
STATJTEN v~±x dc RIADE ~LIJKE URDE DER ZV~AARD13RUEDER~ W~W U4E’LAND
~4 DE LAGE LANDEN

i~. a. Dc Vereniging draagt de riaam “RldderliJKe Orde der Zwaardbroeders van
Lijfland in de Lage Laiiden” en heeft haar zetel te Bunnik.

Zij beougt to zijn een vr’i,je, souvereine ridderorde. Zij client geen
po1itie~, godsdienst~g of matertoel doel.

b. Lij streeft naar bet Denoud, r’e~p. de restauratie en voortzetting van de
tradit~es en cultuurhistorische waarden den middeieeuwse nidderschappen.

Zij zal daartoe de ocuefening van de wetenschap der middeleeuwen en de
kruistochten inzonderheia de daaruit voortge~<omen ridderschappen en
speciaal de in bet jaar 1202 door ~issc~.op Albert van Apeltern te Ri~a
gestichte Ur’do et coll.z~giuni fratrum miiici~ Obristi. in de ruirnste zin
ues woords bevorderen.

ii. 2. Voor het iidxnaatscbap karl ~edere man warden voorgedragen, die van orioe-
ap spr ~<engedra~ is, aider’ Jan ~1 Jaar en naar aard en apvaeding voor de

rid®rliJKheia ope;~~t.a~it en Jeze in doen en laten kan bevestigen, alles
angeacht ueroeo, n~It~Ond,Lteit en/of gadsd~eristige gezindheid. Hij dierit
uaor een ocr LjtteiiUe 1e~en ~ postulant te warden vaar~eclragen.

Met betrekkin~ tu~ oe tceiating tot bet fldmaatscbapwardt voorat’ ander
de ~ittende ledEm uei, ,.~t n~=1Irie stemming (bailotage) gebouden.

rI~t toela flg3VerzA~ geldt ais afgewezen~ndien ~n vijfde aeel der uit—
gt3bracbte stemmer d~i~j rtegen 13.

e rj. Van ue Icoen (-U d®r: w..nclL geeri per’LuJLe~<e cont.riOutie geheveri.

Ter bestni~Jin~ vdn uc.- ~sLen der voorgeschrevenardetekens(insi~:a)
zijn de nicuwe leden bi air. intrede en de zittende leden (Hecbtsridder~,
oiJ bun eventide ~evur’Jening in een bogeregraad verpiicht cen daarvoor
door de Graatmee2:~-r vce~.gesteIcibedrag aan de Drde te voldoen.

C. Te~-1 aarizien van hut Iidrnai~tschap den Orde onderscbeidtmen in volgorde
ajklirninend in rang de roigrirn (iUumnus), als postulant—lid, de ~child—
knaap (Armigerj, recnt~rIduer (bx~ues Jostitiac), Commandeur~ConRnandatar),
Groo t—Commariue~. r- (Cornzncir a~i tar Liagnus) en Grootk r~ iisridder (Eques Ma~-ii
Orlinis Crusiz).

?elbr’irns en 5crui±:~~ e~er~Lie~ fiidders rionanis causa hebben geen
StCmCCQtit.

i3evorderingen v~n i’ k~ L~r’iUuurs in bogere braden gescbieden door’ de
Graatmeesterwegu~. ‘.~u~c’i inzct en verdieriste voor en jegens de (Jr®.

hans

hans



bestuur ill, a. Bet bestuur bestaat uit de Urootm~est~er (Ordinis Magister Magnus)
als voorzlttei , de Vice—Groatmeester (Marescalcus) ais tweede
voorzitter en de Praeceptor als 3e voorzitter; voorts als bijzitter
de Justicier en de Kanselier—Archivaris.

De leden van cit Arc~vic.onvent warden door de Grootmeester voor een
termijn van ten huogste vijf jaren benoerno.

b. De Grootmeester wordt geacht voor bet leven te zijn gekozen. Hij
beef t bet baogste gezag in en buiten het Convent. Hem is de besluit
vorming opgedragen; nij vertegenwoordigt de Orde naar bui.ten en zit
alle manifestaties der Orde voor. Hij beschikt in de ultoefening
van zijn taak over bet Archiconvent en bij gebreke daarvan over
iedere Recntsr’idder.

Dc Grootmeesteris oij uitsluiting gerecbtigd Schildknapen te
wijden en de RLdderslag te venlenen. Dit geschiedt tijdens de
z~jnentwege bijeen te roepen halfjaanlijkse Kapittels volgens
bet daarvoar vastgestelde ceremonicel.

c. i3~j overlijden van de Grootmeester of bij diE.ns aftreden draagt
de Vice—Grootmeester zorg voor de verkiezing van een nieuwe Groat-
meester, die binn’~n een ball’ jaar client plaats te hebben.

ontoinding IV. BIJ ontbinding van de Orde wordt een eventueel batig saldo door
de vereffenaar binnen redelijke tennijn ter beschikking gesteld
en afgedragen ten beboeve van de restauratie en/of het behoud
van een ~aarvoon wegens de hi storiscbe waarde in aanmerking komend
gebouw, een ridderhofstad, kast~el of landgoed.

Vorenstaar.ue Statuten wor’den kr’achtens het caarln omtrent de

besl’iltvorming en de vertegenwoordiging der Orde in ar’t.LII,sub b,

2e alinca bepddlde bij deze door’ onder’getekende In zi.jn kwaliteit

van Cr’ootmeester qecertificeerd.

Aldus gedddn te [3unnlk ded~to 12
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