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Oudere kousenbanden tussen Engeland en Nederland 

André Stufkens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koning Willem Alexander in de ordekleding, 17 juni.  John of Beauchamp, een van de Knight Founders, in  

        de ordekleding van de 1348. Hertog Willem I van  

       Gelre was in 1390 de derde opvolger van de zetel van  

        deze ridder. William Bruges, Garter Book, ca. 1430. 

 

 

Koning Willem-Alexander werd op 17 juni tijdens een al eeuwenoude ceremonie door 

koningin Elisabeth II beëdigd tot Ridder in de Orde van de Kouseband. Deze hoogste 

ridderorde van het Verenigd Koninkrijk heet officieel Most Noble Order of the Garter en 

werd in 1348 ingesteld. Vele media repten van een lange traditie in Nederland met Maurits 

van Oranje-Nassau als eerste prins voorzien van een kousenband in 1612. Die traditie is 

echter ruim twee eeuwen ouder en vindt zijn oorsprong bij een Gelderse vorst.  

  Op 11 mei 1390 deed de Engelse koning Richard II de blauwfluwelen kousenband om 

de linkerkuit van hertog Willem I van Gelre, de mecenas van de Maelwael-Van Lymborchs. 

De plechtigheid vond toen ook al plaats in ‘Wensoer’ (Windsor). Deze hoogste 

onderscheiding bevestigde de status van de Gelderse vorst als loyaal vazal. De hertog had 

volgens kroniekschrijver Jean Froissart gedurende de twee voorafgaande jaren in heel 

Europa enorme indruk gemaakt door zijn flitsende overwinning op een veel groter Brabants 

leger, geholpen door Engelse boogschutters vanaf de stadsmuren van Ravenstein. Zijn 

verzoening met een oppermachtig Frans leger dat tot de grenzen van Gelre was opgetrokken 

na een door Engelse raadslieden opgestelde oorlogsverklaring van de hertog aan de Franse 

koning, verhoogde zijn reputatie. Tenslotte verwierf de hertog faam door zijn vasthoudende 
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riddereer tijdens gevangenschap in Polen, waarvoor o.a. de Engelse koning losgeld had 

betaald. Richard II en Willem I zochten elkaars steun, politiek en militair, in hun strijd tegen 

de expansie van Frankrijk en bovenal Bourgondië. De benoeming tot ordelid diende 

derhalve een duidelijk politiek doel.i Meerdere vorsten van het vasteland, waaronder veel 

vrouwen, werden om dezelfde reden ordelid.ii 

 

Diplomatieke banden door middel van kunst 

  De toetreding tot de orde was vooraf gegaan door een jaar lang druk diplomatiek 

verkeer tussen Londen en Gelre.iii Begin mei scheepte de hertog vanuit Brielle in, vergezeld 

door 170 hovelingen en dienaars, allen fraai uitgedost in geheel nieuw vervaardigde kleding, 

met in het ruim van de vier koggen slechts 18 paarden - verse paarden werden in Londen 

besteld - en 88 nieuw vervaardigde rijlaarzen met vergulde sporen. De koggen waren van 

verre herkenbaar door hun kleurrijke Gelderse vlaggen, wimpels en vaandels, vervaardigd 

door Herman Maelwael en zijn werkplaats, die daarvoor rijkelijk werd betaald. ‘Herman 

Mailwail tot baltshanen, wympelen ende ander gereischap totter reysen van Englant 5 nobel, 

valent 15 gulden, 15 grote’, meldt de hertogelijke rekening van dat jaar.iv Maelwael of 

schrijnwerker Arnold van Lymborch (Arnold van Aken) hebben in hun werkplaatsen aan de 

Burchtstraat  mogelijk het Gelders helmteken met de witte pauweveren gebeeldhouwd dat 

samen met de Gelderse vlag boven de aan hem toegewezen ridderzetel werd aangebracht in 

de St. George’s Chapel.  

 

 
De Laat-Gotische St. George’s Chapel, onderdeel van Windsor Castle, met de 25 zetels van de ordeleden met 

daarboven hun helmtekens en vlaggen. Het helmteken van de Gelderse vorst is destijds mogelijk door Maelwael 

of de vader van de gebroeders Van Lymborch vervaardigd. In het midden het Gelders wapen met het ordeteken 

van de kouseband en spreuk: ‘Honi soit qui mal y pense’. 
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In The Westminster Chronicle 1381-1394 beschrijft een monnik dat hertog Willem I een 

maandlang bij de koning verbleef en de Engelse adel plus de parlementsleden op 25 april 

versteld deed staan door zijn welbespraaktheid.v Hij sprak de verzamelde top in Stamford 

toe in het Frans, want dat was ook de voertaal aan het Engelse hof. Hij heeft tijdens zijn 

verblijf tevens zijn befaamde vaardigheden als toernooiridder getoond. Direct na afloop van 

zijn Engelse reis vertrok de rusteloze hertog via Nederland naar Frankrijk met het plan om 

samen met zijn Engelse ordegenoot Henry Bolingbroke naar Noord-Afrika op kruistocht te 

gaan. Beide moesten deze poging al spoedig staken. Bolingbroke, neef van Richard II, zou de 

Engelse koning in 1399 opvolgen als Henry IV. De dood van Richard verleende Willem I de 

mogelijkheid zijn vazalschap in dienst van de Engelse koningen te verwisselen, voor de 

tweede keer, voor die van de Franse koning. Hij laveerde als behendig diplomaat tussen de 

twee grootmachten en wist door snel wisselende loyaliteiten en opportuniteit beide voor zijn 

eigen Gelderse karretje te spannen.  

