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KASTEEL GEMERT - Een beknopte Eeschiedenis

In een vroeg-zeventiende-eeuwse beschrijving van Peelland heet Gemert "vermaert door
de Commanderije van de Duitsche Ridderen van de Heilige Maria. die Heeren van het
geheeldorp sijn". Met de Commanderije doelde men hier op Gemerts kasteel, dat in 1645
in "Beschrijvinge van de Meierijvan's-Hertogenbosch" werd omschreven als "een mang-
nific out gebout casteel met drie optreckende bruggen ende twee schoone wel betim-
merde neerhoven, wesende de residentie van den commandeure van de rijckste com-
mandeurije onder de balliage van 0ldenbissen". De auteur, Philips baron van Leefdael,
merkte op dat Gemert eigenlijk niet tot de Brabantse Meierijvan 's-Hertogenbosch gere-
kend mocht worden, want - zo stelde hij - "deese plaetse en compareert nergent onder
de dorpen van de Meierij(maar is geheel)toebehoorende den Duytschen Orden".
Gemert was v00r de toenmalige Brabander een stukje buitenland, Voor het ontstaan van
de aparte status van de vrije heerlijkheid die Gemert was, moeten we in de geschiede-
nis terug naar de periode van de kruistochten (1 1 00-1 300), toen christenen vanuit Europa

met soms vele tienduizenden tegelijk naar het Heilig Land trokken. In Palestina ontstond
het merkwaardige fenomeen van de militaire kloosterorde waarvan de 0rde der
Tempeliers, de 0rde der Johannieters (later de Maltezerridders geheten) en de Duitse
Bidderorde de bekendste zijn.
Omstreeks 1200 trad de edelman Rutger van Gemert, telg uit het adellijk geslacht der
Heren van Gemert, als ridder toe tot de Duitse Orde. Door deze stap legde hij de basis
voor de lat'ere 'Commanderiie'.

Ontstaan van de Duitse ridderorde

In het jaar 1187 verdreef sultan Salah-ad-Din de christenen uit Jerusalem, waardoor het
einde dreigde van de sedert de eerste kruistocht (1095) in het Nabije Oosten gestichte

christelijke koninkrijkjes. Jerusalem beheerste in die dagen de verbeeldingswereld van
elke christen. De pauselijke oproep 0m een nieuwe kruistocht te organiseren, vond met
name in het Duits sorekend deel van Eurooa veel weerklank. Keizer Frederik Barbarossa
nam het kruis aan en twintigduizend (Duitse) ridders waaronder vele Nederlanders volg-
den zijn voorbeeld. De keizer stierf onderweg en de kruistochtwaaraan ook de koning van
Frankrijk en de legendarische 'Brit Richard Leeuwenhart, deelnamen eindigde in grote

onenigheid tussen de leiders der christenlegers. Niet Jerusalem maar wel de belangrij-
ke havenstad Akko - de poort tot Palestina - werd na een langdurig beleg veroverd. In

deze stad vestigde zich de uitJerusalem verdreven en aan Maria toegewijde Duitse hos-
pitaalbroederschap, de "Íratres Teutonicorum ecclesie sancte Marie Jerosolomitane".
Voor de vele verdiensten tijdens het beleg van Akko werd de broederschap in 1191 door
de paus beloond met een officiële erkenning en in een paar jaar tijd ontwikkelde zij zich
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Gezícht op binnenzijde van de voorburgt. Tekentng V. Klotz,2E-12-1615

tot net grote 0pvangcentrum voor alle urt het Duitse Rijk afkomstige kruisvaarders. De toe-
loop daarvan bleef groot. Jerusalem was immers niet veroverd. Keizer Hendrrk Vl, zoon
van Frederik Barbarossa, wilde zich voor zijn vader revancheren en organiseerde opnieuw
een kruistocht. Hertog Hendrik van Brabant, die de keizer met een legàr vooruit ging, werd
tn het Heilig Land gekozen als opperbevelhebber van de daar opererende christenlegers.
Beiroet en de kuststrook van de Libanon werden veroverd. Voor de aanval op Jerusàlem
werd gewacht op de komst van de keizer. Maar Hendrik Vl stierf nog voor de inscheping
naar het Heilig Land en de tweespalt over diens troonopvolging leidde in het Duitse Rij-k
tot dermate grote onrust, dat die de Duitse v0rsten in het Heilig Land noopte tot een v00r-
tijdige terugkeer.
Alvorens zij in maart 1198 de thuisreis aanvaardden, verhieven zij de te Akko gevestigde
Duitse hospitaalbroederschap tot een strijdbare geestelijke ridderorde. Een traÁsformàtie
dte de Duitse 0rde maakte tot de ofÍicierskern van een Duits bezettinosleger in Palestina.
Hertog Hendrik van Brabant was één der ondertekenaars van heï oprichiingsstatuut dat
een Jaar later door de paus werd bekrachtigd. De ridderlijke Duitse 0rde was daarmee een
feit. Van een soort van geneeskundige troepen was zij, tesamen met de ridderordes van
Tempeliers en Johannieters, geworden tot het militarre gezag in het Heilig Land.



De verheÍfing tot ridderorde was het moment waarop vele in Palestina aanwezige ede-

len tot de 0rde toetraden. Ook de edelman Rutgervan Gemertvoelde zich aangesproken.

Zij kleedden zich in een witte mantel met een zwart kruis en legden de geloften af van

gehoorzaamheid, armoede en kuisheid.

Aanzien en orEanisatie van de Duitse Orde

Vanaf zijn ontstaan onderhield de nieuwe Ridderorde een hechte band met de wereld-

lijke en geestelijke leiders in de thuislanden. Daar venrvierf de 0rde ook veel rechten en

bezit. Bij toetreding van een nieuw lid vervielen de eigendommen thuis'aan de 0rde.

