
 
 

De Ridderschap van Holland en West-Friesland heeft binnen het Koninkrijk der Nederlanden bestaan van 
1814 tot 1840. In 1840 werd deze Ridderschap opgesplitst in de ridderschappen van Noord- en Zuid-
Holland. Zij hielden evenals de andere ridderschappen al in 1850 op te bestaan als openbaar lichaam.  
Dit volgde uit het in werking treden van de Provinciewet.  

 

De Ridderschap van Holland, opgericht op 13 juni 2017,  is in de eerste plaats bedoeld als een 
platform/ontmoetingsplaats voor hedendaagse edelen, die voortkomen uit oude Hollandse en West-
Friese geslachten. Dat zijn de geslachten die de tegenwoordige grote Hollandse steden groot hebben 
gemaakt. Dit betreft met name de regentengeslachten waaruit de zogenoemde stadsadel is ontstaan. 
 
De telgen van deze Hollandse geslachten woonden in de steden, dus op een relatief klein oppervlak, 
kenden elkaar goed, zaten in dezelfde stadsregering, dreven handel met elkaar, trouwden met elkaar, 
kortom: ze leefden intensief met elkaar. Door verschillende oorzaken is deze verbondenheid de 
laatste 150 jaar sterk afgenomen. 
 
De Ridderschap van Holland wil deze onderlinge verbondenheid van weleer terugbrengen:  
de verbondenheid  tussen de huidige en toekomstige leden van deze Hollandse geslachten.  
 
Hiernaast zijn welkom andere adellijken, die in Noord- of Zuid-Holland wonen en die hebben 
aangegeven dat zij specifiek belangstelling hebben voor de Hollandse regentencultuur. 
 
Aangezien zonen en dochters dezelfde achtergrond hebben en zij evenveel met de andere Hollandse 
geslachten verbonden zijn, staat het platform ook open voor dames met specifieke belangstelling 
voor de Hollandse regentencultuur. 
 
De informatie hieronder is ontleend aan de statuten en een beleidsplan. 
 
Doelstelling 
De Ridderschap van Holland heeft de rechtsvorm van een vereniging. De vereniging heeft een tweeledig 
doel, samen te vatten als verbinden en ondersteunen: 

• het leggen en onderhouden van een band tussen personen, die deel uitmaken van de 
Nederlandse adel, met specifieke belangstelling voor de Hollandse regentencultuur en gevestigd 
in of afkomstig uit de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland; 

• het verlenen van materiële of immateriële steun aan instellingen en projecten, die zijn gericht op 
en ter instandhouding van cultuurhistorisch erfgoed van Hollandse adellijke regentengeslachten. 

 
Lidmaatschap 
Het gewone lidmaatschap staat open voor meerderjarige mannen, die bij geboorte lid zijn van de 

Nederlandse adel, die specifiek belangstelling hebben voor de Hollandse regentencultuur en die voldoen 
aan ten minste één van de volgende drie criteria: 



• Lid zijn van één van de geslachten die voor 1840 in de Ridderschap van Holland en West-Friesland, 
of voor 1860 in de Ridderschap van Noord-Holland dan wel de Ridderschap van Zuid-Holland zijn 
beschreven; 

• Lid zijn van een adellijk geslacht, dat niet beschreven was in de Ridderschap van Holland en West-
Friesland, maar dat wel afkomstig is uit de provincies Noord- of Zuid-Holland en als typisch 
Hollands kan worden aangemerkt, waarbij vooral valt te denken aan de Hollandse 
regentengeslachten; 

• Woonachtig zijn in de provincies Noord- of Zuid-Holland. 
 

Geassocieerd lidmaatschap 
Het geassocieerd lidmaatschap staat open voor:  

• Dames, die voldoen aan de voorwaarden voor een gewoon lidmaatschap en met specifieke 
belangstelling voor de Hollandse regentencultuur.  

• Edelen, die voldoen aan de voorwaarden voor het gewoon lidmaatschap en met specifieke 
belangstelling voor de Hollandse regentencultuur, maar die hun lidmaatschap van een andere 

ridderschap niet willen prijsgeven. 
Geassocieerde leden hebben het recht deel te nemen aan de algemene vergadering en andere 
bijeenkomsten van de vereniging bij te wonen en aldaar het woord te voeren, zij hebben echter geen 
stemrecht en kunnen geen deel uitmaken van het bestuur.  
 
Financiën 
De Ridderschap van Holland beschikt helaas niet over een startvermogen. Hierdoor zullen de 
verenigingskosten gedekt moeten worden door de contributies van gewone leden en geassocieerde leden.  
De contributie is voor gewone en geassocieerde leden gelijkgesteld. Jaarlijks zal de ALV de hoogte van de 
contributie vaststellen. De ALV heeft de contributie voor 2019 bepaald op € 50. 
Het entreegeld voor nieuwe leden en geassocieerden bedraagt € 25,=.  

 
Activiteiten 
Om het eerste deel van de het doel van de Ridderschap van Holland te realiseren (‘verbinden’), organiseert 
de Ridderschap tweemaal per jaar een bijeenkomst voor leden en geassocieerde leden: de Ridderdag in 
juni en een buitendag in het najaar. Op de Ridderdag zijn ook vertegenwoordigers van andere 
Ridderschappen als gast welkom.  
 
Bestuur 
Het bestuur van de vereniging bestaat momenteel uit:  
Jonkheer Drs. Roeland H.D. Elias (1966, voorzitter). 
Jonkheer Mr. Edmond Gevaerts (1965, penningmeester).  

Jonkheer Ir. Martijn F. Graswinckel (1978, secretaris).  
 
Aanmelden  
Heeft u na het lezen van deze informatie interesse om lid of geassocieerd lid te worden van de 
Ridderschap van Holland? Meldt u zich dan aan als belangstellende door een e-mail te sturen aan 

ridderschap.van.holland@gmail.com onder vermelding van naam en voorletters, titulatuur, 
geboortedatum, adres/postcode/woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres. 
 