 

Kunstzinnige banden tussen Engeland en Gelre  

  Willem I reisde driemaal, in mei 1390, in mei 1392 en in juni-augustus 1396, naar het 

Engelse hof in Londen. Voor de kunsten zijn de intensieve banden tussen Engeland en Gelre 

van belang, omdat diverse uitzonderlijke kunstwerken in verband worden gebracht met 

Gelderse kunstenaars. Het uitwisselen van kostbare geschenken en kunstwerken, waaronder 

edelsmeedwerk en paneelschilderkunst, behoorde tot de gangbare etiquette van zowel het 

Engelse als Gelderse hofleven. Beide vorsten hielden van pompeus, van ‘pomp and 

circumstances’, waarvoor zij kunstenaarsateliers opdrachten verleenden. Mogelijk reisde 

Herman Maelwael zelfs in eigen persoon mee in het gevolg van de hertog.vi Dezelfde reis 

leidde de Amerikaanse kunsthistorica Margaret Rickert, die al in 1936 de Gelderse 

hertogelijke rekeningen bestudeerde, tot de conclusie dat een van de kunstenaars van het 

Carmelite Missal (in de collectie van de British Library, Londen) wel in Gelre zijn opleiding 

moet hebben genoten.vii Jeffrey Hamburger constateert eveneens Gelderse invloed in het  

Missale Casanatense (in de Royal Collection in Windsor Castle).viii Wie de bewuste werken 

vergelijkt kan niet anders dan met eigen ogen vaststellen dat er minstens sprake moet zijn 

geweest van beïnvloeding over en weer, in welke vorm dan ook. Zoals bij de weergave van 

de keizer door Herman en/of Willem Maelwael in 1394-95 (in Nijmegen vervaardigd), de 

weergave van God de vader door Johan Maelwael rond 1400 en van de tronende God 

(Majesta Domini) in het Missale Casanatense en in twee miniaturen van de Van Lymborchs. 
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Herman en/of Willem Maelwael (?), ‘Keizer en Gelretekening’ (detail van keizer Karel IV), Wapenboek Gelre (1394-

95), Johan Maelwael, Grote ronde Pieta (detail van God de vader, ca. 1400), An., ‘Majesta Domini’, Carmelite Missal 

(detail van God de vader, 1390-1409), Gebroeders Van Lymborch, ‘Aanbidding van de Troon van Gods Genade’, 

Très belles heures de Notre-Dame de Jean de Berry (1405-1409), Gebroeders Van Lymborch, ‘De val van de afvallige 

engelen’, Très riches heures de duc de Berry (1411/12-1416).  

 

  Op een van zijn reizen naar Engeland nam Willem I een ‘verguld tafelken’ mee, dat 

volgens Rob Duckers kan duiden op een Gelderse paneelschildering. Welke schilderij op 

hout kan dat zijn geweest? Het unieke Wilton Diptych (National Gallery in Londen) met de 

afbeelding van de geknielde Richard II is geschilderd op Baltisch eikenhout, evenals Johan 

Maelwaels’ Man van Smarten (Louvre). Zoals bekend ging de Gelderse hertog zeven maal op 

kruistocht naar de Baltische staten, naar het rijk van de Teutoonse Orde, waar hij zeker hout 

van terug heeft meegenomen. Maar dat gold ook voor vele andere ridders uit Engeland, 

Frankrijk en andere staten. Vooralsnog is de maker van het diptiek onbekend. Zeker is echter 

dat de Gelderse hertog diverse ‘clenoten’ of ‘cleynoten’ bezat en meenam op zijn reizen naar 

Engeland.ix Toentertijd werd het woord kleinood gebruikt voor een intiem, kostbaar en 

dierbaar kunststuk. De hertog liet in 1392 in Keulen een kunststuk vervaardigen en stuurde 

zijn maarschalk, hofmeester tevens borduurwerker en de ‘coninxknecht van Englant 

Noerwel’, oftewel Norwell, de heraut van Engeland, naar de Duitse metropool. In een 

andere rekening valt te lezen dat Willem I zijn ‘karter’ (‘Garter’) liet repareren waar zilver en 

goud voor nodig was en beschemd moest worden in een doosje met ‘boomwolle’ (kapok). 

  De contacten en invloeden over en weer tussen Engeland en Nederland gaan 

derhalve al veel verder terug dan de 17e eeuw en reiken verder dan de Randstad. 
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Initiaal uit het Carmelite Missaal.                   Wilton Diptych met de knielende Richard II. 
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