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De syupathie van d.e heer Van der lriijst voor de heren:: van

Genert was sterker d.an voor d,e heren van de Duitse 0rd.e.
Bot slot nog enkele echte Gemertse nanen ctie in de van

Gemert-fanilie voorksanenu we noenden reed.g 0erLec, Agnes en
BeIa; dearnaast vinden we .fuond., 0ied.erik en Gosewijn; Mabe-
1ia en Ountraume. Gemertse mensen, denkt hier eeas aan, als
g:e een naan zoekl voor een ian uw kind.eren.

l{a afloop werden enige vragen gesteld o.&.w&t hoge en la-
ge rechten betekent. Iit houd,t verband, net het berechten van
grote of kleinere misdaden. I'Hoge rechten,t [;eeft macht overuha.lszaken'r; "mid.den'r over geyangeniestraf en boeten, ilIage
rechten" over stref bij het overtreden van 'rceuren en breu-
ckgntt.

De heer van Enstede naakte het bestuur zijn conpliment
over d.e aanwezigheid. van zovetrejongere pergonen;dit beLooft
een goed.e toekonet voor de Heeokund.ekring van Gemert.

?ot slot gaf de heer Yan.der lrtijst aan de Voorzitter een
copie v&n een gerechtelijk stuk uit het jaar 18e), waarbij
een christiaan nan schijnd.el biJ gelegenheitl van het wevers-
oproer rordt vrijgesproken, (De naan van onze Voorzitter is
ook Chrletiaan van Schijnd.el. i

De Yoorzitter dankt de heer Yan der Vijst voor ziJn leer-
zatse en goed ged.ocumenteerd.e lezing en zegt d.at in d.e eerst-
volgende vergadering de filn van het LandJuweel Geuert 'tgTZ
za! vertoond rorden. Daarne sluiting.

l{. E. J.Penninge.

!.LgllrprqE_ To_s-s-!Ar{D v.A{ .DI - -v_0-q&}*n".Lrg.g .KAF*rEL_EN pEB -_pJILSjgE!
Toen ik in d.e lente van d.it jaar voor rnijn werk naar Bel--

gi6 noestrbesloot ik het nuttige net het aangename te vere-
nigen door een bezoek te brengen aan d.e kastelen van Gruit-
rod,e en Arde-Biezen, d.ie ik sedert lgtg niet treer gezien had.
Bovendj-en hed ik bij geruchte gehoord dat er in maart van
1971 een brand wae geweest pp het kasteel Ald.e-Biezen. De be-
richten in de kranten hierover had lk door een toeval genist.
0p zond.ag 9 juli j,1. heb ik a1les nog eens groiulig kunnen
overdoen tijcens een excursie van Heemkundekring "Barthold.van lleessel" uit AarLe-Bixtel. 0p 1{ juli lqeb ik tenslotte
nog: een bezoek gebrachh aan het kagteel van sint-pieters-
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voeren d.at ik aog aooit eerder had. gezien.Een en ander heeft
geresul-teerd in een aa,atal dlars, die ik biJ gelegenheid.
g:raag eene wil raten zlen tijdeas een yergad.ering van onze

9r,]rlryqs-.
Gruitrode ligt ia Bergiach Llnburgrin de geografieche streek
de Kempen' De gemeente ie 180o ha. groot en heat in 1959 2164
inr*onerg, Er staat een uooie gotiache kerk uit de 1!d.e eeuw.Bij een vluchtige inepectie kon ik niets vlnden d.at onmid.tlel.-lijk aan de Duitse Orde herinnerd.e,

