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Gerrerts Heem 1958/1959, m

.Iezingr gqpubllceerd 1n nr.1t1 van
Gerrr5rts Heem 1968/19 maar wl1de er graag een coruec-
tle of aanvulllng ln zlen' aangebrachtq .

Hgt s:claal-chariGatl-f cenfum namellik, dat. in Slt:.
tard gcl ouwd 'is doo:r de Nedei"landse (Protestantse) ,f-
dellng va!. de Dultse, Orde' is nlet aIleen bestemd, vgor
de led.en van de Orde - zoals - 1n .bovenvermeld.verslag
werd geschreven - d.le er maar welnlg meer z)-inrrnaar' ook
voor fffe' and.ere Probestanten, dle-daarr eventueet' w1$-
r;f kunnen verpleegG warde,ni
Zijn ei-gen' onderweqp 56,gi.rmend.e ver-wee's Pator Lof -
feld naar z13n 'vcrlge ilezlng en vertelde nog een en an-
der over de Duitse Orde ' in het algemeen" Na haan ont-.
staan tiJdens {e k::uf,stcchten in 1190 vestigdcn d.e Rld-
ders zlch ih de Baltlsctre staten, waar O,yaedig -.aI .doon"
het u;erken vah de leden het chrisiendom- rlhste iioet'ver-
kreeg" 0p verschillende plaatsen, we."dcn burclt9n .€e-
bouvrd i zo werd in Aj09 ,een resj-dentie gevestigd ln Ma-
rldnbrirg in Oost-Prulsen ten westen . va-n Danbzlg langq
.d.e ni'ldr de Nogat, waar de zEbe.L van de Gi"ootmeester
,wB.s'o Het kaste6l aldaan' is in'd.e.vorige,.eeuw pr.a.chtlg
hersteld qn ls' rfir een Staats museum',Ip dez9, strgken'be
Leefd.e d.e .OrQre gedureride enlge eeuwen eeq grbte bl'oeI' ,
totdat Grootrfueester 2Albnecht vo):, Brandenburg tengevolge
van cnenigheld met de Dultse keizer na 7525 :verglng
tot het protestantlstne en ,"atzo de" Q de..1n 0os!-Pnui'seh
werd gesgcul.arlse'€'!td; . iDe 'hoofdzeteI. ,,werd toen v€r1
plaatst: naar''Mer$ehtheira in' 'lfliiitemberg en later' na+13

Freudentha1,en'Trcpp&oi.,-,.,..'-:'..,::(.-
De.Kathollek gebleven tak werd na de Franse revolutie
door;Napoleon Jpgeheven; de Orde bleef vcortbestaan ln
ItaI16, Tjbcho-$lowak{jer' Joego-S1avi6 en Oostenrlik
Op het ogenblik ?.ete* de Grcotmeester 1n Wenen. Een
van de Ridders, EUgenlua- van Hab.sburg, ls gesborven in
l)JJi De l-aatste Rldder is 89 Jaan oud. en 1n1!!O pnLes-
ter fewljd, Hlj wo6nt in de Singerstr. 7 ln Weenen'waar
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-oqk de zuSters der Dultsq Crde werken.Eedn-van.de pries-
1ed.en wvrkt in Zuld-Tlrolr' waar hij nog te padrd rond'
trkt om .de zlel-zorg waer te nemen. Van verschL]lende
gebouwen en personen toorde Pater Loffeld ' dlat sr ''o,a.
vap de kled{ng van de Grootmeester en van de Rlddersr -

wa^r'blj steeds de wltle.manle I met het zwarte kruls'ais
ondersctre id lngs tekeri wgrd geb.rAgen.
Nd dit algemene ove?zliht ging de spneker over tot 'd.e

' Ba1ye Aldenbiezen. Eerst toonde hli een prent van p----

meyn de Hooghe, een prentencombinatie eigenlljk, waa;'{'p
alle Ccmmandenijen van de Balye .Aldenblezerl ( ln 17O'))
ziJn afgebecld.
Het kasteel -van 

