DE RIDDERSLAG BIJ DE DUITSE
door Jan

ORDE

Timmens

Herhaaldelijk is in ons tijdschrift al geschreven over de
Duitse orde en zijn ridders, die het kasteel van Gemert bewoonden. Eeuwenlang bepaalde die orde en zijn ridders immers
de gang van zalren in Gemert.Met name de ridders van de Duitse Orde hebben jarenlang tot de verbeetding gesproken en
riepen het beeld op van edelmoediger onversaagde en doortastende voorvechters van de vrijheid en met name dan de vrijheid van het Rooms-Katholieke geloof en de Roons-Katholieke
kerk. Gelukkig zijn wij door recente onderzoekingen weer met
beide benen op de grond geplaatst. Tussen de ridders van de
Duitse Orde waren beslist oprechte heren die het beste voorhadden met hun onderdanen. Aan de andere kant leerden wij
ridders kennen die uitbtonken in arrogantie en machtswellust
(t). Het enig juiste beeld van de ridders der Duitse Orde is
uiteraard moeililc te geven. Zij waren echter allen van adellijke afkonst en daardoor voorbestemd een vooraanstaande rol
te spelen in het maatschappelijk gebeuren. Zij bekleedden
hooggeplaatste functies in kerk, leger of landsbestuur. Het
is onwaarschijnlijk dat de Duitse Ridders tussen hun collega
hooggeplaatsten een uitzondering vormden met betrekking tot
karakter, gedrag en maatschappij-visie. Met neme in de 17-de
en 18-de eeuw zullen de Duitse Ridders eerder beschouwd moeten worden als maatschappelijk hooggeplaatste personen dan

gelijkgestemde broeders van een geloofsgeneenschap met hooggeplaatste idealen.
ook met betrekking tot het aantal ridders dat tegelijkertijd
het kasteel bewoonde werd vroeger wel gedacht aan situaties
die vergelijkbaar waren met kloostergemeenschappen, terwijl
er in werkelijkheid lange perioden waren dat er geen enkele
ridder op het Gemerts kasteel woonde. De komnandeur van Gemert was de enige Duits ordens ridder die op het kasteel
woonachtig was. Over de bewoners vall het kasteel schreef Ad
Otten aI eerder een artiket in dit tijdschrift.(2) tn dat artikel bleek dat er behalve een eventuele ridder een paar
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Duits ordens priesters op het kasteer woonden en bovendien
de nodige dienstmeiden en knechten. Arleen de ridders en de
priesters waren lid van de Duitse Orde. rn de
eerste eeuwen
na de oprichting van de orde had deze beharve ridders
en
priesters nog meer soorten reden.En waren de zogenaande servantes, die zich samen met de ridders toelegden op de kr{jgs_
dienst. Vanaf de 16-de eeuw komen ze niet meer voor. Voor
anbachtelijk werk en handarbeid had men de harfbroeders.
Na
de 15-de eeuw komen ook die niet meer voor en wordt het werk
verricht door niet-reden. ook zusters heeft de orde gpkend.
De _twee huizen, die uitsluitend voor zusters bestema"waren,
werden echter in 148o en 1524 gesloten. Tenslotte kwamen
de
zogenaamde familiaren voor, die overigens geen rid van
de
Orde waren, maar door_giften, krijgsdien;t of fp andere wijze
brijk gaven met de orde verbora"r, te zijn. sinas de 16-de
eeuw echter z[in alleen ridders en priesters tid van de Duitse orde (3).
lemand die toegelaten wenste te worden tot ridder van de
Duitse
orde moest de drie gewone kroostergeroften afreggen
(kuistreia, armoede en gehooizaanheid) ." uoi""aien ae
gelof_
te zieken te verzorgen en de viianden van het christerijk
geloof te bestriirten. verder noest de persoon ridder zi3n, tretgeen na 14o6 betekende dat
een staat van vier aaeiri;te
hrartieren moest overlegge" lij
(+). Iemand die aan de voorwaar_
den vordeed kdn tot ridder geslagen worden. De riddersrag
was een uitgebreide en kostbare ceremonie, uaarvan de kosten
betaald moesten worden door de aanstaande ridder. rn het archief van de balij Aldenbiesen komt een overzicht voor van
de kosten die gemaakt moesten worden (S). nen gedeelte van
dit overzicht volgt hier.
Reglenent

