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Reglement Ordo St.Mariæ Teut. Gemerth 

Vast gesteld Gemert 31 mei 2019 

 

De Commandeur van de Duitse Orde Gemerth heeft besloten, na overleg met zijn mede Ridders 

en in navolging van de Duitse Orde in het verleden, om voor de Commanderije van Gemerth een 

Orde in het leven te roepen. Met het daarbij behorende Kapittel van de Orde.  

De officiële naam van de Orde is: Ordo Sanctæ Mariæ Teut. Gemerth. 

Het Kapittel bestaat uit de Commandeur van de Orde en de drie langst in functie zijnde Ridders 

waarvan een de titel van Coadjutor heeft. 

Indien de Commandeurs functie vacant is, wordt deze waargenomen door de Coadjutor. Nadat het 

Kapittel is aangevuld met, de op drie na langst in functie zijnde Ridder, wordt door het Kapittel een 

nieuwe Commandeur  gekozen. 

De Ordo St.Mariæ Teut. Gemerth strekt zich tot doel het zichtbaar maken van de Duitse Orde 

Gemerth in het straatbeeld van Gemert en daarbuiten.  

De Orde bestaat uit de leden van de vereniging Duitse Orde Gemerth die gekleed zijn in 

historische kledij. Waarbij het zwarte kruis en het witte kleed toonaangevend zijn bij de bewapende 

leden. 

Daarnaast kent de Orde leden die een bepaald aspect van de geschiedenis vertegenwoordigen. 

De Orde heeft, naast de doelen van de Vereniging, onder meer tot doel de Orden tekenen toe te 

kennen en uit te rijken. 

De Orde tekenen bestaan uit een zwart kruis met zich verbredende armen, waarbij de onderste arm 

langer is, met een witte rand en in het midden van het kruis een cirkel met de tekst Ordo Mariæ 

Teut. Gemerth en midden daarin een rood kruis. De kleur van de achtergrond van de cirkel bepaald de 

graad. 

De Orde hangt aan een zwart wit lint. 

De Orde heeft in alle graden de zelfde afmeting en vorm. 

Naast dit document kent de Orde een reglement inzake ethiek, gedrag en veiligheid. 
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De Orde kent 4 graden. 

De dragers van het Grootkruis van de Orde Kleur lichtblauw 

De dragers van het Ridderkruis   Kleur donker blauw  

De leden van Obediëntie             Tin 

De dragers van het Thesaurierkruis   Kleur goud 

Alle Orde tekenen blijven eigendom van het Kapittel. De op naam gestelde Orden worden na 

teruggave opgeslagen in het archief, genummerde Orde worden opnieuw uitgegeven, de dragers worden 

genoteerd in het archief. 

Alleen het Grootkruis is een onderscheiding buiten de Duitse Orde Gemerth, de andere drie zijn 

binnen de Duitse Orde Gemerth. 

Een ieder lid is gerechtigd om een persoon of instantie voor te dragen voor rangneming als drager van 

het Grootkruis van de Orde. 

De voordracht wordt gericht aan de Commandeur van de Orde.  

De voorgedragen personen onderscheiden zich wegens bijzondere verdiensten jegens de samenleving in 

relatie met de geschiedenis van de Duitse Orde Gemert en de relatie tussen beide in de ruimste zin. 

 2. Van verdiensten als bedoeld in het eerste lid is sprake, indien: 

 a. iemand zich geruime tijd ten bate van bovenstaand heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd; 

 b. iemand een of meer opvallende prestaties heeft geleverd of werkzaamheden heeft verricht die voor 

bovenstaand een bijzondere waarde hebben. 

 3. Bij de vaststelling van de bijzondere verdiensten, bedoeld in het tweede lid, kan in aanmerking     

worden genomen dat iemand geruime tijd werkzaamheden heeft verricht op een wijze die betrokkene 

onderscheidt van anderen en die getuigt van een karaktervolle en voorbeeldige plichtsvervulling. 

De orde kent ook een Klein Kruis. Dit is gemaakt van tin en wordt door het Kapittel uitgereikt 

aan personen of groepen wanneer zij dat met meerderheid van stemmen hebben besloten 
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De dragers van het Grootkruis van de Orde, kleur licht blauw  

Het Kapittel van de Orde beslist bij het toekennen van het  

Grootkruis van de Orde. 

  

Voorafgaand aan het besluit vraagt het Kapittel advies aan de dragers 

van het Grootkruis. 

Het Grootkruis wordt verleend indien drie Ridders hiermee akkoord gaan. 

Het Grootkruis wordt uitgereikt door de Commandeur en de Conjector. 

Het Grootkruis van de Orde wordt uitgereikt op of rond 31 mei, het einde 

van de Maria maand en het feest van Maris Visitati, het bezoek van 

Maria aan Maria Magdalena. Aanspreek titel Hoogridder. 

De dragers van het Ridderkruis, kleur donker blauw. 

Het Ridderkruis is bedoeld voor de Ridders van De Duitse 

Orde Gemerth Zij krijgen de orde uitgereikt Op Maria 

Visitatie nadat De Duitse Orde Gemerth hen geaccepteerd heeft 

als lid en dit bevestigd is door het Kapittel. De minimum leeftijd 

om toe te treden is 14 jaar. 

Een te benoemen Ridder wordt Maria Visitatie voorgedragen en 

wordt op de volgende Maria Visitatie geïnstalleerd, tenzij het 

Kapittel anders beslist. Tot zijn installatie is hij obediëntie. 

Er kunnen slechts 12 Ridders, naast de Commandeur, tegelijk in 

functie zijn. De wachtende Ridders worden aangesproken als 

Ridder van Maria Teutonica. 

De namen van de Ridders wordt in het kruis gegraveerd. 

De Commandeur ontvangt het Ridderkruis uit handen van de Hoogridder 

Het Ridderkruis wordt uitgereikt door de Commandeur op een daarvoor uitgeroepen bijeenkomst. 

Aanspreek titel Ridder  

De orde blijft eigendom van het Kapittel 
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          De Obediëntie . Kleur tin 

Dit zijn alle leden van de Duitse Orde Gemerth, niet zijnde een van 

bovengenoemde. 

Deze Orde heeft het zelfde formaat als de overige maar is gemaakt van 

tin.  Elke Orde heeft  een nummer en de naam van de drager.  

De Orde wordt uitgereikt door de Conjector nadat de vergadering van 

het Kapittel het lid heeft geaccepteerd. 

De Orde blijft eigendom van het Kapittel. 

Aanspreektitel Broeder of Zuster 

De dragers van het Thesaurierkruis, kleur goud 

Dit zijn de leden van de Orde die de Vereniging geldelijk 

ondersteunen. Zij ontvangen het bijbehorend Kruis. Diegene die 

jaarlijks een door het Kapittel vast te stellen geldelijke ondersteuning 

geven ontvangen de Orde met een specifiek nummer. 

Diegene die eenmalig 10 x het jaarlijks bedrag ineens afdragen zijn 

voor hun leven drager van de Orde,  

Bedrijven die dit doen zijn voor 15 jaar Thesaurier. 

De voor het leven benoemde Thesauriers kunnen de Orde, voor een 

kleine extra bijdrage, ontvangen in een grote lijst. De overige 

ontvangen de Orde in een kleine lijst.  

Aanspreek titel Thesaurier  

De  Orde blijft eigendom van het Kapittel 

                           

Aldus vastgesteld op 31 mei 2019 te Gemert door het Kapittel. 

Max Niessen Commandeur                                      Koen van de Eventuin  Conjector 

Job de Graaf    Ridder                                            Thomas Weinmesser    Ridder 
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