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Heden, negenentwintig december negentienhonderd
achtennegentig, verscheen voor mij, mr Josephus
Christiaan Gerardus Maria Beijsens, notaris ter
standplaats Zierikzee, gemeente Schouwen—Duiveland:

de heer drs Hubrecht Eversdijk, li= van de Eerste -

Kamer van de Staten—Generaal, geboren te Kapelle -~

op ~nentwintig december negentienhonderd
drie~ndertig, identificatiedocument: paspoort
nummer D00020924, wonende te Rilland-Bath,
gemeente Reimerswaal, Middenhof 4,
(postcode 4411 RZ), gehuwd, ten deze handelend. in -

zijn hoedanigheid van Groat-Prior van de te
Middelburg gevestigde stichting: Stichting De
Supreme Militaire Orde van de Tempel van
Jeruzalem - Groot Priorij Terra sub Mare, adres: --

Middenhof 4, 4411 RZ Rilland, ingeschreven in het -

Handeisregister bij de Kamer van Koophandel en
Fabrieken onder nummer 41115193 en alszodanig
deze stichting rechtsgeldig vertegenwoord.igende. --

De comparant, handelend als gemeld, verklaarde dat
hij met machtiging van de heer dr Friedrich Bingel,
Doctor Medicus, Legatus Magistrales van de Supreme
Militaire Orde van de Tempel van Jeruzalem voor de
Lage Landen, Nederland en Belgi~ (Vlaanderen) en als -

plaatsvervanger van de Grootmeester en Prins-Regent
der Internationale Orde OSMTHte Portugal, Graaf Don -

Fernando Campello Pinto Pereira de Sousa Fontes, de --

statuten van de stichting te wijzigen, welke
stichting als Groot Priorij Terra sub Mare bekend en -

gebonden is aan de Internationale Supreme en
Militaire Orde van de Tempel van Jeruzalem.
Deze Stichting van de Orde der Tempeliers aanvaardt
als hoogste gezag het Magnum Magisterium seu
Consillium Supremum van de Orde te Portugal.
De stichting bezit het alleenrecht namens het Magnum -

Magisterium om de Internationale Supreme Militaire
Orde van de Tempel van Jeruzalem voor onbepaalde
tijd te vertegenwoordigen in Nederland, teneinde de --

activiteiten van de Orde OSMTH (Ord.o Supremus
Militaris Templi Hierosolymitani) in dit
bovengenoemde geografische gebied te coc~rdineren,
reguleren, normaliseren en te harmoniseren.
En dit alles in de geest van het Portugese beleid
van het Magnum Magisterium en in goed. overleg met
haar Legatus Magistralis.
De comparant, handelend als gemeld, verklaard.e:
- dat bij akte op vierentwintig augustus

negentienhonderd vii fennegentig verleden voor een -

plaatsvervanger van mr D. van Eck, d.estijds
notaris ter standplaats Zierikzee, is opgericht
de stichting: Stichting De Supreme Militaire Orde -

van de Tempel van Jeruzalem - Groot Priorij Terra -

sub Mare voornoemd;
- dat de stichting is ingeschreven in het
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Hand.elsregister bij de Kamer van Koophandel en
Fabrieken onder nummer 41115193;

- dat in een bestuursvergadering van de stichting, --

gehouden te Middelburg op achttien september
negentienhonderd achtennegentig is besloten om de -

statuten van de stichting te wijzigen en geheel
opnieuw vast te stellen, blijkende van het
verhandelde in die bestuursvergadering uit een
versiag van die
vergadering dat aan deze akte zal worden gehecht. -

Ter uitvoering van het vorenstaande verklaarde de
comparant, handelend als gemeld, de statuten te
wijzigen en vast te stellen als volgt:

NAAM, ZETEL EN DUUR
Artikel 1

De stichting is genaamd: Stichting De Supreme
Militaire Orde van de Tempel van Jeruzalem - Groot
Priorij Terra sub Mare en is gevestigd te
Middelburg.
De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.
De stichting wordt hierna aangeduid als “Orde” (De
Orde der Tempeliers).

UITGANGSPUNTEN
Artikel 2

De Supreme en Militaire Orde van de Tempel van
Jeruzalem, ook genaamd: Ordo Supremus Militaris
Templi Hierosolymitani, is een internationale
Ridderbroederschap van Tempeliers volgens de
traditie van de Souvereine en Militaire Orde van de --

Tempel, gesticht door Era Hugo de Payens en Godfried -

van Sint-Omaars in het jaar elfhonderd achttien en
sindsdien voortgezet om de oude tradities van het
Ridderschap en van de universele broederschap te
handhaven en worden door de navolgende richtlijnen
geleid:
1. de door de Heilige Bernardus van Clairvaux

geschreven “Regels”,
2. De regel bepaald door het Concilie van Troyes in --

elfhonderd achtentwintig;
3. de Pauselijke Oorkonden die het oppergezag

verlenen aan de Grootmeester;
4. de Pauselijke bul “Cum de Viris’ door Paus

Innocentius II verleend en viermaal herhaald
tussen elfhonderd achtennegentig en twaalfhonderd -

vijf;
5. de akte van Lodewijk VII, koning van Frankrijk,

waarbij de authoriteit van de Grootmeester van de -

Tempelorde wordt erkend met de vermelding “bij de -

Gratie Gods”;
6. het keizerlijk decreet van dertien juni

achttienhonderd drie~nvijftig van Zijne
Keizerlijke Hoogheid Napoleon III, Keizer der
Fransen, preciserend dat de Orde een soevereine
macht is en het recht heeft haar insignes en
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decoraties te dragen op Frans grondgebied;
7. de Pauselijke Oorkonden van Paus Johannes XXII;
8. Het Charter van overdracht, ondertekend door de

Grootmeesters, opvolgers van Jacques de Molay;
9. de statuten “Internationaal Reglement van de

Orde” van negentienhonderd zevenenveertig en de - --

wijzigingen hieraan in de latere jaren,
aangebracht door de Grootmeester en Prins—Regent, -

Graaf Don Fernando Campello Pinto Pereira des
Sousa Fontes uit Portugal.

