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dan mag men we1 denken aan het oud.e bosbed.ri jf , waarbij
men d.e jonge l-oten der loofbonen voor al1erlei vlecht
werk gSbrulkte. In zul_ke bossen waren echter ook stuk-
ken weiland, waarin vee kon gTazerr
,inders kan wetqe ook verklaard word.en als grasland met
een gevloctrtefrllQ voor het vee.
U heeft . uit de uitgebreidheid van de behandefing wel ge
nerkt d-at de derde mogel_1jkheid. nijn voorkeur heeft
al bli-jft het natuurlijk rnaar een voorond.erstelling d.ie
ik graag voor een betere verklaring prijsgeef.
.Lan d.e hlstorici oncler ons verd.er de taak om te zien of
d.eze verklaring historisch mogelijk is.

P.H.Vos. Pandelaar 94. Gemert.

Een GIl,{ltERTS ALF,IBET van bijna 100 Gemertse woord-en
werC gepubliceerd in ',Den Drumknaauwer'r, de Gernertse
Carnavalskrant van 1)6). I,Iaar nijn mening staan er en-
kele fouten in, mogelijk ook een paar d.rukfouten. Zo
moet: affenseeren voor vlug doen ziTnz affesderen; com -plisie, vErgadering = conprisle'; clbngat, veld of weid.e
inrit = aonget; protten, lelijk kfjken, bv. van een kind.
dat ztn ztn niet krljgt = pratten; di-t- wordt ook gezegd.
van bv. planten d.ie niet wilTen doorgro'eienl pinteneuker
glerige kerel-; ik neen dat het meer gezegd. word-t van bv
een kind dat van ztn eten dit niet lust en d.at
lust. Cverlgens veel- l-of voor 'rDen Drumknaauwer,t.

]l.H.J.Pcnnings.
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VERSL,TG VitN DE LEZING Vli PATER LO!'FELD GEI{OUIEN IN DE
EDE}iLUDEIiVERG;'DER.ING VlLll 10 DECEL{BER {968.-

0p dinsd.a6; 10 december 1968 werd. in Hotel d.e Kroon een
vergad.ering gehouden voor de leden van onze kring. ;\1s
spreker voor d.eze vergadering had het Bestuur pater
Loffeld uitgenod.igd. Deze zou aanvankelljk een lezing
houden over d.e ltBaleye Aldenbiezen nur, zoals ook op d.e
convocati-e, eerr de led.en toegezond.en vermeld" stond.
,rchteraf vond. Pater Loffeld het beter hiero,rer ]ater te
spreken, wanneer een aanta] dia I s over iild.enbiezen en
ond"erhorige comnanderijen gereed. zoud.en zitrn, Zod.oende
sprak hij nu over de "Balye-.,ildenbiezen vroeger'r.
Onze Voorzitter, de hr. L, Beklcers, sprak een hartelijk



woord van welkom tot d.e aenwezige leCen
langstellenden en in het bijzonder tot
d.e ze avond., Pater Lof f e1d..

