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Deze dissertatie werd in 1993 verdedigd aan de universiteit van Düsseldorf. 
Het werk is in twee opzichten van belang voor de geschiedenis van de 
Nederlanden. In de eerste plaats behandelt het de tot de balije Koblenz beho
rende nederzettingen van de Duitse Orde te Dieren (in Gelre) en Mechelen 
(Pitsemburg), met de van daaruit bestuurde bezittingen in Brabant en Vlaan-
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deren. Wie zich daarover verwondert, moet bedenken dat de in 1216 gestich
te commanderij van Koblenz de oudste vestiging van de Duitse Orde was in 
het noordwesten van het Duitse Rijk en dus het oriëntatiepunt vormde voor 
ieder die haar in de Nederlanden wilde begunstigen. In de tweede plaats 
biedt de balije Koblenz een mooie referentiecasus voor de studie naar de 
economische ontwikkeling van de balijen Utrecht en Biezen, die oorspronke
lijk één geheel vormden onder de naam Partes inferiores. 
Klaus van Eickels' benadering is klassiek ordehistorisch, in zoverre hij 
vergelijkingen met andere orden en kerkelijke instellingen achterwege heeft 
gelaten. De auteur wil allereerst laten zien hoe de Duitse Orde haar bezit in 
het Rijk opbouwde, exploiteerde en het beheer ervan aanpaste aan de regio
nale omstandigheden. Daarnaast beoogt hij de ontwikkeling van de diverse 
huizen te plaatsen in de algemene sociale en economische context. De com
manderij van Keulen krijgt daarbij weinig aandacht, omdat die gelijktijdig 
door een andere promovendus bestudeerd werd. Verder heeft Van Eickels 
zijn meesterschap gezocht in een beperking tot de thema's bezitsverwerving 
en beheer, omdat de personele en institutionele aspecten in 1969 reeds 
behandeld waren door HANS LIMBURG in diens dissertatie over de Hoog
meester en de balije Koblenz. Zoals uit de titel afgeleid kan worden, biedt 
Van Eickels overigens wel een correctie op het werk van Limburg, die 
meende dat het commanderij verband Koblenz geen balije maar een bestuurs
district sui generis was, als gevolg van de vroege onderschikking aan de 
sinds 1319 in Pruisen zetelende Hoogmeester. Het boek is vrijwel geheel 
gebaseerd op diplomatische gegevens, aangezien er voor de betrokken 
ordevestigingen nauwelijks seriële bronnen als rekeningen en pachtregisters 
bewaard gebleven zijn. Gelukkig is de oogst aan oorkonden rijk, met name 
ook voor het Duitse Huis te Mechelen. In enkele bijlagen aan het slot vindt 
men ze opgesomd en naar hun aard en inhoud (schenking, aankoop, privile
ge, aflaatlicentie et cetera) uitgesplitst. De hoofdtekst bestaat uit drie gedeel
ten. Het eerste behandelt de bezitsverwerving, het tweede het beheer (inkom
sten en uitgaven). En in het derde wordt met behulp van de verworven 
kennis de economische bestuursstructuur opnieuw tegen het licht gehouden, 
aan de hand van de vraag hoe de Vlaams-Brabantse bezittingen in de greep 
van de commandeur van Koblenz zijn geraakt. 