DOEL
Artikel 3

De Orde, geheel geintegreerd in zijn oorspronkelijke -

religieuze geest, opgericht volgens de beginselen
van het Heilig Evangelie, heeft zich in deze tijd
tot doel gesteld:
a. het geloof aan onze Heer Jezus Christus en Zijn

Geestelijke waarde te verdedigen;
b. de sociale orde te bewaren;
c. de oude tradities van de Ridders van de Tempel

van de Christelijke Mystiek te onderhouden;
d. gesc~iiedkundige studies, heraldiek, kunst en

cultuur te bevorderen;
e. het verdedigen van de vrijheid, vriendschap,

rechtvaardigheid en broederschap;
f. het bevorderen van de oecumenische gedachte

tussen alle Katholieke, Orthodoxe en Christelijke -

Kerken;
g. het bevorderen van de Europeesche

Eenheidsgedachte en haar Christelijke Cultuur,
met al hetgeen daartoe behoort of gerekend kan
worden, alles in de ruimste zin van het woord.

MIDDELEN
Artikel 4

De Orde tracht haar doel te bereiken door:
a. het beoefenen van werken van barmhartigheid,

liefdadigheid en naastenliefde, als zichtbare
tekenen van het Rijk Gods;

b. het verlenen van geestelijke en materi~le steun
aan sociaal zwakkeren;

c. het uitgeven van tijdschriften, boeken en het
organiseren van lezingen en bijeenkomsten;

d. het opzetten en het begeleiden van activiteiten,
waarbinnen het doel van de Orde kan worden
nagestreefd;

e. het geven van een zo groot mogelijke bekendheid
aan het doel van de Orde;

f. het onderhouden van contacten met
overheidsinstanties, instellingen, bedrijven en
personen, welke voor het doel van de Orde nuttig --

of nodig zijn;
g. het aanwenden van alle andere zinvolle middelen

die tot het gestelde doel kunnen leiden.
ORGANISATIE VAN DE MONDIALE ORDE
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Artikel 5
De Ordo Supremus Militaris Templi Hierosolymitani
kent als organen:
a. het Magnum Magisterium:

het Wereldlijke Opperste gezag van de Orde, met
aan het hoofd een Grootmeester en/of Prins
Regent;

b. het Groot-Prioraat ofwel Groot-Prioraal-Kapittel: -

bestuurder van een landelijke stichting, met aan
het hoofd een door de Grootmeester/Prins—Regent
van de Orde benoemde Groot-Prior;

c. de Voogdijschappen of Ballivati:
provinciale bestuurders, onder leiding van een
Baljuw (Ballivus);

d. de Commanderijen of Commandariae, onder leiding
van een Commandeur;

e. de Commanderij kan onderverdeeld worden in
(Ridder)huizen, met aan het hoofd een Luitenant- --

Ridder van het huis;
f. de Orde van Ridders en Dames d’Honneur.

ORGANEN
Artikel 6

De Orde kent als organen:
a. het Groot-Prioraat of Groot-Prioraal-Kapittel:

bestuurder van de Orde, met aan het hoofd de
Groot-Prior.
De Groot-Prior wordt benoemd door de
Grootmeester/Prins-Regent van de Internationale
Orde OSMTH, thans gevestigd te Portugal.
De Ridders, die rechtsgeldig lid zijn van het
Groot-Prioraat Terra sub Mare, kunnen hun
voorkeurswensen ten aanzien van deze benoeming
via het Groot-Prioraal-Kapittel, hun Baljuw en
hun Commandeurs kenbaar maken.
De Grootmeester zal slechts kennis nemen van hun --

wensen en opmerkingen.
Indien een Magistraler Legaat benoemd is voor de --

Terra sub Mare, zal hij zo mogelijk diens advies --

inwinnen;
b. de Voogdijschappen of Ballivati:

provinciale bestuurders, onder leiding van een
Baljuw (Ballivus).
De Baljuw wordt benoemd door de Groot-Prior.
De laatste zal de Grootmeester/Prins—Regent te
Portugal en zijn Groot-Prioraal---Kapittel van de
benoeming in kennis stellen;

c. de Commanderijen of Commandariae, onder leiding
van een Commandeur.
De Commandeurs van een geografisch gebied worden - -

benoemd door de Groot-Prior;
d. de Orde van Ridders en Dames d’Honneur.

BESTUUR
Artikel 7

1. Het Groot-Prioraat (het bestuur van de stichting) -
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staat onder leiding van een Groot-Prior, die
wordt benoemd door de Grootmeester/Prins-Regent. --

De Groot-Prior wordt bijgestaan door minimaal zes -

mede-bestuursleden; tezamen vormen zij het Groot- -

Kapittel.
2. Het Groot-Kapittel bestaat uit:

a. de Groot-Prior;
b. de Groot-Kanselier (secretaris van het bestuur -

en onder-voorzitter van het bestuur);
c. de Groot-Schatbewaarder (penningmeester van

het bestuur);
d. de Co-adjutor (Hoofdaalmoezenier);
e. de Baljuw(s) van Nederland

(bestuurslid/leden);
f. de Commandeurs kunnen op uitnodiging van de

Groot-Prior de vergaderingen van het Groot
Kapittel bijwonen.

