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BERTRAM WESSEL BAR0N vanIr0'd--;-- ---.- -------
KOMMANDEUR VAN GEMERT

0p.21 naart was het 2r* Jaar geledenrdat Bertrara
Wessel baron v''ah Iroe, kommandeur van Gemert, te Ge-
mert op het kasteel .rtierf..
Misschien is het wel aardig bl-j gelegenheid van dit
feit enige gebeurtenissen uit zijn leven onder de
aandaeht van onze lezcrs te Lrengen. 1

Dcgencn dj-c mcgr uitvocrig ingelicht wenseq tc wor-
d u o ov:r ztJn Ic vc n , ve rwi j s ik naar "Dric Crmman-
deuis" dorr 1atcr Ed .Loffcl.d C.S.Sp. , augustus 1948,
p.7-t2. Van dit gcschrift hcb ik ,obk gubruik g':-
maakt bij dc saminstclling van on'dcrstaand overzicht.
1645 G:,bor:n al-s oudstc van L2 kindcrun van Dcge n-

hardus van Lob' en Anna van Kcssclrode. Hct 
:

stamhuis 1ag te Wissen h-ii Kcvclacr en hestaat
nu nog. In de femilic Van T,ou;'komt de vobrnaam
WesscI nu nog voor. Vier vantziJn broers wdr-
d..rI1 bisschop of domheerl oen k'rocr werd land-
commandcur van de balije Coblontz van de Iuit-
sc Ordc, vicr zustcrs tradcn in het kloostcr.

1666 nov.21 Opgcnomcn in de Duitse 0rde;
1669 (ca) Dcclnamc aan de slag rm Kreta mct nog

drlc andcrc }uitsc 0rdcnsriddcrs en cnigt: hon-
dc rdc n manschappc n tcgc n dc Turk; n. I-'at; r w-'rd
h'.t contingunt van de Duits,0rdc vrrst;rkt
dccr cenhcdcn rndcr b,:v:l van do grootmc:stur
zclf.

)"a69 sopt.6 Krcta valt in dc handen van dc Turk.:n.
Vrijc a"ftocht voor de christcncn.

1671 Kommandcur van Re.mcrsdorf
),676 Kommandcur van Sint Pctorsvodren
16?8 Kommandcur van Bckkcvoort
1681 Kommandcur vr"n Gruitrodc
1688 Kommandcur ven Sicrsdorff
1691 Kommandcur vrn Gemcrt.
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l'695 (ca)funaaneq!- gelegt^ van een nieuw koor aan de

tiapel van'Hdndel onder rector Aldenhuysen en
lijn opvolger rector Ci.Uis. Van LoH vras een

1?00 Yan lroiS leat een chronlcum en een vers ?anbren-
den boven de'ingang van Handels'kape1; het
6hronicun werd in.tr896 bij -de bouw van de te-

. $enwborclige toren ongowijzigd overgenomen'
1?00 Uitgave'door Nic.Verbeek, pastoor van Aarle-

Rtxtel 1687-U0Crrbinnen Gemert'r vgn"Hyperclu-
fie of Hefligen Eer'-Di-elrst tot Marj,ar",.4u-! rn

dltvoerigL oidracht- aan komman0eluf van Lo'6 '
Volgone VerbeEk zlu.tvan"LoH eers te rHandel cloor tn
wonder gendztdn.ziJn. van'zijn iiaht.Hii was een Sroot
weldoen6r der drnEn. In de parochie van Gemert n,iet
hiJ het lof op'zaterdag invoeren met ze$en van het
HI""irfliEstb. nE oud6 kerk bezit riu nog een glot-e
zJ-lveren rn6nstrans met het randschrift: De Doorluch-

- t.lgste Heer Bertram Wessel baron van Locircomnandeur
' in"Gemert, heeft(deze nionstrans) laten -vervaardlSen

anno 1695, Verder.liet hij een nieuw H.Kruls-altaar
vervaaxcligen, daar het oude door de,protestanten
vernj-eld was.
1?06 Van LoH laa! door vi.er paters Jezuieten een

.missle preken in Gemert.
1?08 Koor terHandsl gereed gekomen. Van Lob' ver-

plichtte de boeren op straffe van een boete
.materiEal aan te vooren Pdr kar,

1?09 sept.26.Brand ln het dak vgn het nleuwep;ies-
teit<ooi van. de kapel van Hande:L; ook de rqc-
torswoning brandde af. 0nder Van Lodwerd de
sohade h,eer hersteld c '

l7L2 maandag 21 maart. Laat in de avond overlijdt
Van.LoE ng toorzien te zijn van de 'II'H'Dakra-
menten.

L7L2 maavt 24 llitte Donderdag. Van Lo'rd begraven 1n
de parochiekerk van Genert. Eijn trapenr trog te
vlnden op een van de kasteelmuren, tJras aIg volgt:
volgt: 0p zllvete4^ve1cl een zwavt ketelhengsel
met uiteinder.rdie*Hn drievoudige prjlpunt
uLtS.open lil'J,VoB.


