
De Duitse Orde in Limburg, Brabant en Vlaanderen 

Bijdragen tot de geschiedenis van de Duitse Orde in de balije 
Biesen . Deel 1: Leden van de Duitse Orde in de balije Biesen 
(1994). 367 pp. ISBN 90-802208-1-7. Deel 2: Miscellanea Balivi
ae de Juncis. Opstellen over de balije Biesen, opgedragen aan de 
heer H. Vandermeulen, gouverneur van de provincie Limburg en 
voorzitter van het Historisch Studiecentrum Alden Biesen, M. VAN 

DER EVCKEN en J. MERTENS (eds) (BUzen/Hasselt: Historisch Studie
centrum Alden Biesen V.Z.W., 1995).416 pp. ISBN 50-802208-
2-5. Adres uitgever: Bampslaan 4, B-3500 Hasselt. 

De tijd dat de gebouwen van de Duitse Orde in de Nederlanden op instorten 
stonden en historisch geïnteresseerden alleen maar terecht konden op de 
afdeling Oude Drukken van deze of gene bibliotheek is duidelijk voorbij. De 
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Signum-leden hebben daarvan iets kunnen vernemen tijdens het bezoek aan 
het Duitse Huis te Utrecht tijdens de toogdag op 13 april 1996. Het zou goed 
zijn het jaarlijkse treffen van de contactgroep ook eens te arrangeren in het 
voormalige hoofdhuis van de balije Alden Biesen in Belgisch Limburg, want 
daar kan getoond worden dat er zeer veel vorderingen gemaakt zijn met het 
tot leven brengen van de geschiedenis van de Duitse Orde in de Zuidelijke 
Nederlanden. Het kasteelcomplex werd in de jaren zeventig en tachtig 
volledig gerestaureerd met steun van de Vlaamse overheid, en is vervolgens 
uitgebouwd tot een cultuur-toeristische trekpleister van de eerste orde. 
Hoewel de meeste aandacht daarbij is besteed aan een aantal prestigieuze 
tentoonstellingen, is de laatste jaren toch ook geld beschikbaar gekomen voor 
verder reikend historisch onderzoek.' Het organisatorisch kader waarin dat 
onderzoek plaatsvindt, wordt geboden door het Historisch Studiecentrum 
Alden Biesen, waarin, naast de te Hasselt werkzame Michel van der Eyken, 
vooral Jozef Mertens actief is. Laatstgenoemde is als historisch medewerker 
in loondienst bij het Centrum. Voor zover ik begrepen heb, is de materiële 
basis nog steeds niet erg ruim, maar feit is dat het Historisch Centrum 
inmiddels zijn eerste produkten in boekvorm heeft kunnen presenteren. Het 
gaat om de delen 1 en 2 van de reeks Bijdragen tot de geschiedenis van de 
Duitse Orde in de balije Biesen. Het eerste deel wil een soort aanzet bieden 
tot de studie van de leden van de balije Biesen. Het tweede is een forse 
hoeveelheid mengelwerk met een grote variatie aan thema's voor diverse 
perioden. Beide boeken zijn fraai geïllustreerd met zelfs heel wat kleurenaf
beeldingen op zwaar papier. 
De eerste bundel bevat een lange biografie door JOZEF MERTENS van de 
zeventiende-eeuwse landcommandeur Edmond van Bocholtz; een bijdrage die 
voor ons slechts interessant voor zover ze ingaat op de middeleeuwse her
komst van de familie uit het Overkwartier van Gelre. Belangwekkender voor 
de Signum-kring is wellicht het voor de gelegenheid in het Nederlands 
vertaalde artikel van UDO ARNOLD over de in Alden Biesen begraven en in 
ere gehouden Edmund von Werth, priester van de Duitse Orde en bisschop 
van Koerland, die zich ten onzent tussen 1268 en 1292 verdienstelijk heeft 
gemaakt met wijbisschoppelijke activiteiten in de diocesen Utrecht, Luik en 
Munster. Opmerkelijk is dat Arnold, die zijn literatuur anders toch goed kent, 
het proefschrift van Weijling over de Utrechtse wijbisschoppen niet heeft ge
bruikt. Dat heeft echter nauwelijks tot omissies geleid. Behalve op de toen
malige ordespolitiek in Lijfland en Pruisen werpt het artikel zijdelings ook 
een aardig licht op het functioneren van wijbisschoppen in de dertiende eeuw. 

l.Zie ook J. MERTENS, 'Het historisch studiecentrum Alden Biesen' , Trajecta 5 (1996) 
71-73 . 
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Het grootste deel van de eerste bundel wordt in beslag genomen door een 177 
pagina's lange bijdrage van MICHEL VAN DER EVCKEN met gegevens over de 
ridders, priesters en zusters van de balije Biesen (1220-1809). Het is een 
bij produkt van zijn inmiddels afgesloten inventarisatie van het balije-archief. 