De functieverdeling binnen het Groot-Prioraal
Kapittel geschiedt door de Groot-Prior.

3. De Voogdijschappen worden bestuurd door een
Baljuw in de functie van secretaris en een Ridder -

in de functie van penningmeester.
4. De Commanderijen worden bestuurd door een

Commandeur in de functie van secretaris en een
Ridder in de functie van penningmeester.

5. Indien het aantal leden van het Groot-Kapittel om -

enigerlei reden daalt beneden het aantal van zes, -

blijft het desondanks wettig samengesteld.
6. De overblijvende leden van het Groot-Kapittel

zullen - casu quo eventueel het overgebleven lid --

van het Groot-Kapittel zal - zo spoedig mogelijk --

voor vervulling van de vacatures moeten
zorgdragen.

7. a. In geval van ontstentenis van de Groot-Prior
zal zijn functie waargenomen worden door de
Groot-Kanselier.

b. Bij ontstentenis van de Groot-Prior zal
onmiddellijk de Magistraler Legaat van het
Groot-Prioraat Terra sub Mare in kennis
gesteld worden.

Artikel 8
Het lidmaatschap van het Groot-Prioraal-Kapittel
eindigt:
a. door het overlijden;
b. bij het verlies van het vrije beheer over zijn

vermogen;
c. bij schriftelijke ontslagneming (bedanken);
d. door ontslag namens de Grootmeester/Prins Regent --

(Portugal);
e. door ontslag namens het Groot-Prioraal-Kapittel; --

f. door ontslag namens de Groot-Prior
(tuchtmaatregel);

g. bij ontslag op grond van artikel 298 Boek 2 van
het Burgerlijk Wetboek.
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ORDE EN DE RAAD VAN RIDDERS
ArtJJkel 9

1. Alle Ridders van de Orde zijn materieel lid van
de Orde van Ridders.
De Ridders van de Orde doen zich in formele zin
in de Orde van Ridders onderscheidenlijk
vertegenwoordigen door de Commandeur van de
Commanderij waartoe hij behoort.

2. Alle Ridders van het Groot-Prioraat zijn lid van --

de Raad van Ridders. Deze Raad van Ridders heeft --

als voorzitter de Groot-Prior. Bij zijn
afwezigheid zal de Ridder, hoogste in rang en
dienstjaar, het voorzitterschap waarnemen.
Deze Raad van Ridders komt bijeen bij oproeping
door de Groot-Prior of op verzoek van de helft
van de Ridders van deze Raad, doch met
toestemming van de Groot-Prior.

VOOGDIJSCHAP OF BALLIVATUS
Artikel 10

Een Voogdijschap is een verband met Commanderijen in -

een geografisch gebied, bestaande uit ~An of meer
Nederlandse provincies.
Een Voogdijschap is geen zelfstandige entiteit en
heeft geen rechtspersoonlijkheid.
Een Voogdijschap neemt de naam van de betreffende
provincie of het betreffende gewest aan.

COMMANDERIJ
Artikel 11

Een Commanderij is een vergadering van tenminste
zeven Ridders van de Orde in ~An of meer
aaneenliggende burgerlijke gemeenten.
Een Commanderij is een zelfstandige entiteit, doch
heeft geen rechtspersoonlijkheid.
Een Commanderij wordt geleid door een Comrnandeur
(Commendator) en neemt de naam aan van de
burgerlijke gemeente waar zich haar zetel bevindt.
Het bestuur (Kapittel) van een Commanderij bestaat
voorts uit een secretaris en de thesaurier.

TOETREDING TOT DE ORDE VAN RIDDERS
Artikel 12

Tot de Orde van Ridders kunnen worden toegelaten
personen van beiderlei kunne, ongeacht van welke
nationaliteit, beleidende een Christelijke
godsdienst.
Zij dienen de ridderlijke toewijding in hun
dagelijks leven te demonstreren.
Om te kunnen toetreden tot de orde van Ridders dient -

de kandidaat:
1. als Schildknaap het achttiende levensjaar te

hebben bereikt;
als Ridder het ~nentwintigste levensjaar te
hebben bereikt
en gedoopt zijn in ~n van de Christelijke
Kerken;
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2. de eerbaarheid, deugden en moraal van een waar
Christen te bezitten;

3. een sociale functie te bekleden, die overeenkomt -~

met de waardigheid van een Ridder;
4. (verplicht) een gift in naam van de Orde aan een --

weldadigheidsorganisatie te schenken;
5. kennis te nemen van de statuten van de Orde en

zich daaraan te onderwerpen.
Artikel 13

Niet Rooms-Katholieke, Oud-Katholieke, Orthodox
Katholieke gedoopte Christenen kunnen in de Orde van -

Ridders worden opgenomen, indien zij bijzondere
verdiensten hebben erkend binnen de doelstelling van -

de Orde. Zij kunnen worden vrijgesteld van
religieuze diensten die geen onderdeel uitmaken van --

hun geloofsgemeenschap.
Artikel 14

De kandidaat dient, ter beoordeling van zijn
aanvraag om toetreding, de volgende stukken te
overhandigen:
1. een verklaring waarin hij aangeeft:

a. lid te zijn van de Rooms-Katholieke en
Apostolische Kerk en haar Hoofd, de Heilige
Vader, te erkennen;

b. lid te zijn van enig ander Christelijk
kerkgenootschap;

c. de statuten van de Orde trouw te volgen;
2. een levensloop (Curriculum Vitae), waarin

opgenomen naam, adres, geloof, geboortedatum,
geboorteplaats, naam van de ouders, (indien
getrouwd: naam echtgenote), beroep, academische
titels en onderscheidingen;

3. vier pasfoto’s (vier maal zes), indien mogelijk
in avondkleding of in uniform met
onderscheidingen.