Bovendien verleenden wereldlijke leiders menig privilege aan de door militaire succes-

sen snel populair wordende Duitse ridderorde. Al in het begin van de dertiende eeuw

treedt de grootmeester op als dé raadsman van zowel paus als keizer" De keizer verleen-

de aan de 0rde het voorrecht tot het voeren van de Duitse adelaar in het wapen, terwijl
de grootmeester als rijksvorst zitting kreeg in de Bijksdag. Van de paus kreeg de Orde in

1220 al de informele toestemming om eigen priesters aan te stellen, een jaar later het

Frontzijde hoofdgebouw. Tekening V. Klotz, 26 12-1675.
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privilege van kerkelijke aut0n0mie, waardoor ze los kwam van het bisschoppelijk gezag
en alleen n0g verantwoording schuldig was aan de paus.
Toen in 1291 Palestina voor de christenen definitieÍverloren ging had de Duitse 0rde een
machtige organisatie opgebouwd, waar overal in Europa rekening mee gehouden moest
worden. Haar grootste macht en aanzien ontleende zij aan de buiten het Duitse Rijk
gestichte soevereine ridderstaten Prursen en Lijfland aan de 0ostzee. Paus en keizer had-
den in de eerste helft van de dertiende eeuw de strijd tegen de heidenen" daar toever-
trouwd aan de Duitse ridderorde en haar gemachtigd een eigen territorium te stichten.
Het gebied werd gekoloniseerd en de grootmeester verplaatste in 1309 daarheen zijn
residentie. De 0rdestaten aan de Oostzee ontwikkelden zich tot de qraanschuur van
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Gezicht op Kasteel Genert vanuit het noord-westen. Tekening v. Klotz,28-12-l6lE
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Doorzicht op de donjon vanuit de dorpsstraat. Tekening V. Klotz,23-12-1675.

West-Europa en de betrekkingen met het Verbond der Hanzesteden bezorgde de 0rde
grote rijkdom.
Het gespreide bezit buiten het Vrije Land aan de 0ostzee vereiste een aparte bestuurs-
organisatie. De 0rde had drie'landen , elk onder leiding van een landmeester. Twee daar-

van waren de soevereine gebieden Pruisen en Lljfland. Het derde land omvatte het

gespreide bezit in Europa, dat was opgedeeld in landcommanderijen of balijen (provin-

cies). Eén daarvan was Germania Inferior dat omstreeks 1300 werd opgesplitst in de

landcommanderijen Utrecht en (Alden)Biesen. De balije - bestuurd door een landcom-

mandeur - bestond uit afzonderlijke commanderrjen, elk onder een c0mmandeur. De

commanderijen van de balije Utrecht lagen in Noordelijk Nederland. Tot de balije (Alden)-

Biesen behoorden commanderijen te Maastricht, Luik, Aken, St. Pietersvoeren,
Bekkevoort (bij Diest), Bernissem en Holt (brl St Trurden), Siersdorf en Bamersdorf in
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0pmetingstekeningen van de niddeleeuwse hoofdburcht (circa 1730. Front
de met zicht op hoofdingang in de noordvleugel.

f,i- -À--E'

lËï
E]

ffi

i iil f'1 t, ,f

i iti"
ffi



Gravure door H. Causé (1648-1699).1pmerkelijk is de uitbouw aan de commandeurskamer.

Duitsland en ten slotte Vught en Gemert in Noord-Brabant. Het hoofdhuis van

(Alden)Biesen was gevestigd in het Belgische Bijkhoven (bij Tongeren).

Duitse Orde soeverein Heer van Gemert

Ge*ert is één van de 350 uit de middeleeuwen bekende commanderijen van de Duitse

0rde. Zij kan worden aangemerkt als één van de oudste bezittingen van de Orde in de

Lage Landen. Het Íeit dat behalve onroerend goed de Commanderije van oudsher ook

soevereine rechten bezat over de Heerlijkheid Gemert is bijzonder te noemen. De 0rde

kreeg van Butger van Gemert overigens niet het volle soevereine bezit van Gemert. De

heerlijkheidsrechten moest de 0rde aanvankelijk nog delen met de autochtone heren. Bij

oorkonde van 25 maart 1 271 bevestigt hertog Jan I van Brabant dat de hoge en lage juris-

dictie over Gemert niet hem behoorde maar deels aan heer Diederik van Gemert en deels

aan de Duitse 0rde. De hertog claimde alleen de oppervoogdij over Gemert.

Vermeldenswaard is verder dat vóór 1350 nog tenminste vijf Van Gemerts het voorbeeld

van Rutger volgden en tot de Duitse 0rde toetraden, waardoor de rechten en bezlttingen

van de Orde in Gemert verder aangroeiden.
In 1363 ontbrandde er een machtsstrijd tussen de beide vrijheren van Gemert. Er werd

gerooÍd en gebrandschat en zelfs het "godshuis van de Duitse Orde werd geplunderd. De

hertog van Brabant werd verzocht om in het uit de hand gelopen conflict te arbitreren.
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Frontaanzicht v00r een gesloten carré-bouw volgens het oorspronkelijk verbouwingsplan
(ca. 7735)

Heer Diederik van Gemert kreeg toen een dermate zware geldboete opgelegd, dat hij
geen andere uitweg zag dan zijn deel van de Vrije Heerlijkheid in leen op te dragen aan
de hertog van Brabant. Deze op zijn beurt droeg dit leenheerschap in 1366 over aan de
landcommandeur van Alden Biesen, waardoor Gemert onder de volledige soevereiniteit
kwam van de Duitse Ridderorde. Een Vrijheid van de machtige Duitse Orde zal de her-
tog van Brabant niet onwelgevallig geweest zijn. Het kon z0rgen voor stabiliteit in het
grensgebied tussen Brabant en Gelre, die regelmatig met elkaar overhoop lagen.

De bouw van het kasteel

Vanaf 1366 werd elke nieuwe landcommandeur van Alden Biesen met veel eerbetoon
als'Vrijheer tot Gemert ingehuldigd. De veelal te lVlaastricht hof houdende landcom-
mandeurs zetten vanaf genoemd jaar met een doelgericht beleid de ontwikkeling van
Gemert naar hun hand. De bijzondere status van de heerlijkheid inspireerde hen om de
commanderij verder uit te bouwen. De eerste stap was het plan v00r 0e 00uw van een
nieuwe residentie voor de commandeur van Gemert in het centrum van de heerliikheid.
Opnieuw dreigde er toen "geoorlogt ende gekriegt" te worden want de nieuwbouw was
0p een steenworp afstand van het'hooghuis'van de voormalige Heren van Gemert
gepland, hetgeen kwaad bloed zette. Tevergeefs beklaagden de Van Gemerts zich bij de
hertogen van Brabant en van Gelre. De laatste wilde zich helemaal niet in het conflict



mengen en de eerste stond vierkant achter de 0rde. voor alle zekerheid toog landcom-

runóew Beinart van Husen in oktober 1391 naar Brusselwaar hij op de twaalÍde van die

maand oorkondde dat Johanna de hooggeboren vorstinne en hertoginne van. Brabant

'willecoerde ende oirlofte" om in Gemeriie "metsen, timmeren ende bouwen, alsoo vele

ende alsoo sterck als de 0rde geneugen sal'. Als tegenprestatie werd vastgelegd dat

rndien de hertogen van Brabant daarom ooit zouden vragen, de 0rde altijd de p00rten.van

f1.irrgirboui,ienkasteelteGemertvoorhenzgu3penen alsoolangheendealsooduck

;lr hr; des noot gebeuren sal". Dat de kosten daarvan ten laste van het hertogdom zou-

den komen werd niet vergeten te noteren'..