Het belangrijkste probleem dat in het vlot geschreven deel over de bezitsver
werving naar voren komt, betreft de overdracht van een aantal hospitalen aan 
de Orde, juist in de vroegste fase van circa 1215 tot 1250. Voor de Rijnland
se huizen was hierover al veel bekend; het nieuwe is dat Van Eickels de 
Vlaams-Brabantse gegevens nauwkeurig ontleedt en ze met de Rijnlandse 
combineert, zodat een nieuw overzicht ontstaat. Niet alleen de huizen te 
Koblenz (1216) en Keulen (1220/1221) blijken dan hun ontstaan aan een hos
pitaal te danken te hebben, ook de Vlaamse en Brabantse bezittingen gaan in 
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de kern terug op de overdracht van hospitaa1complexen (onder meer te Ou
denburg, Massemen, Velzeke en Vilvoorde). In de historiografie is deze 
ontwikkeling in haar algemeenheid steeds in verband gebracht met de chari
tatieve traditie van de Duitse Orde, maar daar gaat Van Eickels lijnrecht 
tegen in. Volgens hem hadden ook deze 'hospitaal'-schenkingen tot doel de 
bevrij~ing van het Heilige Land en het Heilig Kruis te steunen. Hij plaatst ze 
in het kader van de Vijfde Kruistocht (1217-1221), die de deelnemers naar 
Damiate voerde en waarin de Duitse Orde zich in militair opzicht onder
scheidde. De intensieve kruistochtpropaganda en de daarmee samenhangende 
uitgebreide privilegiëring van de Orde zouden het aantrekkelijk gemaakt 
hebben ook hospitaalvermogens over te dragen. Volgens Van Eickels zouden 
de betrokken weldoeners zelfs niet eens geïnteresseerd zijn geweest in 
voortzetting van de ziekenzorg ter plaatse omdat de broederschap van de 
Duitse Orde als geheel bekend stond als een Hospitaal. 
Volgens mij schiet de auteur hier te ver door. Het is ongetwijfeld juist dat de 
Orde sterk geprofiteerd heeft van de intensieve propaganda voor de Vijfde 
Kruistocht. Zij heeft ook profijt getrokken van haar zichtbaarheid tijdens de 
belegering van Damiate, ten overstaan van de talrijke kruisvaarders uit 
Nederlanden. Van Eickels toont aan dat vrijwel alle schenkingen aan de 
Orde in het Rijnland en de Lage Landen tussen 1215 en 1230 met die 
Kruistocht samenhangen. Het lijkt echter onjuist daarbij alleen naar de 
militaire prestaties van de Orde te verwijzen. De broeders van de Orde 
onderscheidden zich tijdens diezelfde kruistocht ook door hun zorg voor 
zieke en gewonde kruisvaarders (graves expensae ... turn in infirmis, tum in 
militibus contra insultus Sarracenorum sustentandis). Ondanks haar omvor
ming tot ridderorde in 1198 behield de Duitse Orde nog tot diep in de 
dertiende eeuw haar tweeledige karakter. Pas na 1270-1280 heeft ze het 
verplegen vrijwel geheel opgegeven ten gunste van het vechten. De oorkon
den maken daarbij ook wel duidelijk dat de schenkers van de hospitalen te 
Koblenz, Keulen, Oudenburg en elders er op rekenden dat de Orde de 
ziekenzorg in deze instellingen zou continueren. Wat dat betreft biedt het 
door Van Eickels zelf meegedeelde geval van de schenking te NeuB een 
aardig voorbeeld. Een echtpaar droeg hier in 1245 een hospitaal in statu 
nascendi over aan de Orde onder de nadrukkelijke voorwaarde dat deze de 
inkomsten niet voor de hulp aan het Heilige Land zouden aanwenden; ze 
waren voor de zieken bestemd. Van Eickels zegt dan: zie je wel, deze 
bepaling maakt duidelijk dat iedereen wist dat de Orde ziekengeld omzette in 
soldij . Maar waarom belastten de echtelieden de Duitse Orde dan toch met 
de voortzetting van hun hospitaaltje? Toch niet alleen omdat de Orde een 
geprivilegieerde, bonafide beheersinstelling was, maar ook omdat ze op het 
gebied van de ziekenzorg een naam had opgebouwd, lijkt me. Het vervolg 
laat trouwens ook zien dat de broeders er alles aan gedaan hebben de wens 
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van het echtpaar uit te voeren, door eerst de erfgenamen en de plaatselijke 
parochiegeestelijkheid op afstand te houden. Toen bleek dat er te weinig 
vermogen overbleef om er een zelfstandig hospitaal van te laten bestaan, 
hebben ze er een apart fonds van gemaakt ter ondersteuning van het hospi
taal onder de commanderij van Keulen. 