Van der Eycken noemt het zelf een biografisch overzicht van alle balijeleden 
voor zover ze uit de bronnen gekend zijn. In de term biografie zit natuurlijk 
wel enige rek, maar ik zou in dit geval toch liever van persoonsgegevens of 
prosopografisch materiaal spreken. Het gaat om een alfabetisch geordend 
bestand met data uit archiefbronnen, in het bijzonder uit de archivalia van de 
balije of landcommanderij Alden Biesen zelf - die verspreid zijn over fondsen 
te Hasselt, Dilsseldorf, 's-Hertogenbosch en Wenen - en uit het centrale 
archief van de Duitse Orde te Wenen. Overigens mis ik de (gemakkelijk te 
vinden) visitatiegegevens van 1451 uit het Geheimes Preussisches Staatsar
chiv in Berlijn. In zijn bestand heeft Van der Eycken per persoon steeds 
zoveel mogelijk de volgende gegevens genoteerd: de geboortedatum en -
plaats; de ouders; de intrede in de Orde met de namen van degenen die 
daarvoor garant stonden; eventuele studies, loopbaan binnen de balije; 
overlijdensdatum en -plaats; en andere functies buiten de balije. 
Het is evident dat het om een wetenschappelijk halffabrikaat gaat. Van der 
Eycken is de eerste om dat te onderstrepen. Hij spreekt zelf over een mo
mentopname van de kennis die we thans over de verschillende balijeleden 
hebben. Onderzoekers mopperen wel eens over omgevallen kaartenbakken, 
maar het is soms wel erg handig om in zulke bakken te kunnen graaien. Dat 
geldt ook voor deze bijdrage, die volgens de auteur ten minste voor de 
zeventiende en achttiende eeuw qua loopbaangegevens quasi-volledig is. Het 
grote probleem vormt natuurlijk de periode die ons het meeste interesseert: de 
Middeleeuwen, tot het midden van de zestiende eeuw. Nu is het bestand van 
de balije Biesen mede daarom zo interessant omdat het gegevens bevat uit het 
Liber Anniversariorum Ecclesiae Ordinis Teutonici Mosae Trajectinae, ofwel 
het zogenaamde Necrologium dat tot circa 1346 bijgehouden is. Aan de 
andere kant zit daarin ook de moeilijkheid, omdat we weten dat niet iedere 
persoon die in het necrologium voorkomt, ook werkelijk tot gemeenschap van 
Biesen behoorde. Van der Eycken zelf zegt dat bij herhaling, en zijn 24 
pagina's lange aanvulling in de tweede bundel geeft er evenzeer blijk van: 
veel broeders die eerder als leden van de balije Biesen gepresenteerd werden, 
blijken algemene 'orde-helden' of ordebegunstigers te zijn geweest, wier 
nagedachtenis in Biesen werd gevierd. Neem bijvoorbeeld Volbertus de 
Lecke: deze was noch broeder van Biesen noch van de latere balije Koblenz. 
Hij kan zonder bezwaar vereenzelvigd worden met de machtige Nederstichtse 
ridder Folpert van de Lek, die diverse malen de Orde begunstigde, onder 
meer met een tolprivilege in 1241 (De Geer nr 199). Mogelijk is hij kort 
voor zijn overlijden in 1249 nog te Utrecht ingetreden, maar zeker is dat niet. 
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Zijn geval laat zien dat we ook lieden die zonder intrede in de fraternitas van 
de Orde opgenomen werden, wel als frater of soror aangeduid vinden. Dat is 
vooral ook van belang met betrekking tot de zusters. In zijn inleiding schrijft 
Van der Eycken nog enigszins traditioneel dat de zusters de hospitalen 
bedienden en over het algemeen dienende taken binnen de gemeenschap 
vervulden (p. 19). Het is echter zeer de vraag of dat opgaat voor alle zusters 
wier naam in het necrologium opgenomen is. Het zou bij nader inzien best 
kunnen zijn dat het de namen zijn van vermogende vrouwen (begijnen) die 
nooit in een van de huizen van Biesen verblijf hebben gehouden, maar de 
gemeenschap alleen materieel ondersteund hebben. Anders gezegd, het is 
riskant iedere naam uit het necrologium als balije- of ordelid te interpreteren 
zolang het tegendeel niet blijkt. Misschien was het beter geweest het necrolo
gium buiten het bestand te houden. Het wordt tenslotte toch op korte termijn 
uitgegeven met - naar ik aanneem - zoveel mogelijk identificatiegegevens. 