óà oppàtitit tegen de kaóteelbouw had geen schijn van kans. Omstreeks de eeuwwisse-

ling 
'kwam 

het iot een vergelijk met hei adellijk geslacht Van Gemert en werd met de

bouw begonnen.
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Vóór 1850

Rond 1400 bereikte de Duitse Orde het toppunt van haar macht. De Comrnanderije
Gemert plukte daar de vruchten van. Maar er kwam een kink in de kabel. In 0ost-Euroóa
verzeilde de 0rde in een langdurige oorlog met Polen en Litouwen, waard00r de com-
manderijen in West- en Midden-Europa zwaar werden belast. Desalniettemin wist lwan
van Cortenbach, sedert'1410 de nieuwe landcommandeur van Alden-Biesen, de com-
manderij Gemert volgens plan uit te bouwen. Cortenbach was een vooraanstaand man in
de hiërarchie van de Orde. Hij was raadsheer van Filips de Goede in Brussel, hij was
'achtwarff in Pruisen", verving er een tijdlang de grootmeester en in 1411was hijwoord-
voerder van de 0rde op het 0ecumenisch Concilie van Konstanz. 0nder het toeziend ooo
van deze Cortenbach moet zowel het hoofdgebouw als het hoekpaviljoen van de voorl
burcht (de donjon) zijn voltooid.
Trekken we een vergelijking met het kasteelte Helmond, in dezelfde periode gebouwd en
van gelijke Omvang, dan zien we een heel andere bouwstijl. Tegenover de vler robuuste
hoektorens daar, hangen in Gemert aan het hoofdgebouw ranke hoektorentjes.0ok het
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0lieverf op hout. Kasteel, kerk en kerkhof vanuit her wesrcn.
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Kasteel Gemert 1872'Aquarel Henri Knip.

stevige muurwerk van het kasteel te Helmond c0ntrasteert met de bijzonder rijke en

opvallende baksteenversiering in de vorm van uitkragende boogfriesen en blinde muur-

nissen te Gemert. Het kasteel te Gemert biedt een veel luxer en luchtiger aanblik. Een

machts- en statussymboolvan de Duitse Orde in haar soevereine rechtsgebied Gemert.

Spijtig genoeg resteren van de vroegere hoofdburcht alleen nog de funderingen en enke-

le keldergewelven. Van het middeleeuwse kasteelcomplex is alleen het hoekpavlljoen

van de voorburcht, de zogeheten donjon, in de oorspronkelijke stijl bewaard gebleven. Dit

bouwwerk is wel eens betiteld als "het mooiste specimen der profane gothieke bouw-

kunst in Noord-Brabant .

Een prachtig overzicht van het oorspronkelijke kasteelcomplex biedt de prent van Rome_ijn

de Hooghe uit 1700. De kastelloloog Bas Aarts ziet hierin een duidelijke parallelv,an Ge-

merts' kasteel met de imposante Mariënburg, het hoofdkwartier van de Duitse 0rde in
Pru isen.
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0ostvleuge I Jezuj'etenbouw (ca. | 920)

Convent van
priesters

ridders en

AtOen Biesen streefoe ernaar om naast de
s0everetne rechten ook de kerkelijke rechten
over Gemert te verkrijgen. In de jaren 1436_
1437 slaagde de 0rde in die opzêt. paus en
bisschop gaven toestemming tot de stichting
van een zelfstandige parochie Gemert, los vaÀ
Uakel en onder het patronage van de Duitse
urde. terzettder tijd verwierf de 0rde het
patronaats- en bedieningsrecht van de kerken
van Bakel en Deurne in leen. Tien iaar eerder
waren al die van Nistelróde (met
Vorstenbosch) en van Haren bij Megen aange_
kocht. Behalve v00r de commandeur en mis_
schien n0g een tweede ridderheer, zou het
kasteel huisvesting gaan bieden aan de oas_

Poort in de noordvleugel van de hoofdbouw
(foto 1913)



t00rs en rectoren van Gemert, Handel, Bakel, Deurne, Nistelrode, Vorstenbosch en Haren,

allen oriesterleden van de Duitse 0rde. Voor de directe zielzorg in de parochies zouden

geestelijken'van mindere rang en stand'worden ingehuurd, terwijl de 0rdepriesters

iamen met de commandeur in Gemert een convent zouden vormen van 'Duitse Heren'.

Meteen na de verzelfstandiging van de parochie Gemert werd pal naast het kasteel

begonnen met de bouw van eón nieuwe parochiekerk. In 1445 was het priesterkoor

geieed. Tien jaar later de hele kerk. In alle opzichten is de Commanderij dan geworden

tot een regiónaal geestelijk centrum. De commandeur van Gemert bezat het benoe-

mingsrechivoor de bediening van verschillende parochies en rectoraten in 0ost-Brabant

n ÁAZ komt daar nog bij de bediening van de parochie Geldrop, welke door Alden Biesen

aan hem werd uitbesteed.

De Commanderii tiidens de Reformatie

At tang vóór 1500 was Gemert uitgegroeid tot de belangrijkste commanderij van de

balije Aiden Biesen. Dat komt onder meer tot ulting in het gegeven dat drie van de vier

commandeurs die sedert de ingebruikname van het kasteel over Gemert de scepter

zwaaiden, na hun commandeurichap opklommen tot de hoogste positie in de balije,

namelijk die van landcommandeur. De zestiende eeuw is de eeuw van de Reformatie en

die brácht de Duitse 0rde in 1525 een zware slag toe. De grootmeester werd luthers,

trouwde met een uit het klooster getreden n0n, en liet zich uitroepen tot erÍelijk hertog

van Pruisen. Het belangrijkste territorium van de Duitse Bidders ging zo voor de 0rde ver-

loren. Een halve eeuw Íater werd ook Lijfland prijsgegeven en restten de Orde nog

slechts het per landcommanderlj gegroepeerde bezit in West- en Midden-Europa' De

residentie van de grootmeester verhulsde naar Mergentheim in Baden-Wuertemberg.