Overigens is dit gedeelte de moeite waard, niet in de laatste plaats vanwege 
de aandacht die erin is besteed aan de bezitsverwerving met behulp van het
geen de ordeleden zelf inbrachten, hetzij bij hun intrede, hetzij via erfenissen 
nadien. In veel ordestudies wordt die eigen materiële inbreng van de reli
gieuzen vaak vergeten. In de Duitse Orde is geen discussie over simonie ge
voerd, maar wellicht had Van Eickels zijn betoog kunnen aanscherpen met 
de bekende studie van JOSEPH LYNCH over simonistische intredepraktijken, 
die nu in zijn literatuurlijst ontbreekt. Verhelderend is zijn hoofdstuk over de 
'confraterniteits-constructie' waarmee de Orde tal van leken (kinderloze 
echtparen, weduwen, begijnen) in de dertiende en vroege veertiende eeuw 
aan zich wist te binden. Deze constructie heeft ongetwijfeld wortels in 
familia-verbanden van de vroegmiddeleeuwse abdijen. Jammer dat de auteur 
hier niet naar gelijktijdige parallellen in andere (ridder)orden heeft gek~ken. 
Nu weet de lezer niet of de constructie in deze vorm uniek was. Wel is het 
hem duidelijk dat ze de balije Koblenz van een relatief brede steun verzeker
de, niet alleen in adellijke maar - in Koblenz, Keulen en Mechelen - vooral 
ook in patricische kringen. 
Het tweede deel (pp. 88-221) is met zijn ruim 130 bladzijden het uitvoerigst. 
Ondanks het gebrek aan rekeningmateriaal slaagt Van Eickels er hier goed in 
duidelijk te maken hoe belangrijk de wijnproductie en wijnhandel voor de 
Duitse heren van Koblenz zijn geweest. Hoewel er amper gegevens over de 
wijnverkoop in Mechelen voorhanden zijn, maakt hij - door tientallen tolpri
vileges voor de Koblenzer wijnschepen op de Rijn, de Lek, de Zeeuwse stro
men en de Schelde te analyseren - aannemelijk dat het Duitse Huis in 
Mechelen als het afzetcentrum voor Brabant en Vlaanderen fungeerde . Met 
de geldstroom die de wijnhandel genereerde, kon in de vijftiende eeuw een 
deel van de krediettransacties van de Hoogrneester gefinancierd worden. Dat 
verklaart mede waarom de Hoogrneester er zoveel belang in stelde over de 
balije Koblenz als één van zijn kamerbalijen te beschikken. Wat verder de 
invloed van de economische conjunctuur betreft die in dit deel aan bod komt, 
kan gemeld worden dat de Abeliaanse agrarische depressie minder grote ge
volgen heeft gehad dan werd vermoed. De schuldencrisis waarin de balije 
Koblenz in de loop van de vijftiende eeuw verzeild is geraakt, moet eerder 
geweten worden aan de nederlaag in de slag bij Tannenberg in 1411. Deze 
had tot gevolg dat de Hoogrneester zijn bezittingen, ook in het Westen, 
bovenmatig sterk heeft belast voor het werven van huursoldaten om de 
toegenomen dreiging van de kant van Polen en Litouwen het hoofd te bieden. 
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Tussendoor speelde ook de aristocratisering van de Orde en de balije een rol 
(een algemeen verschijnsel trouwens dat ook waar te nemen valt bij adellijke 
kloosters en collegiale kapittels). Zij resulteerde onder meer in hogere eisen 
ten aanzien van het verzorgingsniveau. De kosten die daarmee verbonden 
waren, konden alleen in toom worden gehouden wanneer het aantal broeders 
verkleind werd. Veel cijfers over het personeelsbestand van de balije Ko
blenz zijn niet voorhanden, behalve dan die uit het visitatierapport van 1451 
en uit een niet gedateerd rapport van ongeveer 50 jaar eerder. Deze rappor
ten, die alle balijen bestrijken, laten juist voor Koblenz grote verschillen 
zien: in 1451 37 man in totaal (23 priesters, twaalf ridders en twee Grau
mäntler) tegenover eerder 53 (zestien priesters en 37 ridderbroeders). Met 
name het aantal ridderbroeders blijkt drastische ingekrompen tot één derde!. 