en verdere be-
de spreker van

Spreker zei net veef ple'zler naar Gernert gekrmen te
zijn om aan d.e hand" van zi1n laatste onderzoekingen een
en ander te vertellen over d.e Ba]ye ;ld.enbiezen vroeger.
De lezing ornvat d.rie de.len;
2) Uitbreiding van d.e Biezenstichting "n I) I{et ridder-
ideaal in de Balye ,ildenbiezen.
De 3a1ye,l1d-enbiezen i-s een der roernrijkste provi-ncies
van d.e Duitse Orde geweestl zij was gelegen tussen Has-
selt en -T'{aastricht, ongeveer een half uur vAn bej-de
plaatsen. Het thans nog bestaand.e kasteel van,\ldenbie-
z€n noerrrt. Ri jksarchivar.is Buntinx het ilooiste van Bra-
bant. l)e naan liez_en is ontleend aan d.e biezen, d.ie
d"aar groeiden; naar het kasteel van die naam werd ook
de provincie van d.e nuj-tse Orde Baly€ ,ild,enble zen ge-
noend; het Latijnse Junci veteres = Oude Biezen tegen-
over d,e iileine Biezen i-n Gele.en en c1e Nieuwe Biezen in
r{aa'stricht.
Stichting van de Biezen. fn ril-d,enbi.ezen werd. in 1216
door een hulpbisschop van Luik, die afkomstig was uit
Est1and,, eeh kapel tpegewi jd. aan i{eria' in 1616 werd.
d.eze vervangen d-ror de huidige kerk, gebouwd. door Huyn
van Geleen, d.ie ook conmandeur van Geriert is geweest.
Uit d.ie kapel zou hier de Dultse Orde ontstaani deze
werd namelijk d.oor graaf ;rnulf van Loon en zijn zuster
l{athil'd.is, die van 1218-1220 abd-is was ven l,iunsterbil--
zen (Belg.Lirnburg)', aan d.e Duitse Ord"e geschonken; een
cople vcn de stichtingsakte bevindt zich in het archief
van Hassel_t-r waarult bli jkt, d.at verschillende voorname
personen getuigen waren b'i j deze schenking. Op -de grote
Rijksdag van Frankfurt had d.e officiele overd.racht
plaats; de zegels van ,irnulf en }{athild"is zi jn nog aan-
wezig.
Spoedig begon de Ord.e zich hier verd.er uit te breid-en;
reeds 12 jaar na d.e schenking van
van de I' partes inferiores 't of I'de lage land.enrtl hier-
mee wordt Zuid-Ned,er1and- aanged.uid. tegenover Noord-Ne-
derland. In de loop van de l jde eeuw Lrerclen in .het zui-



moed-e werd breed opgevat, zij leefden in geneenschap

"""-go"der".; de coiiland-eiijen-werden aangeslagen voor
de ord.e in het algemeen, aI hun bezltt j-ngen reoest en zr3
af staan aan d.e orde; bii afwi jking vo.n hun gelof ten
werden zij op hun plichten gcwezen 'en werd er verbete-
ring gevraagd
Zo [fI jf.t "it eerr visitatie-vers1ag, in 1520 gehouden
in Ranersdorf, d.at er werd. geinforncerd naar de trouw
van de leden aan hun religieuze verplichtingen en of de

comrnandeur zijn geloften naleefd-e, bii nalatigheid,
volgd.e straf t o.L. gevangenis.
Dat er ook toen nisstappen werden begaan, bliikt uit
een visitatie-verslag van het klooster Bincleren in iiel-
nontl, daarin worden nar:ielijk twee zusters r.iet de nsalIl

van .,,er uit Geliert verneLd; voloens c.e histOricus Fren-
cken waren zij twee nituurlijke dochters van God.art van

rierl d.ie cornnandeur l{c'r.s van Gemert van 1570-1598'
.Er waren in Gcmert ook zeer voorc-anstaande. en vrorne f e-
den van de Duitse orde, die hun religi.eus icleaal echt
beleefden. Zo o.a.liend-rik van Ruyschenberg, d'e stichter
van de l,ati jnse school- in Genert en .lrobrosiqs \rirnundt,
d.ie zich geweldig ingespannen heeft voor het terugkrij-
gen van d.e souveieinite:-t van de Duitse Orde in Genert
en c1e vrijheid. van godsdienst alhier'
ook in het politi-eke lev'en hebben de leden der.Duitse
crde zich laten gelden, doordat ze streefden naar eigen
kleine zelfstandige staatjes on beter te kunnen werken.
Zo ontstond.en er drie souvereinde cornnanCerijen, weaTYeYI

st. Pietersvoeren cn Gruitrode 1n 13elgi6 en ons eigen
Genert , Zij had-den zowef feod-ale (f eOn' ) rechten a'}s

allodiale, waardoor ze goed.eren in eigen bezit kregen'
Ze naakten zich li,s van de plaatselijke heren, zoals
hier in Gemert na veel'strijd. gebeurde tn 1)65t waar-
Coor Gemert een $ruverej-nde Rijkshe6rlijkheiC. werd. In
1542 werd Gemert dr)lr het verraad. van C,rmmand.eur