Aldenble zon, d.e zetol van de Landccm-
mandeur, 1s erg ln vorval, zoals uf.t de vertoonde d.lat s
t leek. De huidlge elgenaar, Roelailts d.u Vlvler, woont
er,alLeen in d.e zomer en houdt d.e nestauratle tegen. Er
staat nog oen groot aantal gebouwen, waarvan hgt gezS-
meg]lJke oppervlak van d.o verschlllende daken )fi ha.be'
d::aeigi. D€ i<erk , in t61B gebour,rrd d.oor Huyn van-Geleen,
ls i-n gebruik als paroqhiekerk. Men vlnd.t . er nog ver-
schlllende schilderljen €n grafstenen van Duitse Rld.''
ders, waarop hun wapens, want voor opname in de Dul.tse
Qrde moest men iran ade] 2t7n en werden acht kwar:ti-eren
gevraagd, dus vad.er en moeder, grootvaders en grootmoe-
d.ers en overgrcrtvad.ers en bvergrootmoeders mobsten .

eveneens yan adel ziJn. Boven,.de lngang van d.e bt4nenl".
p1a" ts 1s het wapen- aangebracht van Kardinap-},-Yon'schdnbor.n, een van' db laiacominandours, a1q lndtnttSac
bemlddeld heeft in het confllct vq,n de Latljnse School
omtrpnt het aanwend.en van de-ge]-den Van de studlebetr-
zet ?ocr andere dgerelnden (l-r?r?) en d'e rrt'zre' t-uss€n'
de Broeders van Haii:ritel en de br.ouwers van Ge.mert in
verb.and ihe t het. ^ pl an van de Broederd -op Handel een
bl6rbrouwerii te bbgiru:en; +e Gemertse brouwers v.regS-
den hlervan concurrentle voor hun digen pnoduet. In A1-
d.enblezen is nog eent folterkgmei aanwezi,g en ook nog
eenondpraardsegang.' Q : ' I ' i.

Na de p1;.tjes vin Etdenulozen volgde een serie portret-
ten van de Land.commandeurs van d'eze Balye: 1) NIb.van
d.er Dusson 2) Hendrik van Ruyschenberg, gest. in 1601 ;
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ln Keulen vond men vroegor zlJn grafrnonumenten, ultgehou-
wen 1n albast; ln d.e laats'le oorlog ls elt verloren ge-
gaan ) ) Huyn van Gelgen, Land.ccmmandeur" ln de lJde eguw
4) namund GodfrledrrVrijneer van Bocholtz, dle in 1690
overleed 5) Hendrike \rryl jheer van'Wassenaan, overleed
l1f ebr,17Q9; hiJ 1,ras e,erst Commandeur v&n Gemert
5 ) 'ttardlnaal Damlanus Hugo vrn Sehdnborn J ) von Slekln-
gen B ) Casper Antonius von tselderbusch 9) Fralreiseus,
Jr :.nnes Nopomucenus von.Reis:ha{ch, die in qB6 naar
Gernert kv{am om a1s Landccmmandeur" de eed van :trouvr af
te nem,en ',.arr.zl,jn onder:danen aldaan 10.) v-?! Ke::pen, do
]-aats.t:e- Landcbmmand-eur van Al4enblezen, ,d-le, a11een nog
ln ndam Land"c ommandeur was ( 18 0B =LBz1) : ' i'i '

iw"t 
-[]i ;;;;;;;-;;;-;"; Ir,nru',ae diar s maakte ' pater

Loffe'l$ rnet or\s ean p'i;ndreis , langso de verschillen$.e ,

t<astefce4 v?p de .Coramandur-i3un, aie 'c'hder Al-denlcle i,6n'
reagoi"te'r','. e, j z.+als ze wiren in 17OO en wat er al of
nieblnrg vhn cver j-F.
In Giuiirod,e ls nc,g. s.. poor"tje met daanboven het $r"ortmeeEtSFffik-wapen,'met aan weerszi.jden resp, hb't"vrapen
van d.e:'Landc.emmanCeur en d.e i>Iaatse1i jke ' Ccmmahdeur.
Drie. der'geli jke lr/apens vi.nd. t.men bcveR, de : ingan$. van
vrl jwel atte kastelen van d.e Dultse Orde,
Van-BArnsheiB bi j St.Truiden is al-leen nog een zeer
grr,t6-fiEffi-6liler, . me t wapenc omblnatle s i d.e re st is ver-
dwenen, i , r.t
Van Crd.lngen een plaatje zcals het was, trn'lJGO; van het

-.-

oorspr-QB-eIfjk kasteel bestaat,, Dcg e6.ri. k1o14 gedeeltr
een anhe're ,1trq , l1et zIert, dab, er een grodt kasteel ..