De Grootmeester of Prins-Regent kan vrijstelling van -

deze bepalingen verlenen.
Artikel 15

De kandidaat dient de stukken genoemd in het
voorgaande artikel te richten aan de Commandeur van --

de Commanderij, waartoe hij geografisch zou behoren. -

De Commandeur zendt de stukken met zijn bevindingen --

aan de Groot-Prior, die voor verzending met
aanbevelingen aan de Grootmeester of Prins-Regent
zorg draagt.
Bij wijze van uitzondering kan de kandidaat zijn
aanvraag direct aan de Groot-Prior zenden.

Artikel 16
De Grootmeester of Prins-Regent beslist op de
aanvraag tot toelating binnen drie maanden na
ontvangst der stukken. Van de beslissing van de
Grootmeester of Prins-Regent staat geen beroep open. -

Artikel 17
De beslissing wordt ten spoedigste schriftelijk door -



blad 8

de Groot-Kanselier aan de kandidaat medegedeeld.
Indien de kandidaat is opgenomen in de Orde,
ontvangt deze een door de Grootmeester of Prins
Regent ondertekende Oorkonde, die het nummer draagt --

waaronder hij/zij in het Centrale Register is
geadministreerd.

Artikel 18
Nimmer kunnen tot de Orde van Ridders toetreden
diegenen die:
1. door de Rooms-Katholieke en Apostolische Kerken

ge~xcommuniceerd zijn;
2. de burgerrechten hebben verloren;
3. landverraders of spionnen zijn;
4. onruststokers en tegenstanders van de

maatschappelijke orde;
5. behoren tot geheime sektes, die door de Rooms

Katholieke Kerk of andere Christelijke Kerken
veroordeeld worden;

6. veroorzakers van openbare ergernis zijn;
7. de Orde of haar leden op enigerlei wijze in

diskrediet hebben gebracht;
de Trouw aan de Rechtmatige Grootmeester en
Prins-Regent in Portugal schenden;

8. de Grootmeester, Prins-Regent of zijn Magistraler -

Legaat kan een pardon verlenen in verband met
verdiensten en rehabilitatie.

VERGADERINGEN
Artikel 19

alQemeen
1. Een vergadering wordt voorgezeten door de

voorzitter van het betreffende orgaan en ingeval --

van diens ontstentenis door de Ridder, die de
hoogste graad bezit.

2. De notulen van een vergadering worden gehouden
door de secretaris van het betreffende orgaan.

3. Vergaderingen worden bijeengeroepen door de
voorzitter van het betreffende orgaan of door de --

voorzitter op verzoek van tenminste ~n/derde van -

de leden van het betreffende orgaan.
4. De oproeping tot een vergadering dient

schriftelijk aan de leden van het betreffende
orgaan te geschieden met inachtneming van een
redelijke termijn onder bijvoeging van agenda.

5. In urgente gevallen kan oproep tot vergaderen
geschieden van mond tot mond, per telefoon, fax
of andere moderne snelle wijze; ~n en ander ter --

beoordeling aan de voorzitter van het betreffende -

orgaan, of bij diens ontstentenis de secretaris
van dat orgaan.

6. Achteraf zal de Groot—Prior of Magistraler Legaat -

de “urgentie” van de vergadering moeten
goedkeuren en wel binnen een termijn van twee
maanden.

7. Buiten een vergadering om kunnen besluiten worden -
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genomen, indien leden van het betreffende orgaan --

zich schriftelijk, in welke vorm dan ook, v66r
het voorstel hebben verklaard.

8. In een vergadering kunnen besluiten worden
genomen zonder oproeping en agendering, indien
alle leden van het betreffende orgaan ~n aanwezig -

zijn ~n zich v66r het voorstel hebben verklaard. --

9. Behalve wanneer in deze statuten of de wet anders -

is bepaald, worden besluiten genomen met gewone
meerderheid van stemmen.

1O.Blanco stemmen worden geacht niet te zijn
uitgebracht; zij tellen wel mee voor een
eventueel vereist quorum.

11.Een stem kan bij volmacht worden uitgebracht door -

een andere Ridder der Orde.
12.Indien in een vergadering het voor een stemming

vereiste aantal leden niet aanwezig is, wordt
tussen ~6n en drie maanden na die vergadering een -

tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden,
welke bevoegd is het besluit te nemen, ongeacht
het aantal aanwezige leden, mits met inachtneming -

van de voor het betreffende besluit vereiste
meerderheid.

13.Ieder lid van het betreffende orgaan heeft recht --

tot het uitbrengen van 6An stem.
14.Alle stemmingen ter vergadering geschieden

mondeling, tenzij de voorzitter of 6~n der
stemgerechtigden een schriftelijke stemming
noodzakelijk acht. Schriftelijke stemming
geschiedt bij ondertekende, gesloten briefjes.