Dat de Beformatie ook de commanderij Gemert parten speelde, ligt voor de hand. Het

middeleeuwse leven van de rooms-katholieke geestelijkheid had overal veel ergernis

gegeven en het Duitse Herenc0nvent vormde daarop allerminst een uitzondering.

Óoirmandeurs, pastg0rs en andere ordepriesters leefden in concubinaat. Gesignaleerd

werd al de'misstand'van het aanstellen van de plaatsvervangende bedienaren in de ziel-

zorg, terwijl het grootste deel van de opbrengsten uit patronaten en beneficies aan de

strilkstok ván de Éeren op het kasteel bleef hangen. Het presentatierecht voor de kerken

vanBakel en Deurne ging na een proces met de Abdij van Echternach verloren, waardoor

het convent van Duitse Heren op het kasteel flink werd uitgehold.

In de roerige tijd van de Gelderse 0orlogen en daarna de Tachtigjarige 0orlog 10Y..ge

Commandeiij Gemert geleidelijkaan vrijwel al haar onroerend bezit en alle kerkelijke

rechten buitên de freeitiltheidsgrens verliezen, waardoor er een einde kwam aan het

Convent op het kasteel. Éind zestiende eeuw werd het kasteel alleen nog bewoond door

de commandeur en de pastoor van Gemert, beiden lid van de Duitse 0rde. Hun dienst-

personeel bestond uit een kamerling (tevens organist), een rentmeester, een stalmeester,

15
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Het kasteel in vogelvlucht, jaren vijftig

Bewoners van het kasteel omstreeks 1g40.
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Poortgebouw aan de buitengracht (1607).

een bakkel een bouwknecht, een voerknecht, een portiel en de 'moeder opten huyse oft
casteele van Gemert", die gezien kan worden als het hoofd van de huishoudeliike dienst.
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De Commanderij in de Tachtigiarige Oorlog

De poortdoorgang naast de donjon draagt het jaartal 1548 en noemt als bouwheer
Wijnant van Breyl, landcommandeur van Alden Biesen en tegelijk veldheer in het geal-
lieerde leger tegen de Turken. Kort voor de Tachtigjarige 0orlog moet de voorburcht van
het kasteel haar definitieve vorm hebben gekregen. Zijwerd beschermd door een flinke
nagenoeg ronde hoektoren op het zuidoosten en een reeks schietgaten langs de oost-
gracht met een schootsveld over de Mercktplaats tegenover het kasteel.
Tot meerdere zekerheid zochten commandeur Van Aer en diens opvolger Van Holtrop het
kasteelcomplex in zuidelijke richting uit te breiden door aankoop van grondgebied in
Schoorswinkel. Mogelijk heeft het kasteel toen haar dubbele omgrachting gekregen en
werd gelijktijdig het riviertje "de Hips" langs het kasteel, over een lengte van ruim 400
meter, gekanaliseerd.
Gelet op de jaartalankers kreeg in elk geval in 1607 het kasteel een nieuwe ingangspartij
door de bouw van een tweede voorburcht met ophaalbrug over de buitengracht. Vanuit de
kasteellaan biedt deze tweede voorburcht nu n0g altijd hetzelfde aanzicht als zo n kleine
vier eeuwen geleden. Het langgerekte voorfront aan de gracht met op het zuidwesten de
uitspringende vierkante hoektoren met de ingesnoerde spits en in het midden de poortto-
ren (met een opmerkelijke brugconstructie), is sedertdien het visitekaartje van het kasteel.
Het enige wat aan deze bouw verdween zijn de twee zijvleugels waarin tot eind negen-
tiende eeuw de kasteelhoeve en de hoevenaar met zijn gezin waren gevestigd.
De tweede voorburcht werd gebouwd om het kasteel 'voor alle periculen en inconve-
nienten van roverijen des crijchsvolks te betere te m00gen bewaeren".0m die reden
werd in het begin van de zeventiende eeuw ook een klein huiske tegenover het poortge-
bouw gesloopt ter verruiming van het schootsveld. In schril contrast met de hier opgege-
ven functie van het gebouw lijken de fraaie natuurstenen vensteromlijstingen van de
hoektoren en de al niet minder fraaie stenen beeltenis van Maria boven de entrée. Het is
de patrones van de Orde, waaraan de Duitse ridders ook wel de naam van Marianen ont-
lenen, die alle bezoekers van Gemerts kasteel nog steeds verwelkomt. Het kindje Jezus
op de arm van Maria van het Huis Gemert'draagt aan de ene kant het wapen van de
0rde (een zwart kruis 0p een veld van zilver)en aan de andere kant dat van de toenmali-
ge commandeur Baron Hendrik van Holtrop (een veld van zilver met op een balk in de
bovenhoek een adelaar van keel oftewel heraldisch rood).
De soevereine en neutrale status van Gemert bood geen absolute garantie tot vrijwaring
van de ellende die de oorlog buiten haar grenzen veroorzaakte. Voor de verdediging van
de Commanderij wierf landcommandeur Hendrik van Ruijschenbergh daarom soldaten die
op het kasteel werden ingekwartierd. Dat bleek geen overbodige maatregel want een
aantal malen werd ook Gemert aangedaan door legerbendes. Dat het in deze roerige Íase
van de vaderlandse geschiedenis in het vrije Gemert veiliger was dan in het Brabantse
land beseften heelwat inwoners van de naburige dorpen. Toen in 1587 de stad Helmond
werd platgebrand, vonden ook heel wat stedelingen in Gemert een veilig heenkomen. In



de kasteelgebouwen lagen toen de kisten - gevuld met het laatste van wat de vluchte-
lingen nog hadden weten te redden uit het brandende Hellemond - meters hoog opge-
sta pe l d.

