
TER INTRODUCTIE 

Vechten, bidden en verplegen waren de hoofdtaken waarop de Duitse Orde zich evenals de andere 
grote middeleeuwse ridderorden toelegde. Vechten deden haar ridders alleen aan de grenzen van de 
christenheid: eerst in het Heilige Land, later ook in Pruisen, Lijfland en Litouwen. Van ziekenzorg was 
slechts sprake in een aantal hospitalen in steden van het Duitse Rijk en langs de routes door de Alpen 
maar die zou na het midden van de 14de eeuw sterk aan belang inboeten. De vele ordevestigingen in 
Duitsland en de Nederlanden, waarvan die te Gemert een heel belangrijke was, dienden om de ter 
plekke verworven goederen te beheren en met de opbrengsten de strijd elders te steunen. Uiteraard 
baden de broeders in de bijbehorende godshuizen tevens voor het zielenheil van de begunstigers. En 
verder werden er nieuwe leden gerekruteerd. Om die functies goed te kunnen uitoefenen moest de 
Duitse Orde haar aanwezigheid met nadruk tonen; wat betekende dat ze op haar bezittingen huizen 
en kerken van enig aanzien diende te bouwen. 

Het Gemerts kasteel, dat in de loop van de vroege 1sde eeuw tot stand kwam, mag binnen het grotere 
ordeverband een bijzonder bouwwerk genoemd worden. Wie de honderden Duitse Ordenederzettingen 
in Duitsland en de Nederlanden langsgaat, zal weinig huizen vinden met zo'n opzet en uitstraling. De 
ordeprovincie Utrecht bijvoorbeeld kent er geen. Meestal gaat het om een om gracht gebouwencom
plex met een kapel en een ruime stenen behuizing, dat zijn bewoners enige bescherming bood tegen 
het kleine geweld waardoor de middeleeuwse samenleving vaak werd geteisterd. Maar samengestelde 
grote kastelen zoals landsheren en hoge edelen ze lieten optrekken, bezat de orde buiten haar territoria 
in het Balticum (Pruissen en de Baltische Staten) niet of nauwelijks. Dat roept de vraag op naar het 
waarom van de imponerende gebouwen te Gemert. Met welke bedoelingen hebben de oversten van de 
ordeprovincie Biesen er kort na 1400 een heus kasteel met een nieuwe kerk laten bouwen? 

In dit boek wordt door diverse auteurs een antwoord op die vraag geformuleerd. JefMertens bespreekt 
de stichting en uitbouw van de commanderij Gemert in het brede perspectief van de balijepolitiek en 
komt daarbij tot verrassende uitkomsten. Een uiterst belangrijke rol speelt daarin de politieke autono
mie van het Gemertse territorium, waarvan het ordehuis het centrum is gaan vormen. Ad Otten laat 
dat ook in de titel van zijn bijdrage tot uitdrukking komen: 'soeverein Teutoons'. Gemert is een kleine 
maar zelfstandige heerlijkheid geweest onder de Duitse Orde, onder speciale bescherming van grotere 
machten als het hertogdom Brabant, Bourgondië en het Duitse Rijk. 1220 wordt als start jaar aange
duid, vanwege het toen aan de Duitse Orde toegekomen erfgoed van de edelvrije Rutger van Gemert 
die eerder was toegetreden tot de orde. Of er toen ook meteen al een huis op gezet is, weten we niet. 
Pas in 1249 duikt een Gemertse ordefunctionaris (commandeur) in de bronnen op, die dan toch wel 
het beheer over een nederzetting zal hebben gevoerd. De heerlijkheid blijkt tot in de 14de eeuw voor de 
helft in handen van de heren van Gemert te zijn gebleven. Maar die hadden weinig materiële armslag 
om haar uit te bouwen, wat hen bij herhaling met de door hun voorvader binnengehaalde ridderorde 
in botsing bracht. De Duitse Orde van haar kant kon pas echt iets met haar vestiging aanvangen toen 
ze de heren als machtsfactor wist uit te schakelen. Dat gebeurde in 1366 toen ze door tussenkomst van 
de hertog van Brabant de leenheerschappij verwierf van de aan de grond geraakte heren van Gemert. 
Het betekende dat de ordeleiders er meteen ook iets moois van konden maken. 