Als men bij het krulepuat bij de kerk linke afslaat, ziet
nen a1 spoecLig het kaeteeL liggen. Eet voorste ged.eelte is
het eigenlijke kasteel, deeraohter ligt ile kasteelboerd.erij,
waar de rid.tlers vroeger hun paard.en stald.en om daarna over
een ophaalbrug door een poort het keeteer binnen te g:aan. Erzijn nonenteel twee eigenareni d.e boer d.ie d.e kasteelboerderrij bezit en een ohinug uit Easeelt, d.ie het slotJe gekocht
heeft van de reduwe d.ie het tot voor kort bevoonde. De boer-
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d.erij is hier en daar wat aagepgg!-aan d.e eisen van de mo-
derne landbouw, maar ze ziet er-bEhoorlijk uit. De eigenaar
leek me nogal trots te zijn op zijn bezit. De chirurg
uit Hasselt laat het kasteel momenteel restaureren (net
steun van de Belgische staat). De buitenkant is-grotend.eels
klaar en ziet er uitstekend uit. 0p het binnenplein ligt nog
veel puin en bouwmateriaal. Binnen moet nog alles gebeuren
volgens een vriend.elijke en welbespraakte buurvrouw.Naar men
zegt io de nieuwe eigena&r van plan een restaurant te openen
i-n het kasteel. Helaas konden we het interieur niet bezich-
tigen.
Ald.e-Biezen.
fater OnnA.t,offeld. was zo vriendelijk de d.atum van de brand
op te zoeken.Deze ramp vond. plaats op B maart'1971. Gelukkig
is ni.et het hele kasgeel verwoest. Het hoofdgebouw met de
slottoren is geheel uitgebrand.. Voor de brarid verkeerdo het
grootste ged.eelte a1 in vervallen toestand. 'De vorige eige-
naar, A.Roelants d.u Vivier (die trouwens nog steeds op A1d.e-
Biezen woont), 'irachtte op amateuristische wijze het enorme
complex te restaureren, m&ar de oorlog maakte een einde aan
d.eze pogingen. Tenslotte werd hij ged.wongen d.e gebouwen te
verkopen aan de Belgische staat. IIet totaal verwaarloosde
park kwam aa de Belgische provincie Linburg. [ijdens mijn
eerste bezoek waren mensen van het Domein Bokrijk bezig met
het afrasteren van het park. Volgens Dr.i.!.Busselsrere-archi-
varis van d,e provincie Limburg, moest d.e inboedel nog geschat
word.en in de l-ente van 1971 . IIet schi jnt dat d.e voormali-
ge elgenaar opd.racht heeft gegeven vuren aan te leggen in d.e

open haard.en van het vervallen hoofclgebouw om de upennelikr
kers't uit Brussel, die d.e meubels en d.e schilderijen zouden
komen schatten, waardig te ontvangen. Hierd.oor zou d.e brand.
ontstaan zi-jn, Gelukkig heeft men alle schild.erijen n meu-
bels kunnen redden. De klok in d.e slottoren is echter tctaal
gesmolten en neer bened.en gestort. De Belgische staat zal nu
a}les restaureren, terwijl d.e provincie ,Limburg het park in
orde zal maken.

Toen ik in d.e lente d.e boel bezichtigde, was men nog be-
zig met puin ruimen en het d.oen van grondboringen in d.e

slotgracht (helembaI dichtgegroei{. met biezen ep riet), Nu
is alles behoorlijk opgeruimd en klaar voor de"restauratie.
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Sebleken ia dai; het hoofdgebouw solide gefiurd.eerd is op d.ikr
ke eikebomen (de boden is ter plaatee moeressig) ,die nog
niete geleden hebben. Ook de keldere verkeren, nog in goede
staat. Volgens Dr,Sussels zal de restauratie technisch niet
aI te uoeilijk zi.jn, nBar nel koetbaar en er zal veel tijd
rnee gemoeid ziJn. (folgena zijn optirnistisehe schetting ne1
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ti.en jaari. Dit Jaar is er B.Fr.40.O00.OOO ( ca f, 8OO.OOC)
uitgetrokken voor het herstel. Eet keeteel heeft de staat
3.Fr.15.000.O0O gekost en Lirnburg heeft 8.tr'r.r?.00O.000 be-
tael.d voor de grond. Ep de begane grond is een gedeelte van
de fraaie trap in d.e hal beraard gelleyen. Door d.e tsaad kan
nlen nu d.uidel.ljk ia veel vertrekkea drie p}afond,s zien het
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laagsterwaarin voor de brand- plafond,schll-deringen ratenreen
stucplafond met wapen-schilden en een hcuten plafond.De vloer
van de eerste verd.ieping is weggebrand. Het d.ak is geheel
verdwenen en al vervangen door een plat nooddak waaronder
men droog zal..kunnen werken. De ramen zijn gedicht met dik
transparant piastic. 0p veel plaateen ziet men nog gedeelten
van een speciaal scort parketvloer en resten van het oude
be\ang.