0p 30 januari 1648 werd te Munster het verdrag gesloten tussen Spanje en de Republiek
der Verenigde Nederlanden. De positie van een aantal aan Staats-Brabant grenzende
gebieden zou nog nader worden geregeld, z0 was overeengekomen. 0genschijnlijk leek
vanuit Den Haag ten aanzien van de 'status-aparte van Gemert niets te vrezen. De Staten
zelf hadden tot dan toe de neutraliteit van Gemert steeds onderschreven. Maar het onge-
lukkige toeval wilde dat commandeur Caspar Ulrich van Hoensbroek juist in deze periode
in zo grote onmin leefde met zijn superieuren, dat hij door de Duitse 0rde als commandeur
was afgezet. Hij deed daarover zijn beklag bij de Staten-Generaal en verzocht en passant

om in het bezit der Commanderij te worden hersteld. De euforie in Den Haag zal er na de
ondertekening van de Vrede van Munster wel mede debet aan zijn geweest dat drie dagen
na dittractaat "uVt Hollant den Heer Commandeur Hoensbroeck metten Grave van Hornes,
met omtrent 500 ruiters ende soldaten". het hem ontnomene weer in bezit nam.
De Gemertenaren kwamen hiertegen in opstand, maar het enige resultaat was dat de

schout, de pastoor, de koster en de Gemertse prior van de Predikheren op het kasteel wer-
den ingesloten. De grootmeestervan de Duitse 0rde en de keurvorsten van het Duitse Rijk
eisten van de Republiek het herstel van de vroegere toestand. 0ok de Duitse keizer en de
Spaanse koning kwamen voor Gemert op. Het duurde evenwel n0g tot 1662 vooraleer de
Duitse Orde en dan nog slechts onder voorwaarden de soevereiniteit over Gemert terug-
Kreeg.

Een ingrijpende verbouwing 1735-1745

Een tweetalwapensteentjes in de voorburcht, het ene uit 1659; het andere zonder jaar-
tal maar met het wapen van Baron van Loë, commandeur te Gemert van 1691 ïoï1712,
wijzen op verbouwingen dan wel restauraties van de voorburcht. Maar afgezien van een

door commandeur Van Wassenaar aan de oostvleugel uitgebouwd houten kabinet met
uitzicht op de Merckt bleef de uiterlijke verschijningsvorm van het kasteeltot in de jaren

dertig van de achttiende èeuw ongewijzigd.
Na de dood in1720 van commandeur Bertram van Wachtendonk was door de 0rde niet
eens meer een nieuwe commandeur benoemd. Van Wachtendonk, generaal in het kei-
zerlijk leger, overleed ver van huis tijdens een tr0epentransp0rt op de Middellandse Zee.
De vraag is zelfs of hij ooit in Gemert is geweest. Tijdens het commandeurschap was zijn
woonplaats de stad Luxemburg, waarvan hij militair commandant was.
In de loop van de zeventiende eeuw had de Duitse 0rde een heel ander aanzien gekre-
gen. Met name in de balije Alden Biesen was het merendeel van de 0rdeleden priester
en opmerkenswaard is het feit dat Gemert daarvan een qr00t aantal leverde. Het aantal
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ridderleden zakte intus-
sen naar een laagte-
punt. De toetredingsei-
sen waren verzwaard,
zodat alleen nog leden
van de oude adel in de

Duitse 0rde konden
worden opgenomen. De

rol van de regionale
adel in de 0rde was
daarmee uitgespeeld.
Vanaf 1709 kende de
balije Alden Biesen
geen landcommandeurs
meer uit de eigen balije
afkomstig, maar gere-
cruteerd uit hoge Duitse
adel. Het kasteel van

Alden Biesen werd toen
ook omgebouwd tot een
prestigieuze zomerresi-
dentie voor landcom-
mandeur Damiaan Hugo

Graaf von Schónborn,
kardinaal en prinsbisschop van Spiers en Konstanz. Deze hoogedele landcommandeur,

die zich in 1715 te Gemert metveel eerbetoon als soeveretn heer liet inhuldigen, had ook

voor het kasteel van Gemert ingrijpende verbouwingsplannen in petto.

Er werd grondig tewerk gegaan. Per verdieping werden tekeningen gemaakt van de

bestaande toestand die ons nu kostbare informatie verschaffen over de verdwenen mid-

deleeuwse burcht. Niet minder interessant zijn de ontwerpen voor de nieuwbouw. Alles

wijst er op dat van meet af aan was voorzien in de nagenoeg volledige sloop van het

hoofdgebouw. 0p verscheidene tekenlngen is aangegeven waar de ruimten voor bestemd

zouden worden. ln de kelders bleeÍ de keuken op dezelfde plaats. 0ok de huidige keuken

is nog altijd op deze plaats gevestigd. Naast de keuken, rechtsvoor op het zuidoosten werd

de eetkamer voor het personeel gepland. De rest van de kelderverdieping waren meest

provisieruimten, waarbij die onder de westvleugel voor wijn en bier werden gereserveerd.

Voorwat betreft de etages zien we dat, gelet op de vele haardplaatsen en schoorsteneR,

een grote bewoonbaarheid van het gebouw werd nagestreeÍd. In een overwelfd vertrek

rechtsvoor op de oostvleugel hield de commandeur officiëel huis" Aparte kamers werden

voor de landcommandeur en voor 'vreemde heren' gereserveerd.

Het proces van de verbouwing ls vrij goed te volgen door een bewaard gebleven brie-

Bovenzijde ophaalbrug in de poorttoren aan de buítengracht.



venboek van de drossard en rentmeester van
Gemert. In de zomer van 1739 waren de oost-
en noordvleugel bijna klaar. Uit naam van
(bouwlmeester Martinus van Gemert ver-
zocht de drossard toen om een ontweroteke-
ning in kleur voor de drie wapenstenen die in
de timpaan boven de hoofdingang m0esten
worden aangebracht.
Tussen de regels door lezen we in de brieven
van de drossard van de moeilijkheden bij het
bakken der stenen in Gemert. De daartoe
benodigde klei zat hier meer dan mansdiep in
moerasgrond.... Bouwen in steen was in
Gemert in de achttiende eeuw nog steeds
een kwestie van lange adem en daar pro-
beerde hij wat begrip voor op te brengen bij
zijn superieuren. We vernemen ook dat in
ieder geval van de 00st- en noordvleugel de
keldergewelven behouden bleven en dat dat
voor de westelijke vleugel door haar bouw-
vallige toestand niet mogelijk was. De

opmerkelijke stergewelven, die zonder meer
verwijzen naar gelijke parallellen in de mid-
deleeuwse 0rde-burchten van Pruisen, blij-
ken dus achttiende eeuwse kopieën te zijn.
Uit de brieven vernemen we voorts dat veel
bouwmateriaal uit het Luikse werd aange-
voerd over de Maas via een losplaats in
Boxmeer.
Landcommandeur Von Schónborn maakte de
voltooiing van zijn'geesteskind niet meer
mee en dat is ook de reden dat niet zijn
wapen maar dat van zijn opvolger, Ferdinand
von Sickingen, is opgenomen in de wapen-
trits in de fronton van het hoofdgebouw. Kort
voor diens overlijden was hem nog bericht
dat het kasteel van Gemert geen (onvoltooi-
de) Dom van Ceulen" zou blijven en dat men
taxeerde dat eind 1144 de bouw wel gereed
zou zijn. De nieuwe landcommandeur werd
alvast erop voorbereid dat vervolgens de
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Benaissance-venster in hoektoren van het
eerste poortgebouw.
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)pschrift boven de doorgang van de tweede poort: Anno MVcXLVlll (=1548) soe ts dit werck