ein im hohen Teutshen Ritter4rden auffgenomen uerdender und
Ritterehlag gelangender cavallier ahn k6sten zu praestiren habe.
1. uerden die in den groes4apitul-shluse de .anno lz(xt zur Barleij
cassa geuidmete taueendt rthlr dergeetalten noderirt. dass ein
den novitiat intrettender cavallier riirs triltrtise meirreres nicht
zubezahlen hat atss. ......
. .....
....b0._._
z. rfir die in dem hohen ordens buck fundirte statutengerter, wovon
der hohen ordens general cassen tter dritte theil zikonmet...3oo.-.was

zum
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ffir das kostgelt wehrenden 56hrigen novitiats, yovon die helffte
mit 15O.-.- zur Landtcormenden, clie aridere helffte aber, zu
eines zeitlichen herrn Hoch- undt Teutshmeisters cassier-arnbt
oder zur lbappenei j ltlergentheim zu bezahlen . . . . ..... . . . . r o e o3OOo-o4. fiir die hoff- oder haussbediente, wo ein novitius das novitiat
haltet, welches gleich dem kostgelt iedes orte zur helffte nit
25.-.- zu entrichten... ......
..5O.-.ffir ein rustniissiges pfertlt undt kirrass beij dem Rittershlag
o.

15O.-.-

6.

fiir die nahlzeit beij

?,

fiir die Cantzleij zu llergentheim, wan nehmlich ein novitius
alda den halb-iihrigen novitiat machet, verm6g alter tax-ordnung
72.-,-, viclrigenfalss derselbe solches quantum zur geheinen
Cantzleij zu bezahlen hat, dan eben so viel zur balleij-Cantzleij
2/1.-.-

8.

den

rittershlag......

:;::,:::.:::::::::::.::.::::::.

....2OO.-.-

:::.:::::::.:::.:::::.:::::.

::..-.-

sunlna 1530.-.Rheinisher rehrung

Behalve bovenstaande vaste kosten worden in het vervolg van
het stuk nog een aantal mogelitr(e kostenposten genoemd, waarvan de bedragen moeilijk te ramen zijn, omdat ze afhankelijk
zijn van de aanstaande ridder. Genoemd worden nog:
- kosten voor logies van de eedafleggers en andere genodigden.

- kosten voor de Duits Ordens priester, die de kandidaat
eventueel moet instrueren in de reglementen en statuten
v&i: de Orde.

- de muziek en de koster voor het klokkenluiden.
- het schilderwerk en/of de kalligrafie van de in tweevoud
over te leggen stamboom en de tlaarbij behorende oorkonden.
- de beeldhouwer voor het vervaardigen van een wapenschild.
- de aanschaf van zwarte kledingrordensliruizen, mantel, de-

gen en dergelijke.
Tenslotte wordt nog vermeld dat het verboden is om, zoals in
een aantal ballijen gewoonte is, Duits Ordens pDiestbrs en
ridders te betalen voor hun aanwezigheid. Blijkbaar knam het
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voor dat een kandidaat-ridder op die manier de ceremonie
meer aanzien wilde geven. Immers hoe meer (belangrijke) mensen er aanwezig zijn, hoe belangrijker de gebeurtenis en hoe
belangrijker de kandidaat zeIf.
Duidelifi is dat een kandidaat-ridder, behalve zijn adellijke
afkomst, over de nodige financiiile middelen diende te beschikken. Het rfentreegeldrf zou vergeleken kunnen worden met
de premie voor een levensverzekering of pensioen, immers is
iemand eenmaal tot ridder geslagen, dan kon de persoon in
kwestie verzekerd zijn van een goede baan. Aanvankelijk wa-