Het is spijtig dat Van Eickels dit gegeven niet geproblematiseerd heeft. Dat 
komt vermoedelijk omdat hij de laatste publicatie over deze cijfers, van de 
hand van FRIEDRICH BENNINGHOVEN, in het tijdschrift PreujJenland van 
1988, heeft gemist . Hij verlaat zich op een eerdere analyse van Limburg, die 
uitkwam op een datering van omstreeks 1420. Benninghoven geeft echter een 
scherpere datering (circa 1400) op grond van het papier en het schrift. De 
datum ante quem is zeker 1411, hetgeen overeenkomt met de Utrechtse be
vindingen voor het huis te Rhenen, dat pas sinds 1411 over vier in plaats van 
twee priesterbroeders beschikte. Dat houdt in dat de lijst de stand van zaken 
weergeeft van vóór de slag bij Tannenberg in 1410. Omdat bij de andere, 
niet-hoogmeesterlijke balijen de verschillen wat de aantallen ridderbroeders 
tussen 1451 en 1400 betreft niet zo groot zijn, moet voor Koblenz rekening 
worden gehouden met een versterkte rekrutering naar Pruisen ter aanvulling 
van de uitgedunde gelederen daar. 
In het slotdeel wordt de structuur nog eens bekeken in het licht van de 
bevindingen die onder meer voor de balije Marburg zijn opgedaan en die 
leren dat de commanderijen afzonderlijke economische eenheden waren. 
Voor Koblenz blijkt dat wel op te gaan voor de landelijke commanderijen 
Ibersheim, Hermülheim, Judenrode, Rijnberk, Ramersdorf, Hermesdorf en 
het in 1420 naar Aldenbiezen en later naar Utrecht overgegane Dieren, maar 
niet voor de stedelijke vestigingen te Koblenz, Keulen en Mechelen. Deze 
waren sterk met elkaar verbonden via de wijnproductie en wijnhandel; van
daar ook dat ze vanaf het midden van de veertiende eeuw rechtstreeks door 
de commandeur van Koblenz bestuurd werden - hetgeen Limburg er toe ver
leid had om niet van een balije maar van het Koblenzer commanderij
verband te spreken. Sinds die tijd kennen we geen commandeurs van Keulen 
en Mechelen meer, alleen huiscommandeurs. Van Eickels heeft goede 
argumenten - gelet ook op het feit dat de andere commanderijen wel op de 
gewone wijze bestuurd werden, en het bestuursdistrict Koblenz in de vijftien-
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de eeuw gewoon balije werd genoemd - om ondanks deze afwijkende 
economische structuur van een balije te spreken. 
Blijft nog wel de vraag of de balije Koblenz in het midden van de dertiende 
eeuw bewust de Vlaams-Brabantse bezittingen uit het complex van Biezen 
heeft verworven met het oog op het weinwirtschaftliche belang ervan. Van 
Eickels lijkt het te suggereren, al zegt hij het niet met zoveel woorden. Ik 
heb zo mijn aarzelingen, te meer daar Van Eickels zelf op grond van de 
overeenkomst in zegels (met de pelikaan) aannemelijk maakt dat Koblenz een 
oogje heeft gehad op het minder belangrijke huis van Bekkevoort, dat uitein
delijk in handen van Biezen is gebleven. Misschien was Koblenz in die tijd 
gewoon veel rijker en expansiever dan Biezen en heeft ook de ambitie van 
commandeur Walter van Koblenz, die in de tijd dat de overgang van Meche
len van Biezen naar Koblenz zijn beslag moet hebben gekregen, tegelijk ook 
landcommandeur van de Partes inferiores was, om zijn eigen huis te bevoor
delen een grote rol gespeeld. De oorkonden geven geen uitsluitsel op dit 
punt. 
Al met al is dit een degelijk en stimulerend boek. Stimulerend ook omdat het 
voortdurend de vraag oproept naar meer kennis over de economische ontwik
keling van de balijen Aldenbiezen en Utrecht, waarvoor minstens zoveel, zo 
niet meer bronnerunateriaal beschikbaar is als voor Koblenz. 

J.A. Mol 
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