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" l- " was het

de Duitse Orde weer 1n het
het dorp Gemert kwam.

300 jaar geleden dat
onbetvriste bezlt van

Bij de herdenkl.ng van dit feit ka:r tnen niet beter
doen dan d.e toennalige toestand. bestt'.deren, om te
begrijpen wat itet herstel van de Duitse 0rde toen
betekende.De betekenls lag voor d.e Gemertsen meer
op godsdienstig dan op staatkund,i-g terreln, wat
begrijpelijk wordt, &\s men 1n de rrAlgenene Geschle-
denis der Nederlandentr deel V leest, dat j-n Hp1-
]and teleurgestelde predlkanten vaak hun luid be-
klag ded.en bij de Staten cver d-e onrvj-l van het
l-end.volk,dat in grote menigten Yer fieg trok om

zwervend.e katholieke priesters te horen" In Gel-
derland droeg de protestantlsering in llaar oor-
sprong duidelljk rt karakter van een opdringen
tegen d.e volhard.end kenbaar gemaalrte overtuiglng
van d.e bevolklng. 0ver d.en Bosch en de meierij
Lezen we,dat daar pas na 16+8 de protestantse her-
vorming leidde tot het ontelgenen van kerken en
pastorieijn met hun fond.sen. En ilan te weten d'at
Ae protestantse gemeente die d.e l:erk lreeg toege-
wezen,vaak na anderhalve eeuw nog geen enkel be-
lijdend li-d had. Dat d,e Gemertsen Seen behoefte
haOOen aan d.e nieuwe godsdlenstige praktijk bleek
duldelijk toen op 25 oktober 15+B een d'ominee zov
gaan preken in Gemert. Men welge::de nlet alleen
ae klak te luiden voor de dienst maar men had
zel-fs de klokkentouwen afgesneden of boven vast-
gemaakt. De preekstoel was rrscherp" gezet, en
Ioen de predikant zou spreken, lverd hem dit on&o-
gelijk gemaakt. Een en ander doct r;el begrijpen
ilaaiom-men feest vierde,toen Gemert \,/eer onafhan-
kelijk werd. later moest de Dultse orde vertrekken,
einde 1Be eeuw,maar toen was er een nieuwe t|d
aangebroken en dat vertrek paste in d'ie nieuwe
trjd. Martien van der Wijst
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