15.Bij het staken der stemmen wordt het voorstel
geacht te zijn verworpen.

16.In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij
statuten voorzien, beslist de voorzitter van het --

betreffende orgaan.
BIJZONDER
Artikel 20

1. Het Groot-Prioraal-Kapittel vergadert tenminste
vier keer per jaar.

2. De Orde van Ridders vergadert tenminste ~n keer --

per jaar.
3. Een Voogdijschap vergadert zo dikwijls de Baljuw --

of de Commandeurs dit wensen.
4. Een Commanderij vergadert tenminste vier keer per -

jaar.
De Groot-Prior of zijn vervanger heeft steeds
toegang tot deze vergaderingen.
Het Groot-Prioraat ontvangt tijdig de agenda.

TAKEN
Artikel 21

1. Het Groot-Prioraal-Kapittel bestuurt de Orde.
Het Groot-Prioraal-Kapittel heeft alle
bevoegdheden die door de wet aan een bestuur van --

een stichting worden toegekend.
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Het Groot-Prioraal-Kapittel heeft de dagelijkse
leiding en bereidt de vergaderingen van de Orde
van Ridders voor.

2. Een Voogdijschap is een forum waarbinnen
Commandeurs de activiteiten binnen een bepaald
geografisch gebied op elkaar kunnen afstemmen. - -- -

3. Een Commanderij heeft tot taak aan de basis
Aspirant-Ridders te benaderen, de activiteiten --- -

van Ridders te bevorderen en te co~rdineren,
alsmede de aspiranten te introduceren en hen te
bekwamen in het Religieuze en Ridderlijk Ideaal
van de Orde.

VERTEGENWOORDIGING
Artikel 22

1. De Orde wordt in en buiten rechte
vertegenwoordigd door de Groot-Prior alleen of
alle leden van het Groot-Prioraal-Kapittel
tezamen.
De Groot-Prior is bevoegd voor specifieke
taakgebieden schriftelijk mandaat te verlenen aan -

afzonderlijke leden van het Groot-Prioraal
Kapittel; een op grond van een mandaat verrichte --

(rechts)handeling is verbindend voor de Orde.
2. Het Groot-Prioraal-Kapittel is bevoegd tot het

sluiten van overeenkomsten tot het kopen,
vervreemden of bezwaren van registergoederen en
tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de
Orde zich als borg of hoofdelijk mede-schuldenaar -

verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich -

tot zekerheidsstelling voor een schuld van een
derde verbindt.

3. Het Groot-Prioraal-Kapittel heeft de voorafgaande -

goedkeuring nodig van de gewone meerderheid van
de Orde van Ridders voor het nemen van besluiten, -

strekkende tot het vaststellen van de jaarstukken -

van de Orde, het wijzigen van de statuten van de -—

Orde en het aanvragen van surseance van betaling --

van de Orde.
4. De Groot-Prior heeft alle volmachten om de Orde

te leiden, zijn archieven te bewaren, de
magistrale zetel (Sedes Magistralis) te bepalen, -—

statuten en Orderegels te ontwerpen en
veranderingen voor te stellen, alle twistpunten
op te lossen; de functieverdeling binnen het
Kapittel te bepalen, de Voogdijschappen en
Commanderijen samen te stellen en hun
waardigheidsbekleders te kiezen; Ridders in alle --

functies van het Groot-Prioraat te benoemen, te
bevorderen of te ontslaan, de eigendommen van de - -

Orde te beheren en alle eerbetoon en rechten te
gebruiken, die aan zijn soevereiniteit verbonden --

zijn. Zijn beslissingen zijn definitief en
onaanvechtbaar.

FINANCIEN
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Artikel 23
De geidmiddelen van de Orde bestaan uit:
a. bijdragen van de Ridders van de Orde;
b. subsidies en donaties;
c. schenkingen, erfstellingen en legaten;
d. alle andere verkrijgingen en baten.

Artikel 24
a. Het stichtingsjaar en boekjaar lopen van ~n

januari tot en met 6Anendertig december
daaropvolgend.

b. Op uiterlijk ~An oktober van ieder jaar legt de
Groot-Schatbewaarder aan het Groot-Prioraal
Kapittel de begroting voor ten behoeve van het
daaropvolgende boekjaar.
Het Groot-Prioraal-Kapittel stelt deze begroting --

v66r aanvang van het betreffende boekjaar, in een -

speciaal daartoe bijeengeroepen vergadering,
vast.

c. Aan geldmiddelen en andere activa van de Orde mag -

geen andere bestemming worden gegeven dan ter
bevordering van het doel van de Orde.

d. Indien personen, die deel uitmaken van enig
orgaan van de Orde, een geidlening aan de Orde
verstrekken, zullen zij daarvoor geen
rentevergoeding ontvangen. Eventuele gemaakte
kosten zullen worden voldaan.

Artikel 25
1. Jaarlijks binnen vijf maanden na af loop van het

boekjaar wordt een onder verantwoording van de
Groot-Schatbewaarder door het Groot-Prioraal
Kapittel opgestelde jaarrekening aan de Orde van --

Ridders voorgelegd.
2. De jaarrekening gaat vergezeld van tenminste de

verklaring van een bevoegde accountant.
3. Binnen zes maanden na af loop van het boekjaar

dient de Orde van Ridders de jaarrekening goed te -

keuren met gewone meerderheid van stemmen.
De termijn van zes maanden kan door het Groot
Prioraal-Kapittel met ten hoogste drie maanden
worden verlengd.