begonnen in gotsnan met vlijt Heer Wijnandt van Bryel lantcommenduer heer tlt Gemert doe ter

tijt - S0 G0ET lS G0T. (Links Wapen Duitse ]rde; Rechts: Wapen Wiinand van Breyl)

daken van de neerhuizing, "die schreien 0m reparacie', onder handen gen0men m0esten

w0r0en.
0mstreeks 1745 was de grote verbouwing ten einde. Het hooÍdgebouw had nu een drie-
vleugelige U-vorm, met de open zijde op het zuiden. Sinds de verbouwing werd het kas-

teel omgeven door een breed talud aan de voet van de kasteelmuur. Aan de noordzijde

had het kasteel (op kelderniveau) nu ook een achteruitgang, bekroond met een schild-
houdende leeuw, met een brug over de gracht(en) naar de kerk toe, hetgeen de eenheid

van kasteel en kerk van de Commanderij nog eens onderstreept.

Met het gereedkomen van het nieuwe hoofdgebouw werd weer een nieuwe commandeur
voor Gemert benoemd en wel ridder Johan JozeÍ van der Noot (1144-1763), die het
geschrei om reparatie van de voorburcht kennelijk ter harte heeft genomen. Zijn wapen-

steen treffen we 0p twee plaatsen aan 0p de binnencour van de voorburcht. Vooral het
jaartal bij het wapen van deze commandeur boven het traptorentje van de donjon heeft



al heel wat stof tot discussie gegeven. Het is ook wel al te gemakkelijk gemaakt om hier
1463 te lezen in plaats van 1763. Na Van der Noot zijn nog twee commandeurs van

Gemert benoemd maar vanwege militaire of andere verplichtingen zijn zij zelden of nooit
in hun commanderij geweest. Tot halverwege de jaren negentig was de rentmeestersfa-
milie Borret hoofdbewoner van het kasteel.

Vanaf de Franse Tiid: Kasteel bijna uitgewoond

Met de inval van de Franse legers kwam er in 1794 een einde aan de bijna zes eeuwen
dat de Duitse 0rde over Gemert de scepter zwaaide. Bij het verdrag van Regensburg in
1803 werd de 0rde onder meer voor het verlies van de Commanderije Gemert schadeloos
gesteld, maar de Duitse 0rde accepteerde dit niet. De grootmeester probeerde in samen-

werking met de omstreeks 1600 protestant geworden en afgescheiden Duits 0rdens
Balije Utrecht nog enige jaren om rechten op Gemert te doen gelden, maar na de liqui-
datie van de Duitse 0rde door Napoleon in 1809 gaf ook de Bidderlijke Balije te Utrecht,
die tot op heden is blijven bestaan, die pogingen op. Gedurende de eerste helft van de

negentiende eeuw ging het kasteel van Gemert een periode van ernstig verval tegemoet.
Door de inlijving bij het Franse kelzerrijk in 1810 vervielen de voormalige bezittingen van

de Duitse 0rde aan de Franse kroon die ze als domeingoederen beheerde.0p het kasteel
werd een tijdlang huisvesting geboden aan de militaire staÍ van Generaal 0udinot, 0pper-

bevelhebber der Franse troepen in Noord-Brabant. 0nderwijltrachtte men het kasteel te
verkopen. Aanvankelijk bleven die pogingen zonder succes maar 0p 15 februari 1813

werd het kasteel met de aangrenzende landerijen voor 27.000 francs eigendom van mr.

Adriaan van Riemsdijk. Hij mat zich de dubbele naam Van Riemsdijk van Gemert aan, ter-
wijl hij toch Maastricht aanhield als zijn vaste w00n- en verblijfplaats.
Van Riemsdijk legde een grote belangstelling aan de dag voor de opkomende fabrieks-
nijverheid en al vanaÍ 1816 zien we hem een deel der kasteelgebouwen verhuren als
machinale spinfabriek. In 1837 werd hier voor het eerst in de provincie een weefschool
gesticht. Tot in de jaren zestig van de negentiende eeuw bleven aÍwisselend Belgische,

Nederlandse en Duitse weeffabrikanten gevestigd in het Gemerts kasteel. Het kasteel
bood daarenboven huisvesting voor de gezinnen van burgemeester Rietman (die van 1 820

tot 1847 de oude stek van de commandeur in de oostvleugel bewoonde), de gemeente-

ontvanger {bewoner van het poortgebouw), de hoevenaar (in de vleugels van het poort-
gebouw) en soms ook nog enige fabrikeurs en hun dienstpersoneel. Mathias Liips, de

laatste Íabrikeur'was ook eigenaar van het kasteel. Hij was getrouwd met een dochter
van Van Riemsdijk. In 1865 kwam deze in Gemert weinig geliefde Ltips, die veel op zaken-

reis was, tot in Rusland toe, op het kasteel te overlijden. Zijn vrouw overleefde hem

12jaar. Hun belder grafzerken vindt men (sedert l9l4laan de ingang van het kasteel-
kerkhof. Hun enige dochter trouwde met Jonkheer Everard Hugo Scheidius, rijksontvan-
ger uit Arnhem. In 1869, een maand na hun huwelijk, namen zij hun intrek op het kasteel.
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Nieuwe Iuister met fonkheer Scheidius

Geheel anders dan zijn voorgangers liet Scheidius zich actief in met de Gemertse
gemeenschap. Hij nam zitting in de gemeenteraad, nam het voortouw bij de oprichting van
een landbouwvereniging, hij was beschermheer van het St. Jorisgilde, proost van de Lieve
Vrouwebroers, en de katholieke gemeenschap Gemert vroeg hem (een protestant)voor het
wethouderschap. Drukke werkzaamheden beletten de Jonker die eervolle uitnodiging aan
te nemen. 0m dezelfde reden verhuisde in de zomervan 1879 het gezin Scheidius metvier
kinderen naar Arnhem.
In de tien jaren dat Scheidius in GemertvertoeÍde, had het kasteelcomplex een metamor-
fose ondergaan. Het hooÍdgebouw en de donjon waren prachtig gerestaureerd. De bui-
tengracht was een eindweegs naar het westen opgeschoven, de lanen waren opnieuw
beplant.en tussen binnen- en buitengrachtwas een park aangelegd met een botenhuis en
een smeedijzeren theepaviljoen. Het kasteel van Gemert was in haar oude luister hersteld.

