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THE MILITARY AND HOSPITALLER ORDER OF SAINT LAZARUS OF JERUSALEM    

THE GRAND BAILIWICK OF THE NETHERLANDS                                                          

 

Kledingvoorschriften ten behoeve van de Kerkdienst en Investituur 2016 

 

 

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 Marshal 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 natuurlijk 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 “Pilgrim’s 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. 

 

                                                           
1 Alhoewel het rokkostuum normaal gesproken na 18:00 uur wordt gedragen, kan dit tijdens de Kerkdienst en 

daaropvolgende Investituur gedragen worden ook al vindt deze eerder plaats. 



   

 

   

kledingvoorschriften (verkorte versie)  pagina 2 van 5 

 

THE MILITARY AND HOSPITALLER ORDER OF SAINT LAZARUS OF JERUSALEM    

THE GRAND BAILIWICK OF THE NETHERLANDS                                                          

 

MLJ / OLJ / AChLJ 

Het Ordekruis wordt als borstdecoratie links op de borst gedragen: het kruis hangend aan een groen 

lint voor heren en aan een strik voor dames (bij de Officer met een rozet). Op een uniform worden 

uitsluitend de modelversierselen (groot formaat) gedragen. Op de overige kleding wordt het grote 

model uitsluitend op de dag van de installatie of promotie gedragen. Verder worden op de smoking 

of het rokkostuum (zowel overdag als ’s-avonds) uitsluitend miniaturen (klein formaat) gedragen, 

bevestigd op het linker revers. Op het jacquet (of een gewoon kostuum) kunnen géén 

onderscheidingen worden gedragen. 

 

CLJ / KLJ / DLJ / ChLJ / SChLJ 

Het Ordekruis wordt door de heren als halsdecoratie gedragen en door de dames als borstdecoratie 

(links op de borst): het kruis (bij de Knight hangend aan een militaire trofee en bij de Dame en een 

geestelijke hangend aan een lauwerkrans) hangend aan een groen lint voor heren (ook de 

mannelijke geestelijken) en aan een strik voor dames. Het halslint dient bij de heren zodanig te 

worden ingekort dat het kruis net onder de vlinderdas hangt, of in geval onder het uniform een 

stropdas wordt gedragen, net onder de knoop van de stropdas. 

 

Er wordt slechts één halsdecoratie tegelijk gedragen, waarbij het Orderkruis voorrang heeft boven 

andere. Een uitzondering hierop wordt gemaakt op de dag van de Investituur wanneer de 

Commander, de Knight of de Senior Chaplain een “Companionate of Merit” of een “Donat Cross” als 

halsdecoratie ontvangt. 

 

KCLJ / DCLJ/ GCLJ / DGCLJ / EGCLJ 

Het Ordekruis wordt aan een groene sjerp (omzoomd met twee paarse banen voor de Knight of 

Dame-Commander) gedragen over de rechter schouder met het kruis (bij heren hangend aan een 

militaire trofee en voor dames en geestelijken aan een lauwerkrans) op de linker heup. De sjerp 

hoort onder het vest van het rokkostuum te worden gedragen, tenzij in aanwezigheid van leden van 

het Koninklijk Huis, buitenlandse staatshoofden of de Grootmeester. De sjerp wordt niet onder de 

smoking (het jacquet of gewoon kostuum) gedragen; eventueel kan op de dag van de promotie de 

sjerp wel over de smoking worden gedragen, maar zonder ster of plaque. 

Er wordt slechts één sjerp met kruis tegelijk gedragen, waarbij het Orderkruis voorrang heeft boven 

andere. 

 

Ster of plaque 

De ster of plaque (behorend bij de Ordekruizen van de Commander, de Knight of Dame, de Knight- 
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of Dame Commander en de Knight- of Dame- of Ecclesiastical Grand Cross) wordt midden onder de 

linker borst gedragen, maar uitsluitend op een uniform of het rokkostuum bij heren of op de 

galakleding van de dames. Op de smoking (het jacquet of gewoon kostuum) worden géén sterren of 

plaques gedragen. Indien twee sterren of plaques worden gedragen kunnen deze boven elkaar of 

naast elkaar worden gedragen, de “hoogste” boven of het dichts bij het hart. Drie sterren of 

plaques worden in een omgekeerde driehoek gedragen met de punt naar onderen gericht en de 

“hoogste” het dichtst bij het hart of wel daar waar de sjerp onder de jas van het rokkostuum 

doorloopt (bij de Knight-Commander en de Knight Grand Cross). Vier sterren of plaques worden op 

de zelfde wijze gedragen als drie waarbij de “tweede ster of plaque in rang” als bovenste wordt 

gedragen. 