ren dat de wat lager gekwalificeerde functies ten dienste
van de landkommanderij of functies bij de strijdkrachten die
ingezet werden tegen niet-christenen. Later volgde in de
meeste gevallen een functie als kommandeur in een van de

waarbij rroverplaatsingrt regelmatig voorlnram
Uiteraard was het slechts voor een paar ridders weggelegd
door te stromen tot de functie van landkommandeur.
In het archief van de balij Aldenbiesen bevindt zich een
lijst van ridders van de Duitse Orde, die de ridderslag ontvingen na 1595. In de periode 1600 - 17OO werden 3O personen
tot ridder geslagen. In een bijlage bij dit artikel zijn deze
personen vermeld, terw{j1 tevens is aangegeven welke functies
kommanderijen,

die personen hebben bekleed, althans voor zover bekend. Op 7

september 1708 verklaarde de toenmalige landkommandeur, Hendrik baron van Wassenaar tot Warmondt, dat er op dat moment
in de balij Aldenbiesen, behalve de landkommandeur zelf, negen kommandeurs zijn en nog vier andere Duits Ordens ridders
en dat enkele van die konnnandeurs in de voorbije oorlogen,
zowel in Hongarije als in Veneti?! en nog anderen, vochten
tegen de Turken in de laatste oorlogen (Z). tn 17O8 kende de
Orde binnen de balij Aldenbiesen dus 14 ridders, terwijl deze
bal{j 12 kormranderijen omvatte. In de eeuwen daarvoor zal het
niet veel anders geweest zijn. (A)
Ridderslag tuaeen 16(X) en 1700.
(vooraan ie de datun verneltl uaarop
tot rirtder uerd geelagen) (6).

de betreffende

7 - 2-1612 Uilhelnus van Itletternich tot ltullenarck
komandeur te lieulen 1638-1648.
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persoon

13-10-1615 stephanus Theodericus van Reuschenberg van selekom
echeffener van tldenbiesen 161g
komrandern Vucht 163O

komandeur Cr.uitrode 1631-168s
komandeur 0rttingen 16gZ-1645
komandeur Bernissen tot zijn dood in 1658.
13-10-1615 Yilhelnus van euad tot Beeci
komandeur St pieters Voeren 1651_1661
4 - 2-7676 Caspar Ulrich Hoen van Hoensbroek
komandeur Gemert, overleden te rs-G!.avenhage op
31-7-1655. Begraven in de kerk van Gemert.
23-77-7627 Iilhelnue van Neyhoff
kmnandeur Bekkevoort 1639-1il9
komandeur Siersdorf 1649-1662
4 - 5-1632 llenricus Schenck van Niedecken tot Hellenroede
komandeur Crruitrode 16g5-1659
komandeur Bernissem 1653-1664
10- 4-1639 Johannes van Lutzerode tot Clarenbeck
kmandeur Ordingen 1658
kouoandeur Keulen 1658-1626
t7- 6-7647 lnbroeius van yirmundt tot Nerschen
scheffener van Aldenbiesen en komnandeur te lken

vanaf 1646.