Brand bii de Franse Pate rs lezuïeten

In 1881 werden voor de som van 78000 gulden Franse Jezuïeten van de Provincie
Champagne eigenaarvan het kasteelmet al de bijbehorende gebouwen, broeikassen, tui-
nen, grachten, dreven en bouw- en weilanden. Uit eigen land waren zij verdreven door
een wet die de sluiting van de Jezuïetencolleges verordonneerde.

Maria bleef de patrones van het kasteel. Het
ordehuis in Gemert waarin zowel het noviciaat
als het scholasticaat werd gehuisvest kreeg de
naam "Notre Dame de l'Espérance (0nze Lieve
Vrouw van de Hoop).

In een aprilnacht in 1883 werden de bewoners in

hun slaap verrast door een grote brand die zich

in korte tijd van het kasteel meester maakte en
het trotse, door Scheidius zo prachtig herstelde
gebouw, in een ravage herschiep. De hoge vlam-
menzee was volgens een krantebericht op een

afstand van vijf uur gaans te zien. De schade,
die achteraf toch nog meeviel, werd geschat op

twee ton. Een jaar later werd in het jaarverslag

van de gemeente genoteerd "dat door diens
hechtheid de bouw niet vernield is geworden"
en dat die alweer "gerestaureerd en opnieuw
betrokken was.

Wapensteen van commandeur Johan
Jozef van der Noot in het traptorentje van

de donjon. Het jaartal moet gelezen wor-
den als 1763. }nder het wapen de letters
SGIG van de spreuk: 'So Goet is Got'.



Mansardekap en
'l\T
I\a de brand wrjzrgden

de Jezuïeten de kapcon-

structie van het hooÍo-
gebouw in die van de

huidige mansardekap,
waardoor voor de novi-

cen huisvesting kon

worden gecreëerd op

zolder. Tien jaar later
leek dat allemaal niet zo

nodig geweest, want in
de jaren negentig kwam

er in Frankrijk enige ver-

lichting in de anti-klerr-
kale politiek. In 1896

keerden de Jezuïeten
daarop naar hun plaats

van herkomst terug.
Maar dat bleek niet voor
lange duur. In 1901

waren ze weer in

Gemert. In hun vader-
land was een wet van

kracht geworden die het

fezuïetenbouw

0pmerkelijke versieringen in baksteen en natuursteen in de trapge-

vels van de donion.
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rel igieuze orden verbood

om les te geven. Van april 1900 tot augustus 1901 was Gemerts'kasteel verhuurd aan

Franse Assumptionisten die kennelijk die bui al eerder hadden zien hangen.

Door de toestroom van paters en studenten ontstond er opnieuw ruimtegebrek op het

kasteel. Het besluit viel de voorburcht te slopen en op de oude fundamenten twee nieu-

we en meer praktische vleugels te bouwen. De nieuwbbuw werd in de jaren 1907-1909

uitgevoerd en wordt nu nog de Jezuïetenbouw genoemd.

De Eerste Wereldoorlog z0u een vrij abrupt einde maken aan het verblijf van de Franse

Jezuïeten in Gemert.0p het parochiekerkhof herinneren nu n0g een aantal zerken aan

hun verblijf, terwijl van de hand van Teilhard de Chardin, die hier een paar weken bij zijn

confraters verbleef, een beschrijving van Gemert van omstreeks 1910 is bewaard geble-

ve n.



Kijk op het hoofdgebouw. ln timpaan. wapen van de grootmeester, geflankeerd door het
wapen van de landcommandeur en het wapen van de Duitse 1rde.



Komst Congregatio sancti Spiritus (C.s.Sp.)

Bll fret uitbreken van de oorlog in 1914 werden de Jezuïeten naar Frankrijk geroepen om

hun militaire dienstplicht te vervullen. Het kasteel kon nu toevluchtsoord worden voor

door oorlogsgeweld uit Leuven (Belgie) verdreven missiepaters-in-opleiding van het

Groot-seminarie van de Congregatie van de Heilige Geest. In october 1914 werd aanvan-

kelijk onderdak gevonden in het parochiepatronaat te Gemert, terwijl voor het onderricht

de Jezur'eten hun leslokalen op het kasteel openstelden. In september 1916, toen onder-

tussen bijna alle Jezuïeten naar Frankrijk waren afgereisd, nam de Congregatie haar

intrek in de Jezuïetenbouw en in 1920 kreeg ze zelfs de beschikking over het hele kas-

teel. Besloten werd t0en 0p het kasteel het klein-seminarie te vestigen in plaats van het
groot-seminarie. Die situatie veranderde weer toen de Franse Jezuïeten deÍinitief beslo-

ten 0m niet naar Gemert terug te keren en het kasteel te koop aanboden. De paters van

de Heilige Geest zagen hierin een uitgelezen mogelijkheid om een hoofdhuis in te rich-

ten v00r een zelfstandige Nederlandse Provincie van hun Congregatie. In december 1928

werd de koop gesloten. Veertien jaar hadden ze er over gedaan om het kasteel van

Gemert te 'veroveren'.

Kasteel-Missiehuis van allure

In 1930 verhuisde het klein-seminarie naar Weert en daarvoor in de plaats kwam in

Gemert opnieuw het Theologicum en Philosophicum voor de hogere priesteropleiding van

de toekomstige missionarissen. Vervolgens werd medio 1931 de Nederlandse Provincie

van de Spiritijnen een feit en nam pater Hilhorst, als eerste Provinciaal van de

Congregatie, zijn intrek op het kasteel. Hij bleef daar tot zijn benoeming als titulair-bis-

schop en Apostolisch-Vicaris van Bagamoyo (Tanganyika) in mei 1934. Mgr. Hilhorstwas
de eerste bisschop van de Nederlandse Provincie.

Het kasteel-Missiehuis werd uitgebouwd. ln 1935 werd in de laagte van de voormalige

binnengracht tussen hoofdbouw en donjon begonnen met de bouw van een kapel. ln de

zgmer van 1 936 - een week na de plechtige inzegening van de kapel - vonden binnen de

kasteelgrachten de eerste priesterwijdingen plaats. Heel Gemert leefde mee. Dat er op

aandrang van de bisschop met de paters overeengekomen was dat de kapel niet toegan-

kelijk mocht zijn voor de parochianen van Gemert en dat de omgang met de Gemertse

bevolking tot een minimum beperkt moest blijven om de roeping v00r de missie niet ten

koste te laten gaan van de eigen priesteropleiding van het bisdom, deed daar niets aan

af.