4. Goedkeuring van de jaarstukken door de Orde van
Ridders strekt het Groot-Prioraal-Kapittel tot
decharge.

COMMISSIES
Artikel 26

1. Het Groot-Prioraal-Kapittel casu quo de Groot
Prior kan adviserende en uitvoerende commissies
instellen. De werkwijze, rekenplichtigheid en
duur worden bij de installatie vastgesteld.

2. De Groot-Prior kan ten dienste van de Orde de
volgende personen in de navolgende functies
benoemen:
a. de Groot-Prioraal-Visitator;
b. de Groot-Hopitalier;
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c. de Wapenheraut;
d. de Bewaker van de Tempel;
e. de Ceremoniemeester;
f. de Groot-Archivaris;
g. de Veldcommandeur der Ruiterij;
h. de Veldcommandeur der Infanterie;
i. de Veldcommandeur der Luchtmacht;
j. de Veldcommandeur der Marine;
k. de Veldaalmoezeniers van de verschillende

wapens;
1. Liaison-Officieren met andere Orden en

Instituten; en
m. die functies die noodzakelijk zijn voor de

goede voortgang van de Orde. Deze dienen wel
passend te zijn in de Geest en Traditie van de -

Orde, aangepast aan tijd en omstandigheden.
STATUTENWIJZIGING

Artikel 27
1. De statuten van de Orde kunnen worden gewijzigd

door een besluit van het Groot-Prioraal-Kapittel --

met inachtneming van het gestelde in artikel 22
lid 3.

2. Het Groot-Prioraal-Kapittel kan tot
statutenwijziging besluiten in een speciaal
daartoe bijeengeroepen vergadering met een
meerderheid van tenminste twee/derde der geldig
uitgebrachte stemmen, in welke vergadering
tenminste drie/vierde van de leden van het Groot- -

Prioraal-Kapittel aanwezig zijn.
3. Een statutenwijziging treedt eerst in werking na --

de notari~le akte.
ONTHINDING
Artikel 28

1. De Orde wordt ontbonden:
a. door een daartoe strekkend besluit, genomen

conform het bepaalde voor statutenwijziging;
b. door insolventie, nadat zij in staat van

faillissement is verklaard of door opheffing
van het faillissement wegens de toestand van
de boedel;

c. door de rechter in de gevallen in de wet
bepaald.

VEREFFENING NA ONTHINDING
Artikel 29

1. Ingeval van ontbinding zal de vereffening
geschieden door het Groot-Prioraal-Kapittel.

2. Een eventueel batig saldo wordt door de
vereffenaars bestemd voor een soortgelijk of
aanverwant doel.

ORDE-REGLEMENTEN
Artikel 30

1. Elk orgaan van de Orde kan een (huishoudelijk)
reglement vaststellen, waarbij het zijn eigen
werkwijze nader regelt, doch dient daartoe de
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goedkeuring te verkrijgen van het Groot-Prioraal-- -

Kapittel of de Groot-Prior.
De Grootmeester/Prins-Regent kan bij decreet
orderegels vaststellen met betrekking tot
toekenning van rang— en eretekenen en het
ontnemen daarvan.

2. Een reglement mag niet in strijd zijn met de wet, -

noch met de statuten, noch met het Algemeen
Huishoudelijk Reglement van het Groot-Prioraat.

FEESTDAGEN
Artikel 31

De feestdagen van de Orde zijn: --

achttien maart : Gedenkdag van de martelaren van de --

Orde;
vierentwintig juni : Feest van de Heilige Johannes
de Doper;
twintig augustus : Feest van de Heilige Bernardus
van Clairvaux;
zevenentwintig december : Feest van de Heilige
Evangelist Johannes.

ORDETEKENEN
Artikel 32

a. Het kruis van de Orde is het wapenkruis met
dubbele balk. De onderste balk is kleiner dan de --

bovenste (twee/derde).
b. Het grote vaandel van de Orde, genaamd: Beauc~an --

(Baucennus), is wit en draagt het kruis van de
Orde, dat tot de rand van de standaard reikt.

c. Het oorlogsvaandel is in negen witte en zwarte
velden verdeeld.

d. Het wapen van de Orde is samengesteld uit een oud -

zilveren schild, het kruis van de Orde met
opgezette Koninklijke goudgekroonde helm en met
een ketting omgeven, gedragen door twee
Dalmatische engelen, die het Ordekruis dragen en --

de Beauc~an en het oorlogsvaandel vasthouden.
De schoudermantel is purper, met hermelijn
gevoerd, waarboven een gouden kroon uitsteekt.
Een eenvoudiger model van het wapen bestaat uit
hetzelfde schild met het Ordekruis, gedragen door -

twee gekruiste zwaarden, omgeven door een
halsketting, waarboven een zilveren helm met
witte veer uitsteekt.
Onder beide wapens bevindt zich een band, die in --

het zwart de lijfspreuk of de initialen van de
Orde draagt.
Elk orgaan van de Orde kan een eigen vlag of
wimpel ontwerpen en voeren, welke ondergeschikt
zijn aan de Ordensvlag en wimpel. Deze moeten
echter vooraf goedgekeurd worden door de Groot—
Prior. Indien een wapenheraut is benoemd, zal
deze de Groot-Prior in deze van advies dienen.

e. Het zegel van de Orde is rond of ovaal en draagt --

in het midden het wapen, omgeven met de Latijnse --
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naam van de Orde alsook de volgende inscripties: --

- Magn.Mag.Sigill. - voor het Grootmeesterschap; -

- Magn.Priorat.N. (afkorting van de naam van het -

land van het Prioraat) Sigill. - voor de
Groot-Priors;

- Balliv.N. (afkorting van de naam van het
provinciale ambtsgebied) Sigill. - voor de
Voogden;

- Commend.N. (afkorting van de naam van de
Commanderij);

- Sigill. - voor de Commandeurs.
Slechts een uitzondering vormen de antieke zegels -

van de Orde, genaamd: zegels van de Grootmeester --

Jean de Kruisridder en de Heilige Johannes, die
slechts op documenten van de Grootmeester of
Prins-Regent worden gebruikt.