, De binnenhof van de kasteelboerderij is met d-e kerk het
enige dat al vroeger gerestaureerd is, aI zaT ook hier nog
heel wat moeten gebeuren.

Er is nog een enorm plein met een aantal bijgebouwenro'a.
d.e grote tiendschuur. Ook hier za1 men veel moeten herstel-
1en.

Het gasthuis bij d.e ingang is gecleeltelijk bewccnd en men
kan er genieten van een zeer koele pint. Ook hier is een op-
knapbeurt verelst.

Dan is er nog het AposteLenhuis rwaa! vroeger twaalf aroen
op kosten van d.e Ord"e werden onderhouden. Dit gedeelte is
eveneens totaal vervallen.

Tussen Rijkhoven en het eigenlijke kasteel staat nog het
Rentmeestershuis (annex boerderij). Het ziet er uitstekdnd.
uit.Dit gebouw is niet,verkocht aan de Staat, I{ier woont een
fanoilielld van d.e vorige eigenaar van het grote kasteel.

AI met a1 is Alde-Blezen het grootste kasteel tussen Rijn
en Loire, De oppervlakte van de d-aken a1leen vordt in hecta-
res gemeten!

Na d-e restauratie zal Alde-Siezen een vorningscentrum
r,rorden. Van Pater Dr.E.Loffeld. vernam ik, d.at enkele West-
d-uitse" ereleden van d.e Dultse Orde (Aie nog: steeds bestaat)
in Kasteel Alde-Biezen een kamer willen inrichten als her-
innering aan de Ord.e. Als het zover is-zal de stadsarchivaris
van Aken een artikel schrljven over de architectuur en
Pater Loffeld. zal een hoofdstuk wiijden aan d.e geschiedkundi.-
ge achtergronden. Ziln bijdrage is al gereed..

Wie meer wil lezen over Ald.e-Biezen moet Spiegel Historl-
aeI, Jrg..2., Nr.1 , jan.1)61 Lezen. In d.it nummer staan twee
rijk gefllustreerde artikelen over d.e Duitse Orde en
land.command.eri j Ald.e-Biezen (voor d.e brand.) .

de
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Sint -Pieters-Voeren.
GT-.als-6nert-enEu:.trode, w&s Sint -Pi et ers -Vo eren
vroeger een vrije rijksheerlijkheid onder het bestuur van de
Duitse Orde, landcommand"erij A1d.e-Biezen. Het d-orp is maar
klein (5lZ na12'15 i-nw,in 1952).Db landbouw is het voornaam-
ste midd-el van bestaan. I{et landschap is er schitterend en
nog ongerept. Sint-Pieterg-Yoeren (of f'ouron-Saint-Pierre
zoals d.e Walen zeggen) ligt in de Yoerstreek, ten zuiden van
de Ned.erlandse provincie Limburg:. Deze streek is enige tijd
geleden bij de Belgische provincie Limburg gevoegd. Daarvoor
hoord.e de Voerstreek bi j het Fqanstalige,,Lulk , maat de gewo-
ne lnensen spreken er een Li,lnburgs dialect. Toen ik er op 14
juli was, had. ik veel moeite het d-orp te ,vinden, omdat alle
overgekalkte wegwijzers weggehaald waren in'-het kader van de
strijd tussen Vlaamsgezinden en de (weinige)"'tr'ianski lions.
In Sint-Martens-Voeren w@.S,,., een interessafite tentoonstelling
lngerichtrdle aan 'd-e 

"tr'"'"li'tgewijd. 
was. He,t doel.r was de men-

sen te doen i-nzien, d.at d.eze streek bij Ylaanderen hoord.e.De
gotische kerk van Sint-Pieters-Voeren is gebouwd in dc 1'?d"e

eeuw.Er zijn merkwaard.lge graftombes $e zien op,'het kerkhof .