Hqgns!g2ek .. dl r,r de..Staten Generaal van zijn vri jheld-
ter,icfa, maar na een lang prcces werd v.)oral d()(,r toe-
doen van baron .rmbr. Virnund,t in 1622 de vri jheid. van
Gemert weer erkend en kwan het weer rechtstreeks onder
d.e i,and.c,:rnmandeur van ,ildenbiezen. ''danneer een nieuwe
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Land.commandeur was aa.ngesteld., kwan d.eze ook naar Ge-
rnert, waar d.e eed van trouw werd afgetegd d-,:or de
plaatselijke schepenen. De iny,:ners vaii Gemert kond.en
ook een bercep doen op de Land.cornmand,eur, wanneer ze
meenden d.oor de plaatselijke bestuurders in hun rech-
ten tekcrt te zijn ged.aan.
De kerkel-iik-religieuze invloed, d.ie de Dultse Orde in
de zuidelijke streken heeft gehad, blijkt uit het gro-
te aantaal parochies, waarovet zij het patronaatsrecht
had, d..w.z..het fecht on er leden van d.e Ord"e als ziel-
zcrgers vcor te presenteren aan de bisschop, b.v. in
Siersd"crf , Aken,. Beek bi j Maastricht, de Lambertuskerk
in ]trught, waarvan de toren nog bestaat en waarvan de
laatste p:stoor van d.e Duitse Ord.e, d.e I'lcbe1e, .gestcr-
ven is in 182). Verd.er beCienden zij o.a.de kerken van
ltiistelrooi j , Haren bi j Css, Geld"rop, Handel, l[orte1 en
Genert, waar vanaf 1417-11)) Crie en twintig ordesle-
den d.e St.Janskerk als pastoor bediend.en en waarvan d-e
laatste pestoor Ecrevisse in 1l)) overleed.
Verschillende pastoors hebben zich in Gemert door hun

ijver en toewj-jding ond.erscheiden. Zo b.v. Prinetius
ten tijde van d,e pestepid.emie in 16)6, Johannes Sant-
voort, d.ie in 1548 openli jk protesteerd"e tegen de IIol-
l-and.se troepen, toen deze mdt geweld d-e kerk in beslag
wilden nemen en waarvoor hij in Den Bosch in de gevan-
genis heeft gezeten. Een and.ere zeer bekende pa.stoor
was Petrus Gautius, d.ie in Gemert rneer d_en {0 jaar d.e
kerk heeft bed,iend en d.e grondlegger is van de ge-
schled-enis van Gemert d.oor zijn register, waarin hij
vele gebeurtenissen van vroeger en van zijn eigen tijd.
heef t opg;etekend.
Niet onvermeld. nag hier blijven d,e Conmandeur van Ge-
nert, Bertram Wessel van Lbii(+ l lOO ) , d.ie een groct
vereerd-er was van 0.L. Vrouw van Handel.
De nilitair-rel-igieuze activiteit van d.e Duitse Ord.e
bli jkt rrit het feit, d.at d.e leden deel-namen aan d.e
kruistochten. Iedere rid.d.er moest, voor hi j d.e rid,d,er-
slag kreeg, d.ri-e jaar gevochten hehben tegen de Turken.
In 1J)! schreef Ruyschenberg, dat verscheid.ene van
zi jn rid"d"ers waren uitgetrokken om te vechten in Hon-



garije tegen de Turken. Zo hebben ook d.e Connand-eurs
van Holtrop en Godfried van Huyn van Geleen en .\nt
Wachtendonk vele jaren in het leger gediend.. Bertran
Wessel van loij vocht o.a. op Creta.
,ils laatste deel van zijn lezing sprak Pater Loffeld. o-
ver d.e sociaal-charitatieve en culturele opzet van d,e