St.pej[Ersv*o]rerr ls een van d.e kaste]en, dat het best'
5.ewa6-id-is--@feven; tegenwocrd,ig lc er een Forellen-
kwekeirlj. O" rivle,r.Le V.ror h.eefb',hler zijn oorspnohg
vanult 'een bron d.ie afges.Ioten ls docr een hekwerk.
In Lufk had. men de Comilanderl,j St.Andr6 met een tenras;
sentuln; deze ls slecht, onderhoud.en;-wat er nog a3n ge-
bouwen. oven 1s.- d.ient,:a1s politlebureau. De bi.Jbehcren-
a" St.Andree'sk6rX ls gerestauz'eerd' en wordt [ob.r"ulkt '

al-s Cocer tzaal . -.
St.Aegldlus ln Aken ls een rulne'; ter pLaatse ls een.:
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r:"9 yan GeuertLoffeld.r Dat cloar hem J.n Cc doopreglst
ontdekt was, dat Jan van Amstel ln Gemert geborefi.is.
Zi-Jn vad.et" rruas' sehil-der en :woonde ln d.e tegenwoordlge
Rr-ryschent,ergstrapt llnks van de . vr.)egere Lati jnse .

Sohool, ongeveer tegenover het huls van notarls Pen-
ders. Omdat het grafmonumerlt van Jan van Amstel ztch
1n de Slnt Servatl,uskerk van Sehljndel bevlndt, waar-
heen hij a1s jongen verhuisd is., en waar hlj vanaf ztjn
Jeugd heeft gewoond, beschouwde men to! de .., ontdekking
van Pate:r Loffeld Jan ,rvan Amstel , a1s geboren ln
Sehl jnd.el. Pater Loffeld. had.. e-r met een Semeenteambte-
na-r van Schijndel een weddengchap o:vQr aangegaan (een
d.lneetje.) en deze weddenschap met de papleren in de
hand gervonnen.
Twoe d. ia r s . l ieten ons de hr.Ant .Borro t ziert, d ie een
zoon was van de laa,fste rentmeester van de Duitse orde ,

in Gemert en dle goeverneur nas. van Bnabant van l8l+e
tot 18J6 en verder van Baron'van Plettenberg, d.e laat-
ste co6mandeur van Gemert, die In lJ)6 .tn Boirn gestor-
ven is. ' ,

Het laetste p),aatJe was een gezegeld stult van de ult-:
geureken Landcommandeur ,Baron van Rels.chach van J nov
lBOr, waarln hlj maatregelen. troft on: het pqstg.raat,
over de par,ot hie liaren bli ,Ossr' tct nu toe bediend ,,

door een pniester''.van d.q Dutrtse Or:d.e, over te d.ragen
aan een se,culler p.r'lester, .Annolt Borr"eto .'
Pater'Loffeld besloot zLin lezlng met te, vermelCenrdat
do 'spreuk ttSo goet is Got'r al1ecn te,vlnden lsr.boven
de tweed,e poort van het kast6€l-fan Gemert en nergens
anders. ,Ee bewer'lng dat de voorncemde woerden een.spe-
clale spre.uk was van de Duitse Ridders alhler, wordt.
d.aardoor dubleus. N& een hartelljk dankwcord en het
beantwoorden van enig€.vpag€n werd de vqrgadering ge-

NrBtl Feter' , Loffeld.: hee'ft zlcLl, bqr:eld verklaarC'rom ln
d.e lcop van d.eu e zom.er voor . de leden vanlonze
kring. eenr rondleldlng te houden op het, kasteel
van Gemerti Onze 1od.en ontvangeS'hlerover t iz.t.,

- ,. : t
lvl .H.J.Penn1n8s.

nad.er, berieht.
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