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Pseudo-orden van Malta 

            

 

De MO-Associatie Nederland en de Johanniter Orde in Nederland werden 

gewaarschuwd voor werkelijke bedreiging  van de goede naam en faam van de 

orden door een groepering met als naam ‘Nederlandse afdeling van de 

Souvereine Orde van Sint Jan van Jeruzalem’. 

In 1969 werden enkele Nederlandse hooggeplaatste personen uit de kerkelijke 

kring en de burgerlijke maatschappij uitgenodigd voor de plechtige installatie in 

de Ridderzaal te Den Haag van de 73e grootmeester van de zich noemende 

‘Sovereign Order of Saint John of Jerusalem’.  

 

De Voorzitter van de MO-Associatie Nederland stelde een onderzoek in naar de 

ware toedracht van dit gebeuren en ontdekte dat hier sprake was van de ‘valse’ 

orde van Malta, de zogenaamde ‘Shickshinny-Orde’, die afkomstig is van het 

Russische Orthodoxe Grootprioraat van de Souvereine Militaire Orde van Malta. 

 

Dit grootprioraat kwam in 1797 tot stand door een overeenkomst tussen de 70e 

Grootmeester van de Maltezer Orde Frà Emmanuel de Rohan de Polduc en de  

Russische Tsaar Paul I van Rusland, die daartoe uitgenodigd het protectoraat 

van de Orde wilde aanvaarden. Een groep ridders van dit grootprioraat kozen – 

zonder instemming van de andere landen en prioraten – als Grootmeester van de 

Orde Tsaar Paul I, die dit op 17 october 1798 aanvaardde. Dit was geheel in 

strijd met de Constitutie van de Orde, omdat een gehuwde niet-katholiek 

nimmer Grootmeester kan zijn. De Pausen hebben hem als zodanig nooit 

erkend. In de nacht van 24 maart 1801 werd de Tsaar in St Petersburg vermoord; 

zijn zoon Alexander I wilde geen grootmeester, maar protector zijn van de Orde. 

 

Tsaar Alexander I bekrachtigde op 20 januari 1817 het besluit van de 

Ministerraad dat bij overlijden van ridders van het Russisch Orthodoxe Priory 

hun waardigheid zou ophouden te bestaan en dat hun nakomelingen nòch un 

rangen zouden overnemen, nòch gemachtigd waren om hun ‘insignia’te dragen, 

omdat de Russische Priory van de Orde reeds sinds zeven jaar niet meer bestaat.  

Tsaar Paul I had destijds generaal Ivan Lamb geïnstalleerd als Ridder van de 

Russische Priory; gezien dit besluit zouden diens nakomelingen geen rechten 

kunnen opeisen. Maar, één van zijn nakomelingen kolonel William Lamb of 

Norfolk / Virginia-USA verklaarde ridder van die ‘priory’ te zijn, hetgeen niet 

juist was. Hij stichtte in 1953 een priory onder naam ‘Sovereign Order of St 

John of Jerusalem, waarvan de leden zich ‘Knights of Malta’ noemden. 

 

Een van die leden was een zekere Otto Schobert ofwel Choibert, die door hun 

luitenant grootmeester was aangewezen als ‘observer’bij de V.N. De Orde van 
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Malta, die toen diplomatieke relaties onderhield met 25 landen, schreef hierover 

aan de VN, die daarop 31 augustus 1961 antwoordde, dat 

- de organisatie van M. de Choibert nooit officieel door de NV is erkend en 

dat aan die persoon geen diplomatieke status is gegeven; 

- per brief van 13 april 1961 aan M. de Choibert medegedeeld was, dat hij 

geen permanente observer was bij de VN, noch een buitengewoon gezant 

noch buitengewoon minister; 

- per brief van 23 augustus 1961 aan M. de Choibert medegedeeld werd, 

dat de naam van de organisatie, die hij vertegenwoordigde, geschrapt was 

van de lijst van onofficiële organisaties, die nieuwsbulletins zouden 

ontvangen en dat hij verzocht werd de bijeenkomsten van de 

informatiedienst van de VN niet meer bij te wonen, en dat hij zijn 

toegangsbewijs voor de gebouwen van de VN moest inleveren. 

 

In 1974 is op iniatief van het Grootmagistraat  van de Orde van Malta opgericht 

de “False Orders Committee” (FOC), waarvan het secretariaat is gevestigd te 

München. De hoofdtaak van die commissie is het tegengaan van de valse orden 

van St Jan. Daarnaast wordt aandacht geschonken aan groeperingen die zich ten 

onrechte opwerpen als rechtsopvolger van voormalige ridderlijke orden en 

waarvan de activiteiten veelal gelegen zijn in de criminele sfeer met nadelige 

gevolgen voor de Maltezer en de Johanniter Orden. De FOC gaf het volgende 

persbericht uit : 

‘Terms of Reference of False Orders Committee’ 

1. Established by the initiative of the Grand Magistry of the Sovereign 

Military Order of Malta in 1974 , and ratified by the governments of the 

Most Venerable Order of St John, the Johanniterorden  Balley 

Brandenburg, the Johanniterorden I Sverige and the Johanniter Orde in 

Nederland, the False Orders Committee answers to the governments of 

the five participating Orders which finance it and appoint representatives 

to it. The Committee I served by its own secretariat which is based in 

Munich. 

2. In the context of the wider scene of false orders of Chivalry, the 

Committee is charged with the duty of combating those organizations 

which misuse the emblems and the name of St John. 

3. to this end the Committee and its Secretariat shall: 

3.1. observe and record the activities of such organizations 

3.2. build up the relevant documentation and keep it constantly up to 

date 

3.3. keep the following bodies informed of the existence and the 

activities of false orders of St John and offer them advice as to the 

appropriate attitudes and measures to be adopted 

3.3.1 the governments of the participating Orders 

3.3.2 public and ecclesiastical authorities 
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3.3.3 news media 

3.3.4 individual inquiries. 

4. The Committee shall also advice the governments of the 

participating orders of the need to protect the name and the arms, 

badges and other insignia of their Orders, and the possible 

consequences of any publicity, law suits or other action which they 

might take to this end or otherwise to combat the pretentions. 

 

De valse Orden tooien zich met luisterrijke namen, waarbij vaak ook 

Gebruikt worden namen van bekende Europese adellijke families,  

bij voorkeur  als die uitgestorven zijn; de namen worden dan zo  

gehanteerd dat er net een klein verschil tussen de officiële, correcte  

spelling en de gebruikte toepassing is, bijv. ‘Lobkowicz’ wordt gebruikt  

als ‘Lobkowitz’. Omdat de Orde van Malta souverein is mag deze  

paspoorten uitgeven. Vele valse orden matigen zich aan ook paspoorten te  

kunnen uitgeven en dat voor zeer hoge prijzen. 

 

Door de Orde van Malta en de vier protestantse Johanniter Orden is in  

1987 een gezamenlijke verklaring uitgegeven, waarin is vastgelegd wie  

tot de aloude Ridderlijke Orde van het Hospitaal van Sint Jan van  

Jerusalem behoren, te weten de ‘Souvereine Militaire Orde van Malta’,  

‘der Johanniterorden Balley Brandenburg’, ‘the Most Venerable Order of    

St. John’, de ‘Johanniter Orde in Nederland’ en de ‘Johannieter Orde i  

Sverige’. De FOC is de oudste samenwerkingsvorm tussen de Maltezers  

en de Johanniters. Een eerste vereiste is, dat de symbolen, kentekenen en  

emblemen van de erkende orden geregistreerd zijn. 

 

 


