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DE DUITSI

ORDE

door Ed. Loffeld
men in de 8OO jaar oude Duitse Orde onder de
ioengerechtigdert ( lees: pensioenverpl ichte ) leeftdd?
Wál, begin oktober 1982 werd in Lana (noord-Italië) een
Algemeen Kapittel van de Ordê gehouden. Daar werd Ildefons
Pauler, ?9 jaar, als Grootmeester herkozen. Hij is de tiende
cinds de verjaging van de Duitse Ridders uit Gemert r einde
18e eeuw.
Het Kapittel herkoos Dr. Marian Tunler als generaal-econoon
(beheerder van de tittancl6Jfffiten
later werd hij 95

at verstaat
rrpens

jaar.

Op 1?-jariee
In 191O werd

leeftijd trad hii in als lid van de orde (1904).
hij priester gewijd. Daarna was hij jarentang

archivaris in het Generalaat van de Order aan dê Singerstrasse te Wenen. Een van de resultaten was ziin standaardwerk

rrDer Deutsche Orden im l{erdent Wachsen und Wirkenrr, 7m bladdden. Van 1948 tot 1970 was Tumler Grootmeester; daarna algeneen-econoorn. Hij vierde zijn gouden, resp. diamanten priesterfeest in 196O en 197O. Tien jaar later hras hii 70 iaar
priester. Bij die gelegenheid h'ist men kenneliik niet meer

met welke edelsteen of welk edelnetaal dit jubileum kon worden aangeduid: het tijdschrift van de Orde noende hem toen
gewoonweg rrder eiserne Jubi larrr.
Maar nu onlangs (21 oktober 1982) bereikte de oud-Ga'ootmeester de leeftijd van 95 jaar. Dit nieurve jubileum werd herdacht in de kerk van de Orde' Singerstrasse 7, in het centrum van Wenen. Daax droeg de hoogbejaarde als genijterde
Àbt een pontifikale hoogmis opi een l{dèns kerkkoor verzorgde
de gezangen. Na een feestmaal ging Tumler weer aan de arbeid
op zijn kantoor in Wenens oudste huis. Hij gaat nu op naar
eàn nieuw, ditnaal koperen jubileumr als generaal-econoom (6
april 1983 ) .
In een ridderlijke Orde leeft een ander idêaal dan dat van
Toen ik ruim 20 iaar
de rrpens ioengerecht igde leeftijdr'....
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geleden te gast was bij de rrDuitse Riddersrr in l{enen, zei mij
een konfrater van de rr{jzeren jubilarisrr: rrMan ist OrdensÍnann,
oder man ist es nicht....rl
P,S.

de laàtste op8avê i€It dê Teutoniache Orde 481 leden: lt2 pri€êters,
14 b.oedera, a kandidrten €n !('? zusterÊ, Hun Àchterban Íordt A€vornd door
460 erê-leden _(F.biriaren)i zii rijn gegroepeerd in 2 Balijên (oo6tenrijk
ên lioord-Itali3) ên 8 Koeandê.ijen (Rone, Duitsland, Ber8ië). LaatsrseVolAÊDs

nocrde Komanderij n^ldênbiêsênÍ gêhêten rerd onlan$ opsêricht ên orvat
eên teintigtal erêlêdên in Ha66elt, Brus6el, Lêuvên, lrtverpên, Sint
Truiden, erz. Dê.tiA Fsoilisren telt !|en noa in verêchillende landên van
.1Dêrika! E\foDa, Áfrika ên in C.mada.
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