 

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 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. 

 

a. 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 ten hoogste één halsdecoratie gedragen. Daarnaast worden maximaal drie 

plaques behorende bij andere onderscheidingen gedragen (en dus in totaal maximaal vier plaques). 

Voorts kunnen 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. 

 

b. Op een rokkostuum 

Op een rokkostuum wordt niet meer dan één sjerp met bijbehorend versiersel en de bijbehorende 
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plaque van een onderscheiding gedragen. De sjerp wordt onder het rokvest gedragen. In 

aanwezigheid van leden van het Koninklijk Huis, buitenlandse staatshoofden of de Grootmeester 

wordt de sjerp boven het vest gedragen. 

Daarnaast wordt ten hoogste één halsdecoratie gedragen, met het lint onder de rokjas. Voorts  

draagt men maximaal drie plaques behorende bij andere onderscheidingen (en dus in totaal 

maximaal vier plaques). De plaque behorende bij het Grootkruis dat men draagt, behoort te worden 

bevestigd ter hoogte van de plaats van waar de sjerp onder de jas van het rokkostuum doorloopt. 

Daarnaast dienen overige onderscheidingen in de vorm van miniaturen op de linkerborst worden 

gedragen. Indien men meerdere miniaturen wenst te dragen, worden deze gezamenlijk op een gesp 

bevestigd. 

 

c. Op een smoking 

In Nederland werden in het verleden op een smoking in het algemeen geen modelversierselen, 

miniaturen of draagtekens gedragen. De smoking heeft evenwel het rokkostuum in belangrijk mate 

vervangen als avondkleding. Dientengevolge is het, voor zover bekend, thans in alle landen 

gebruikelijk geworden om op een smoking miniaturen te dragen. Daarom wordt thans ook voor 

Nederland geadviseerd op smoking miniaturen te dragen (op de linker borst) en in voorkomende 

gevallen één halskruis, doch geen sjerpen of plaques. 

Indien men meerdere miniaturen wenst te dragen, worden deze gezamenlijk op een gesp bevestigd. 

 

d. Op een jacquet of op een wandelkostuum 

In Nederland worden op een jacquet of op een wandelkostuum geen modelversierselen of 

miniaturen van ridderorden gedragen. Wel kan in het knoopsgat een draagteken behorende bij een 

ridderlijke graad worden gedragen. Gedragen wordt óf het draagteken van de hoogste 

onderscheiding óf het draagteken van de bij de desbetreffende gelegenheid meest passende 

onderscheiding. Een draagteken waarin de onderscheidingen van twee of meer landen zijn verenigd, 

wordt afgeraden. Nimmer worden modelversiersel en draagteken van dezelfde onderscheiding 

tegelijkertijd gedragen. 

 

e. Dameskleding 

Op de galakleding voor dames wordt niet meer dan één sjerp met bijbehorend versiersel en de 

bijbehorende plaque van een onderscheiding gedragen. 

Dames dragen géén halsdecoratie. Voorts draagt men maximaal drie plaques behorende bij andere 

onderscheidingen (en dus in totaal maximaal vier plaques). De plaque behorende bij het Grootkruis 

dat men draagt, behoort te worden bevestigd ter hoogte van de plaats van waar de sjerp de plaques 
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“passeert”. 

Daarnaast dienen overige onderscheidingen in de vorm van miniaturen in strikvorm op de linkerborst 

worden gedragen. Dames dragen ten hoogste 2 miniaturen in strikvorm. 

 

Bij eventuele vragen over het dragen van onderscheidingen op de kleding en andere protocollaire 

zaken kunt u zich altijd wenden tot de Marshal. 

 

september 2016 (versie 1) 

Dominique Rijnbout, KLJ, CMLJ, Chancellor 

Niels Rijnbout, OLJ, Bailiwick Marshal 

 