TAAL
Artikel 33

a. De of fici~le taal van de Orde is Latijn,
aangevuld door bij voorkeur de Franse taal als
omgangstaal.

b. De lijfspreuk van de Orde luidt:
NON NOBIS DOMINE, NONNOBIS, SED NOMINI TUO DA
GLORIAM!
(Niet ons Heer, maar Uw Naam zij de glorie).

c. De oude oorlogskreet luidt:
Au Beauc~an! Au Beauc~an!.

d. De omgangstaal in de Lage Landen, zijnde
Nederland en Belgi~ (Vlaanderen), is het Algemeen -

Beschaafd Nederlands, aangevuld, waar nodig, met --

het Duits.
WAARIJIGHEIDSBEKLEDERS

Artikel 34
1. De Orde kent vijf rangen:

a. Ridder (Eques);
b. Officier (Officialis);
c. Commandeur (Commendator);
d. Grootofficier (Magnus Officialis);
e. Grootkruis (Magnus Crux).

2. De rangen worden erfelijk verleend.
3. De erfgenaam van een rang in de Orde wordt pas,

na vervulling van alle daartoe in deze statuten
opgesomde bepalingen, Ridder in zijn ge~rfde
rang. De ge~rfde rang moet met de nodige
onderbouwde pap ieren bekend worden gemaakt aan de —

Grootmeester/Prins-Regent der Orde, en na
schriftelijke bevestiging van deze gevoerd
worden. De betrokken Ridder zal dan 00k de Groot- -

Prior van het gebied waar hij/zij woonachtig is
binnen twee maanden hiervan in kennis stellen.

4. De Orde kent voorts drie klassen van leden, die
niet aan de bepalingen van artikel 12 onderworpen -

zijn:
a. Dame of Riddervrouwe (Equitissa) voor vrouw
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van hoge maatschappelijke rang of behorend tot -

het gezin van een Ridder;
b. Schildknaap (Armiger) voor de erfgenaam van

een lid in 6~n van de rangen in artikel 34 lid -

1, die het achttiende levensjaar heeft
bereikt;

c. Drager van het Kruis van Verdiensten (Scriti
Crux) als waardering voor de verrichte
diensten.

Artikel 35
V66r de handtekening van een Ridder wordt de letter --

F (Frater) geplaatst m6t:
a. een drievoudig kruis als het de Grootmeester of

Prins-Regent betreft;
b. een tweevoudig kruis als het

Hoogwaardigheidsbekleders betreft;
c. een enkelvoudig kruis als het om een Commandeur

gaat.
Artikel 36

De Ridders van de Orde dienen:
1. de voorschriften van de Rooms—Katholieke en

Apostolische Kerk of het Christelijk
kerkgenootschap, waartoe zij behoren, uit te
voeren en haar geboden op te volgen;

2. werken van barmhartigheid, weldadigheid en
naastenliefde te beoefenen, voorzover ze daartoe --

in staat zijn;
3. de daden van de oude Ridders te roemen en de

nagedachtenis aan de martelaren van de Orde in
ere te houden;

4. door woord en daad aan de ridderlijke geest vast --

te houden en de maatschappelijke Orde te
verdedigen;

5. de statuten, wetten en bepalingen van de Orde,
alsook de beslissingen van de Grootmeester of
Prins-Regent, streng na te komen;

6. de Hoogwaardigheidsbekleders van de Orde te eren --

en te respecteren en de medebroeders broederschap -

en solidariteit te doen ervaren.
INSIGNES

Artikel 37
De insignes van de Orde zijn: het kruis, de
plaquette en de halsketting.
a. Het kruis van de Orde is twee~nvijftig millimeter -

lang en goud en rood ge~mail1eerd.
b. De plaquette is van zilver en heeft een doorsnee --

van vijfentachtig millimeter, heeft acht stralen, -

waartussen vijf kortere stralen, allen voorzien
van diamanten, met in het midden een cirkel, wit --

ge~mailleerd, het kruis van de Orde in miniatuur --

dragend, goudomrand met een lauwerkrans, gevormd --

door een dubbele palm groen geemailleerd.
c. De halsketting is van goud in de vorm van de

rozenkrans en bestaat uit ~nentachtig parels,
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iedere negende parel groter dan de anderen,
in het midden een klein ovaal medaillon in goud, --

versierd met de letters I H, de eerste rood, de
tweede zwart. Aan het medaillon hangt het kruis
waar een gouden koningskroon boven uitsteekt.
De Ordeband is van zwarte glanszijde.