Duitse Orde. Aldenbiezen heeft clit werkzaan doel steed.s
gdurgeerd.. Bij de visitaties werd er op ge1et, of de
leden voldoende aalmoezen gaven en kled"ing ean d.e arnen
Van . Anbr. Virmundt en Bertran Wessef van Loii worden in
d.it opziclrt eervolle getuigenissen gegeven. De Land-colt-
raand.eur Baron van ldassenaar zette een kapitaal van dui-
zend ri jksd.aald.ers vaSt voor d,e armen.
Yanuit de cotrnanderi j Gemert werd. d.e ilandelse kluis ge-
stlcht. llector ^ld"enhuyzen had d.ar"r broeder Hogard Ver-
hofstad" ais kosterl zijn opvolger heeft meer broed,ers
naar Handel gehaald- voor d.e vcrning vrLn een kleine corn-
nuniteit.
..1s culturefe actj-viteiten die van Generts comqanderij
uitgingen kunnen vermef d worden, d.at 11. v.Ruyschenberg
enige huizen kocht in -laastricht om er een college op
te richten voor'c1e Jezuj-eten; hetzelfd.e d-eed hii in
Keulen voor de oprichting van een huis voor rechtswe
tenschap en een Latijnse School- aldcLar. Bekend is ook,
d.at de Lati jnse Schoof te Genert door her'.r is gesticht,
en d.at deze hen zeet tet harte gintl , Comrnand-eur Belder-
busch stichtte een col-lege in Bonnl .ook van Huyn ven
;r,nstenrade, de opvolger v:ln Rulrschenberg, wordt in d.it
opzicht een eervol getui-genis gegeven,
itra aldus een overztcht gegcven te hebben van het ont-
staan en de diverse activi-telten vat:. Ce tsa1ye 1''l-d.enbie-
zen vertelde Pater Loffeld, d.at er in het buitenland,
nog diverse tsaIyen van c1e Duitse 0rc1e bestaan. Zo b,v,
in 0ostenri jk, l,loord-f talie rTs jecho-Slowaki je, Joego
Slaviej en Duitsland; in dit laatste land heeft d.e Orde
ook een vrouwelijke tak, die belast is net d.e zcrg voor
d"e zi eken
Kastelen, afkomstig van de Duitse Orde bestaan nog in
de Oude Biezen, Gruitrode, Siersdorf en kasteelhoeven
in Geleen, Verder weerspi.ogelt de oude glorie zi-ch door
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kastelen 1n Ord.ingenrSt.Pietersvoeren en niet te verge-te., Gemert. A1 iE ei veel verl,rren gegaaq, de id.eaTen
zijr geblqvQn. Dit b1ijkt we1 uit de 1ijkrede, dle een
Pater Capucijn hield. blj de d.ood. van de laatste Land.-
commandeur met als tekst: ",ibi-it, -n.on obiit; recessit
non'd"iscessit'r. Hi j is heengegaan, maar hi j is niet ge-
storvent hlj is van ons gescheiden, maer hij heeft ons
niet verlaten.
A1dus besfoot Pater Loffeld. zijn interessante lezing.
De Voorzitter dankte Pater Loffeld. hartelijk en gaf
d.aarna gelegenheid tot het steflen van vragen..
Gevraa6Jd. werd, of de scholen, d.ie d.oor d.e Ord.e werd.en
gestlcht, elgendon van de Orde bleven. Pater Loffeld"
aniwoordd-e hierop ontkennend; d.e scholen werd.en name-
lijk een stichting, waarbij de Landconnand-eur toezicht
hield- op de uj-tvoering van de verschillende bepalingen
d,ie naur+keurig werd,en vastgelegd in de stichtingsakte.
Een and-ere lxraag luld.d-e, of d.e broed.ers op Handel ook
onderwijs hebben gegeven in d.e hurnaniora (t,ati;n ,
Grieks enz,) Van Mr. J. van Hoof uit Eind-hovenroverle-
den 1l juni '1816 staat n.1. in het boek j e van Rector
Becx over Huize Pad.ua geschreven, dat van Hocff zijn
hunianiora d.eed op de school van Pad.ua. Het antwoord
hierop was, d.at de broed,ers alIeen lager onderwi js gar
ven. i{i j liet we1 de mogeli jkheid. open, dat d.e een of
ander persoonlijk d.eze lessen heeft gegeven.
Iia d-e lezing werd. er d.oor verscheid.ene leden nog lang
nagepreat .

IItB. fn een schrijven van 1{ d.ec.lg69rgericht aan Rec-
tor Brouwer van ti.e Latijnse school alhler, kont Pater
Loffeld op deze laatste vraag terug, Uit diverse gege-
vens .is hem gebleken, dat d.e pastoors van 3oekel een
soort Lati jnse Schoo} hielden, zoals d.at 'ook op and-ere
plaatsen wel gebeurd,e. Hler zal van Hooff zijn klas-
sieke kennis hebben opgedaan, terwijl hij bij de broe-
ders van Padua in de kost was 

lir.H.J.pennings.
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