0p 11 mei 1940 maakte het kasteel een heuse belegering mee. In de avond van 10 mei

was een geniedetachement 0p Gemerts kasteel neergestreken en die werden in de vroe-

ge morgen van 11 mei verrast door een Duitse legereenheid. De zuidvleugel van de
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JezuÏetenbouw werd in.brand geschoten. De schade was z0 groot dat besloten moest
worden tot sl00p en wederopbouw. ln de oostgevel aan de rtoátr'10. zijn de koóerinslà-
gen zichtbaar gebleven.

De naoorloEse ontwikkeling

N3 Op oorlog was er een groeiende belangstelling om missionaris te worden. Het kas-
teel-missiehuis deelde in die interesse en óemert vond het een eer dat de tweede bis-
schop.van'hun'paters in 1949 in de Gemertse parochiekerk werd gewijd alvorens hij
naar zijn bisdom in Kameroen vertrok. Het gestaag toenemend aantaï r,arioioáai ipiiitijl
nen 0p het grOot-seminarie had wel al in 1947 het bestuur van de Nederlandse
congregatie gedwongen te verhuizen naar een andere lokatie. De aanhoudende groei
n00pte ook tot bouwen en binnenshuis verbouwen. Zo kwam er in 1g61 een nieuwe"ref-
ter die de JezuÏetenbouw verbond met de hoofdbouw. Aan de kant van de binnenkoer
kwam een glazen loopgang die de.refter, ergens. onoer rret gà*rrruun de voormalig; t g
over de binnengracht, ook verbond met de liapel. Het oogdó opeenr ;ni.; o. tiio oiniren lË
antieke muren van het kasteel. Maar ook een ande.rtijdsËeeld'diónó toón alóp. In de loop
van.een paar jaar daalde het aantal priesterro.epingen tot bijna nul. vanat ineJió.;aiài
zestig tekende zich elk jaar duidelijker af dat het er-gen pfrifóiópnicum en Theologicum
het hoofd niet boven water z0u kunnen houden. De r,ietenschapfielijr<e priesteropteiJing
begon zich allerwege naar universiteiten en theologische nogeiin0tàn te verptaatsen. In
1969 moesl op het kasteel een definitieve punt worden gezót achter de eigen priestei-
opleiding. pij helopmaken van de balans hadden in Gernïrt inláiààr ,o'n soo priesters
gestudeerd en g0% daarvan was uitgezonden naar de missie in Afrika of Brazilië.
Er was nog een ontwikkeling. Vanaf medio jaren zestig opende de eàrst zo besloten kas-
teelcommuniteit steeds.wijder haar poortón voor de"tokate gámÀànschap. Rond 1g]-0
kwam heel Gemert al bij de paters over de brug. Er werd vergaderd uil rret teven.'Samenlevingsopbouw Gemert' stond er in de steigórs. Paters nurËn mee net vgortouw.
Zij participeerden nu ook.in de parochiële torg., er"k*ar eón kapelgroep en er was spe_
ciaal bisschoppelijk verlof voor experimentele liturgische viering';Á. Árs er iets binnen de
kasteelgrachten werd georganiseerd dan wilde niemand dat 

"missen. 
Informatiemarkt,

kunstmarkt, kasteelevenement, boekenbeurs, derde wereldfestival, het kon niet op.
Paters en broeders bleven mee aanpakken en zij staken nirt irráànïun nek uit voor een
minderheid...

Y,oof 9t Congregatie zelf werd het kasteel in 1970 opnieuw het hoofdhuis van de
Nederlandse Provincie der Spiritijnen. Het bestuurscentrum kwam van Rhenen weer naar
Gemert en daarmee de z0rg v00r áe Nederlandse paters en broeders van de Heilige Geest
in de missie. Tegelijk diende het kasteel steeds meer als ontro.trórcentrum voor mis-
sionarissen-met-verlof en tehuis voor oud-missionarissen.
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In 1995 is op het kasteel nog steeds het Provincialaat (het bestuur) en de administratie vande Nederlandse congregatie van de paters van de H. Geest geuá;igo verder is er deMissie Informatie Dienst ondergebracht en het Missionair reurÀ'áutÏurinningidagen mj
lolg:ltl,reizen etc. organiseeri. De Communiteitvan de Paters van de H. Geest, inclusief
het 4 leden teÍlende Provinciaal Bestuur, telt 33 leden. Tweedeioe is ouo missionaris.
De gemeente Gemert huurt sedert.een aantaljaren het poortgebouw aan de buitengracht
voor de huisvesting van asielzoekers, terwiji zij vanaï rggË áó-r.ren en het park zalonderhouden. Tenslotte beheert de plaatselij'ke v.V.V. ir o. áónií een expositie- en cul-tuurruimte.

Het kasteel is het meest bijzondere Huis van Gemert!



Belangri jkste literatu ur:

- A.Otten, De vestiging van de Duitse 0rde in Gemert 1200-1500 (Gemert 1987).

- A. Thelen (red.), Commanderij Gemert - Beeldend Verleden (Gemert 1990); waarin o.m.

is opgenomen een uitvoerige verhandeling van Bas Aarts onder de titel 'Bouw en ver-

bouw van het kasteel van de Duitse 0rde .

- E. LofÍeld e.a., F.M.P. Libermann en zijn werk; uitgave Nederlandse provincie van de

Paters van de H. Geest, 1952.

Kasteel - rondleidingen op aÍspraak; V.V.V. tel. 0492-366606
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L EC EN DA:

Toegangshek

Poortgebouw

Donjon 1Sde eeuw; (Museum)

Poortdoorgang 1 548

Jezur'etenbouw 1 907-1909; 1 943

ReÍter '1961

Hoofdgebouw 1 400-1 435;

1735-1744,1883
Kapel 1 935-1 936

Pedita, Martien Hendriks 1992

Theepaviljoen ca. 1875

Botenhuis ca. 1875

Kerk 1 437-1 455;

1 852-1 855

0orlogsmon ument,

Charles Eyck 1947

Buste Libermann,

stichter C.s.Sp.

PASTORIE
b.1.1935
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8.

9.

10.

11.
12.

13.

14

KASTEELLAAN

HEILI6E GEESTLAAN

+o