HET KRUIS
Artikel 38

De Ridders van de Orde dragen het kruis met de
koningskroon aan een zevenendertig millimeter brede --

halsband.
De Commandeurs dragen het kruis met de koningskroon --

aan een zesenveertig millimeter brede halsband en de -

plaquette op de linkerborstzijde.
De Grootofficieren dragen hetzelfde kruis, verhoogd --

met een gouden militaire trofee, aan een
zesenveertig millimeter brede halsband.
De militaire trofee bestaat uit een borstpantser
waar een helm met vederbos van drie veren boven
uitsteekt, die op zijn beurt rust op twee
hellebaarden, een strijdbijl en een strijdknots.
Het geheel wordt gedragen door twee groepen van
ieder drie vlaggen met gekruiste vlaggestokken.
De Off icieren van het Grootkruis dragen het kruis
van de Grootofficieren aan een 6Anhonderd ~n
millimeter brede band als sjerp van de
rechterschouder naar de linkerheup en de plaquette
op de linkerborstzijde.
De Ridders van alle rangen kunnen het kruis met de
kroon in miniatuur aan een tien millimeter breed
lint dragen, of zonder kroon als rozet, waarbij
gouden en zilveren omlijstingen toegestaan zijn om
de graden te onderscheiden (een zilveren rand voor
Ridders, twee zilveren randen voor Commandeurs, een --

zilveren- en een gouden rand voor Grootofficieren en -

twee gouden randen voor Officieren van het
Grootkruis).
De Schildknapen kunnen het lint van de Orde in tien --

millimeter breedte in het knoopsgat dragen en de
dames een strik van dezelfde aard op de linkerzijde. -

De bloedverwanten van een Ridder van de Orde dragen -—

het kruis, negenendertig millimeter lang, aan een
dertig millimeter breed lint op de linkerzijde.
a) Dames - het kruis waar een gouden koningskroon

boven uitsteekt;
b) Schildknapen - het kruis met de koningskroon en

het lint aan een gouden ring.
De Schildknapen, zonen van Hoogwaardigheids
bekleders van de arde, kunnen met toestemming van -

de Grootmeester of Prins—Regent bij off icThle
gelegenheden de insignes van de Ridders of
Commandeurs dragen;

c) Kruis van Verdiensten - hetzelfde kruis zonder
kroon.
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UNIFORM
Artikel 39

1. Het uniform van een Ridder van de Orde bestaat
uit een koningsblauw pak met recht lopende
revers; front met overhemd; revers en kraag in
zwart velours.
De kraag en de mouwomslagenzijn met gouden
lauwertakken - 4~n tot vier rijen - al naar
gelang de rang, versierd.
Het overhemd is met zestien gouden knopen bezet, --

die roodge~mailleerd het Ordekruis dragen.
De jaspanden en de zakkleppen zijn voorzien van
goudstikwerk, zoals de kraag.
Epauletten uit goudvlechtwerk met het wapen van
de Orde; zwarte lakleren riem; degenhouder uit
brede goudband; zwaard in kruisvorm met plat
lemmet; degenkwast in goud; zwartblauwe broek met -

brede goudband aan de zijden; zwarte laarsjes met -

gouden sporen; zwarte steek met witte veren
afgezet, met een brede goudband en garnering
afgezet en in het midden rood-witte kokarde.

2. Het Groot-Prioraal-Kapittel kan voor zijn eigen
rechtsgebied een uniform ontwerpen en gebruiken, --

aangepast aan omstandigheden en tijd.
Het uniform in kwestie zal beschreven en
vastgelegd worden in het Algemeen Huishoudelijk -- -

Reglement van het Groot-Prioraat Terra sub Mare. --

MANTEL
Artikel 40

De half lange mantel is van witte stof en draagt het --

Ordekruis (tweehonderd zestig millimeter lang,
geborduurd of opgenaaid) op de linkerschouder.
Binnenkant mantel moet van witte kleur zijn.

DRAAGRECHT
Artikel 41

Alleen de Ridders hebben het recht het uniform, de
mantel, de rozet en het miniatuurkruis te dragen en --

aanvullend hun rangonderscheidingstekenen.
Artikel 42

Ondanks het hiervoor bepaalde behouden de
Grootmeester/Prins-Regent en het Magnum Magisterium --

zich he-t recht voor om binnen dit gebied
afzonderlijke Abdijen, Priorijen en bijzondere
Commanderijen op te richten, welke dan rechtstreeks --

ressorteren onder de Grootmeester/Prins-Regent zelf. -

In dergelijke situaties zal de Grootmeester/Prins-
Regent de Groot-Prior Terra sub Mare binnen drie
maanden hierover informeren.

SLOTBEPALINGEN
Artikel 43

In alle gevallen waarin niet is voorzien, beslist
het Groot-Prioraal-Kapittel.
In spoedeisende gevallen beslist de Groot-Prior; de --

Groot-Prior legt zijn beslissing voor aan de
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eerstvolgende vergadering van het Groot-Prioraal
Kapittel.
De comparant is mij, notaris bekend en de identiteit -

van de bij deze akte betrokken comparant is door
mij, notaris, aan de hand van de hiervoor gemelde en -

daartoe bestemde documenten vastgesteld.
WAARVANAKTE in minuut is verleden te Zierikzee,
gemeente Schouwen-Duiveland, op de datum als in het --

hoofd van deze akte vermeld.
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan --

de comparant, heeft deze verklaard van de inhoud van -

deze akte te hebben kennis genomen en op volledige
voorlezing daarvan geen prijs te stellen.
Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door --

de comparant ondertekend en onmiddellijk daarna door -

mij, notaris.
Volgt ondertekening.

VOOR AFSCHRIFT