3-

8-

komandeur Beklcevoort 165A-1655
komrandeur Gemert 1658-16&1, overleden te Gerert
op 18-3-1684 en begraven in de kerk aldaar.
1-1651 Johannes van Bilandt
komandeur &uitrode en Vucht.
9-1653 Caspar Schenck van Nidecken, heer van Hellenraed
en henpt.
komnandeur Orilingen 1664

komandeur Sieredorf 162?-1699
5 - 1-1654 Johannes Sieger van Spies van Bullesheir
kopandeur Bernissen !6??-7693
3 - 4-1655 Ferdinand van Rolshausen van Butgensack
komandeur St pieters Voeren en Bekkevoort.
29- 6-1659 Johan ldan Ualbott van Bassenhein, heer van Olbruck
en Baseenheim,
functiee in de strijdlaachten, overleden te llongarije
5 -11-1663 Henricus Flansiscua van Kercken, heer van Eaerei
Overleden te Hongarije bij de etrilt tegen de Trrhen.
1 -11-1664 Bernardus Vaestrum van Moersbergen
komandeur Berniesem 1694-16a9

5 -11-1667 Uilhelnus lheodericus van lbtff
komnndeur St Pieters Voeren
komander.rr Siersdorf 7691-7?12
21-11-1666 Vincentius llichael van grnatten van Opeinnich

deelgenonen in tle strijtl tegen de Turken.
21-11-1666 Bertram Ueseel van Loe van Uissen
komlandeur Ranersdorf 1621, Xmandeur St pieters
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Voeren 1676, Bekkevoort 1678, Gnuitrode en Vucht
1683, Siersdorf 1688, Geuert 1691, overleden te

Cremert 2l-3-7?12

3 - 3-1671 Rutger Caspar van Schoeller
komandeur Keulen.

3 - 3-1671 Johannes Philippus yan Elz
functies in het leger in Spanje.
25- 3-16?9 Fledericue van Renesse
komnandeur Bernissen.

25- 3-1679 Ambrosius Josephue van Horn
streed in f,ongarije tegen de Turkent overleden ale
komandeur van St Pieters Voeren 1692.

I - 4-16&t

Henricus Iheobaldus van Goldgtein
kmandeur te lGulen

coadjutor in ile balij Oostenrijkr later landkomandeur van Oosteniijkr overleden te Mergentheim.
20- 3-1687 Alphonsus van Hanal van Virues
geuond geraakt in de strijd tegen de turken en
daaraan overleden.
20-10-1688 Henricue Schenck van Nidecken
komandeur Bekhevoort
komandeur Siersdorf 1724-1732
22-11-1689 Flansiscus hericus van Reissenberg
komandeur Bekkevoort t?15-t?77
21- 2-1690 Diederick Johannes van Doornick
9 - 3-1690 Bertran lnton vrij baron van Yachtendonck van Gernrensell
konmandeur Genert

overleden op zee als legerbevelhebber tussen llelazzo
en Trappani in Siciliii op 2-3-7?N
9 - 6-1694 Johannes Uilhelmus van Keeselstadt
overleden te Hongarije.
23-11-1699 Johannes Hernan van Spieg van Bullesheimr heer van
Schimperen en Duckenburg.
Komandeur Bekkevoort en Cl'uitrode.
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NOTEI{:

(f) ni;voorbeeld
Ad

Otten,

kommandeur Caspar Ulrich van Hoensbroek, zie o.a.
Hoed af voor de konmandeur, Gemerts Heen jrg. 23, 1981,

nr. 3, blz. 65.
(2) Ad Otten, De moeder van het kasteel en haar huishouden, Geuerts
Heem jrg. 26, 1984, nr. 3rblz. 85.
(3) J. Buntirx, De Duitse Orde en de landkommanderij Oudenbiezen,
Spiegel Historiael irg. 2, 196?, nr. 1, blz. 3.
(4) zie noot 3.
(5) Rijksarchief llasselt, archief Aldenbiesen inv.nr. 525
(6) Rijksarchief Hasselt, archief Aldenbiesen inv.nr. 2169, aangevull
met andere gegevens.
(7) Rijksarchief Hasselt, archief Aldenbiesen inv.nr. 1121
(8) llet veel dank aan Christiane Jacobs uit Bilzen (nefgi6), van wie
vij kopieiln van de archiefstukken uit Hasselt (zie noten S, 6 en Z)
ontvingen en die daardoor de basis voor dit artikel heeft gelegd.
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