Het kan geen toeval zijn dat de provinciale overste van Biesen spoedig daarop toestemming van de her
togin van Brabant kreeg voor het 'timmeren' van een versterkt gebouwencomplex te Gemert. De aanleg 
zou enkele tientallen jaren in beslag nemen. Hoofdinvesteerder was de uiterst energieke landcomman
deur Iwan van Cortenbach, die vele militaire expedities naar en in Pruisen ondernam tot steun aan 
de grootmeester en ondanks de kosten daarvan vele huizen in de eigen balije vergrootte en verfraaide. 
Wat hij in Gemert presteerde lijkt echter al zijn andere projecten in omvang en opzet in de schaduw te 
hebben gesteld. Al eerder was het zwaartepunt van de ordeprovincie van het moederhuis Alden Biesen 
verschoven, naar Maastricht. Omdat het gebouwencomplex te Gemert uiteindelijk ook een kerk omvatte 
waaraan een priesterconvent verbonden werd, lijkt het Cortenbachs ambitie te zijn geweest van Gemert 
een tweede balijecentrum te maken, dat zelfs de functie van het Maastrichtse huis kon overnemen. Dat 
Gemert een soevereine status bezat, die de orde van elke juridische of fiscale belasting door opkomende 
landsheren vrijwaarde, zal een belangrijk reden zijn geweest voor de uitbouw van het ordehuis onder 
de dekking van Brabant. In de kasteelvorm kwam deze ambitie ook ruimtelijk en representatief tot uit
drukking. Het lijkt erop dat Van Cortenbach iets van de vorstelijke allure die hij die bij de residentie van 
de grootmeester in de Pruisische Marienburg had ervaren, op het hoogtepunt van diens macht, aan de 
Gemertse commanderij heeft willen verbinden. Bouwhistorici, zo blijkt uit de bijdrage van Jos Schrijen, 
verschillen echter van mening ofhierin parallellen te zien zijn qua uiterlijk en versiering. 

Zoals J ef Mertens het in zijn heldere opstel zegt, is de Gemertse vestiging een parel aan de Biesense 
kroon geworden, zij het dat de landcommandeur er nooit zijn zetel heeft gekozen. Wellicht duurde de 
era van Cortenbach daarvoor te kort en telde ook het geldgebrek als gevolg van een crisis in de balije. 
De landcommandeurs bleven in Maastricht, tot de vroege zeventiende eeuw toen het huis te Biesen 
zodanig was verfraaid en uitgebouwd dat het weer als residentie kon dienen. Niettemin blijkt uit de 
mooie en buitengewoon rijk geïllustreerde opstellen in dit boek wel dat het ordehuis van Gemert zijn 
vooraanstaande plaats heeft behouden. Als huis met een krachtige en weerbare uitstraling bleef het 
immers zijn eigen belang als middelpunt van een autonome heerlijkheid onderstrepen. Dat bleek bij
voorbeeld gunstig in het verschoven politieke krachtenveld na 1629 toen het een katholieke enclave 
in Staats gebied werd. Mede door de oprichting van een Latijnse School zou het zich toen tot een cen
trum van de Contrareformatie in de Republiek ontwikkelen. 

Het kasteel heeft in de loop van de tijd veel veranderingen ondergaan, vooral ook na de opheffing van 
de orde. Desondanks is de grondvorm nog goed herkenbaar en kan men het geen allure ontzeggen. 
Als een van de weinige ordeburchten in het Avondland vormt het, mede vanwege de unieke verbon
denheid van kasteel en kerk, een stuk erfgoed van bovenregionaal belang waarin men zowel de ge
schiedenis van de Duitse Orde als de langdurige autonomie van de heerlijkheid weerspiegeld vindt. 
Het is mooi dat in het voorliggende boek de diverse auteurs het verhaal van het gebouw op gevarieerde 
wijze in die brede context plaatsen. Het overvloedige beeldmateriaal vertelt daarbij ook veel over de 
belevingskwaliteit en over hoe men in het proces van eeuwen met het monumentale gebouwencom
plex is omgegaan. Het is aan de lezers om de waarde van dit kasteelboek te bepalen, maar ik zou het 
toch graag willen aanprijzen als zeer veelzijdig en compleet. 
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