Hyacinthe, Crisis? What crisis? The ‘waning’ of the Order of St. Lazarus after the crusades in: H.J. Nicholson (red.), On the 
margin of crusading, The military order, the papacy and the Christian world (Farnham 2011) 180.  
2 P. A. Hendrikx, De oudste bedelordekloosters in het graafschap Holland en Zeeland, Het ontstaan van bedelordekloosters 
voor ca. 1310 (Dordrecht 1977) 
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Vervolg  geschiedenis 

 

De eerste aanwijsbare sporen van de Orde in Nederland dateren van 1964 toen op kasteel Moersbergen 

bij Doorn het Nederlandse Grootprioraat werd opgericht.3 En in 1965 werd het Grootprioraat der 

Nederlanden tijdens een plechtige ceremonie op Kasteel Moersbergen bij Doorn “Gereinstalleerd” door 

de Grootadministrateur, de hertog van Brissac. 

 

In 1967 ontstond een schisma in de Orde met als grootmeester van de zogenoemde “Malta Obedience” 

de hertog van Sevilla en met als grootmeester van de zogenoemde “Paris Obedience” de hertog van 

Brissac. Het Nederlandse grootprioraat koos voor de Parijse Obediëntie. 

 

Gebeurtenissen in de periode 1967 - 1979 leiden er uiteindelijk toe dat er in Nederland twee 

Obediënties aanwezig zijn en wel: 

 Het Grootprioraat van de Parijse Obediëntie; 

 De Groot Balije van de Malta Obediëntie. 

 

In 1986 komt het dan tot een gedeeltelijke hereniging waarbij de hertog van Brissac tot de 

Grootmeester van de herenigde Orde werd gekozen. Zo ontstond ook in Nederland 1 Obediëntie die 

zich in 1987 verenigden in ”Nederlandse vereniging van de leden van de Militaire et Hospitalier de Saint-

Lazare de Jerusalem”. 

 

Helaas blijven wij terugzien in de geschiedenis dat op momenten dat leden het niet eens zijn met een 

bepaalde beslissing zij zich gaan afscheiden en een eigen Orde gaan oprichten. Zo ook in 1990. 

In dat jaar wordt door de leden die trouw waren gebleven aan de hertog van Sevilla de informele 

vereniging de Commandery of the Netherlands opgericht. De inauguratie van deze jurisdictie vond 

plaats op het kasteel van Rhoon. Als rechtspersoon werd op 22 december 1990 de stichting Atavis et 

Armis opgericht, deze naam wordt in 1991 alweer gewijzigd in de stichting Malta Obedience. 

 

1998 - word de naam de Grand Bailiwick of the Netherlands gewijzigd in “The Grand Bailiwick of the Low 

Country”.  In dit jaar worden ook de commanderijen opgericht, te weten:  de stichting commanderij Sint 

Willibrord gevolgd door het zuiden in 1999 met de stichting commanderij sint servaas. 

 

2014 - Wordt de naam wederom gewijzigd naar: “The Grand Bailiwick of the Netherlands”. 

 

2014 tot eind 2016 is de tijd die nodig is om de informele vereniging om te zetten naar een formele 

vereniging. Helaas voor Nederland heeft deze omzetting veel gekost. Tot ver in 2017 is dit voelbaar. 

Ledenverlies en weinig Charityactiviteiten. 

2019 wordt ook formeel een Stichting opgericht waar de Charity opbrengsten  in onder gebracht 

kunnen worden. 

 
3 Geloven verplicht, Ton Versélewel de Witt Hamer. 
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