ne kerk zelf-w+Q-lelaas afgesloten.
Het schitter68deflEBteer is te bereiken via een fofellen-
kwekeri j. De alotid.e slotgia0hten krioelen van d.e priizige
vissen. A1s U nu eens een fantastisch ond.erhouden s10t
wilt zien, d.an rnoet U hier naa1' toe gaan, Tk zaL niet probe-
ren het te beschrijven.l/tissehign geeft de pentekeningrdie ik
voor d.it artikel"gemaakt'hebrenig id.ee' van de wr:rkelijkheid.
In het schitterend.e park:'kan men de br:on van de Voer zLen.

sind.s 1970 is de Ambassadeur van Nederland. in Kopenhagen
(Deneroarken),i Yan Rijkevorsel, eigenaar van d.it fraaie ge-
bouw. Hij hee_f.t het gekocht van Henry Erns"t d-e la Graeterdi.e
een boekje heeft geschreven,ov;gr zi.in bezit, getlteld-:
rtLa Ccmmand,eri:e d.Ol'1..t Ord.re teriionique h. Fouron-Saint-Pierrerl
(ed..Soci6t6 vervi6'toise drarchSologie e,J dthistoire"rpubli-
cations hors s6rie, pub}1c.2. - Imprlmerie'G.LelooterDison t
1964. Adres uitgever:.Aesbne Buchet, 25 Rue de ra C.hape1le

Laten we hopen dat het Bestuur van onze kring er nog eens in
slaagt een excultsie(ev.excursies) t" ofganiseren ,.naar deze
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kastelen, die eens zo nauw verbonden waren rnet de geschiede-
nis van Genert. Misschien is het d.an cok nogeliik het inte-
rieur te bezichtigen van d.e kastelen van Gruitrod.e en Sint-
Pieters-Voeren.
Mijn welgemeende d.ank aan Pater Dr.Ed.Loffe1d voor de gege-
vens, die hi-j nij vertsrekte.

- - -U:{ :Yg : : -Egrlg9319I-2 :. -I}9191:
iWaatresel en na 4e__b:el4 -EILI-LBI:- In Cemerts I{eemr-nr.4[,Heffst 1971, schreef ondergetekende
een artikel over fr}randen in Gemert'r, speciaal over de brand.
van 22 april 1)12 aan het Kruiseind en in d.e Pand.elaar en de
grote brand van 28 juni 178r, waarbij meer dan 50 huizen in
de-Eoi.egetrpritrde Nieuwstraat en Ruyschenbergstraat in d.e as
werden ge1egd.

zoals gewoonlijk na een ramp, werden ook ln Gemert na de

fatale brand van 1785 enige maatregel'en genomen om te probe-
ren dergelijke ongelukken in de toekomst te voorkomen.

0p 1 september 1785 ging er van de heer C.F.van Bachem,
Balleiraad, der Duitse Orde nanens d.e Landccmmandeur een
schrijven naa,r Drossard en Schepenen van Gemert: ItRaekende

het verbeeteren der Schouwen enz.'r D&arin werd hen opgedra-
gen: rrzonder den minsten uytstel sorge te draegen dat alle
schouwen dewelke volgens d.eese protccollen in slegten en ge-
vaerelijken staat bevond.en zr in geweest op eene amende( Uoe-
te) van zes guldens binnen den tila van d.rij d.agen (ganaf-de
d.ag d.er publicatierwaarover behoorlijk berigt te d.oen)veran-
d.ert en buijten alle gevaar van brand. gestelt worden en d.e

naar blj staande huyskens (, "ts) met stroy ged,ekt ofte van
strooy genaekt zijnde, verder af te zetten ofte deselve in
eenen staaat te brengenr,rlie buyten alle gevaer is: A1s oock
d.ie assehoopen vijf en twintighpassen van de gebouwen af te
schud,d,en of weI d.at niet mogelijk zljnde in eene kuyl en
zulks cp eene amend.e van twaetf guld.ens te leggenrr. Dat was

een zuare boete voor die tijd..
Door de Landcommandeur Baron von Reischach Iiras a1 reeds

eerder bevolen om op ]0 augustus'rbeginnen te voeren de brand.-
schouwet' en op d-onderd.ag daaraanvolgende schrifteliik te be-
rlchten aan d.e heer van 3achem.0p genoemde datun werd door de

metselaarsbazen Gerardus van de Riid.t en rlrnoldus van Kessel