Verder moet erop gewezen worden dat de gegevens over de 'andere functies 
buiten de balije' lang niet volledig zijn. Als ik het goed zie, heeft de auteur 
geen gedrukte bronnen en literatuur geraadpleegd buiten die voor Alden 
Biesen en directe omgeving. Zo mis ik in de literatuur- en bronnenlijst bron
nenedities als die van De Geer (voor de balije Utrecht) en Joachim-Hubatsch 
(over Pruisen) en diverse prosopografische monografieën als die van Wojtecki 
over de vroege ordegeschiedenis. Me dunkt dat een verantwoording voor de 
beperkte selectie in de inleiding wel op zijn plaats was geweest. Met gebruik 
van wat meer (gedrukt) materiaal hadden alleen al over bekende landcom
mandeurs als Dirk van Papenhoven, Dirk van Holland, Ivan van Cortenbach 
en Nicolaas van der Dussen tal van extra wetenswaardigheden gepresenteerd 
kunnen worden. Van de eerste bijvoorbeeld heeft Forstreuter aannemelijk 
gemaakt dat hij enige jaren vóór zijn commandeurschap van Biesen, in 1271, 
een aantal huizen van de Orde op Sicilië heeft beheerd. Dat interessante 
gegeven ontbreekt in de lijst van Van der Eyken. 
Verder wil ik niet op elke slak zout leggen. Als ze ermee rekening houden 
dat het om een eerste materiaalverzameling gaat die per persoon toetsing, 
aanvulling en verbetering behoeft, kunnen onderzoekers er veel aan hebben. 
Men wordt ook verzocht aanvullingen en verbeteringen aan de samensteller 
door te geven. We mogen hopen dat Van der Eycken of een ander tezijnertijd 
nog eens gelegenheid zal vinden het geheel diepgaand te analyseren om een 
beeld geven van de ordeleden van Biesen, naar aantal, herkomst, afkomst, 
rekrutering, loopbaan en dergelijke. 
De tweede bundel is ook de moeite waard, zij het dat van de negentien korte 
bijdragen die ze bevat, er slechts zes betrekking hebben op de Middeleeuwen. 
Het geheel is opgedragen aan de voormalige gouverneur van Belgisch 
Limburg die zich enorm schijnt te hebben ingespannen om Alden Biesen en 
haar geschiedschrijving te brengen waar ze nu is. Na de eerste twee bijdra-
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gen, waarin de verdiensten van de gouverneur breed uitgemeten worden, 
volgt een boeiend opstel van EDUARD VAN ERMEN over de vestiging van de 
Duitse Orde in Brabant. De chronologie van de bezitsverwerving wordt 
daarin gerelateerd aan de hertogelijke politiek en aan wat we weten over de 
Brabantse deelname aan de kruistochten en daaruit voortgekomen begunsti
ging van de Johannieters en de Tempeliers. Van Ermens conclusie luidt dat 
de geringe verspreiding van de Duitse Orde in Brabant (met slechts houvast 
in Mechelen, Gemert, Bekkevoort en Vught) niet zozeer een gevolg was van 
de sterke concurrentie van de reeds gevestigde ridderorden, als wel van de 
anti-Staufische koers van de Brabantse hertogen. 
Belangrijk voor onze kennis van de beginperiode is ook het artikel van 
KLAUS VAN EICKELS over de overgang van de Vlaamse en Brabantse bezit
tingen van de balije Partes inferiores naar de balije Koblenz. Tot dusver heeft 
nog niemand goed kunnen verklaren waarom de in de jaren twintig en dertig 
van de dertiende eeuw verworven goederen in Vlaanderen en Brabant (onder 
meer in Ouden burg, de Vier Ambachten, Massemen en Mechelen) in 1270 
onder de balije Koblenz blijken te ressorteren, terwijl ze voordien door 
broeders uit Biesen waren bestuurd. Van Eickels heeft de chronologie van de 
bezitsvorming nauwkeurig gereconstrueerd en komt tot de slotsom dat de 
goederen, met de commanderij van Mechelen (Pitsenburg) als centrum, in de 
jaren vijftig overgedragen zijn onder Wouter van Koblenz, die toen het 
commandeurschap van de gelijknamige balije verenigde met het ambt van 
landcommandeur van de Nederlanden. De auteur meent een economische 
verklaring te geven als hij aan het eind duidelijk maakt dat Koblenz de relatie 
met Mechelen goed kon onderhouden via de grote waterwegen (Rijn, Zeeuw
se delta en Schelde). 
Voo ARNOLD is ook in de tweede bundel van de partij met een kort verhaal 
over de overgang van de commanderij Ramersdorf bij Bonn naar de balije 
Biesen in 1371. Hij zet uiteen dat Ramersdorf, waarvan de revenuen tevoren 
ten goede waren gekomen aan de Duitsmeester (de in Zuid-Duitsland zetelen
de superieur van de landcommandeur van Biesen), door de laatste werd 
afgestoten in verband met diens pogingen zich een vastere machtsbasis in 
Franken te verwerven. Na dit opstel volgen twee min of meer ambachtelijke 
studies over de vorming en uitbating van het grondbezit van de commanderij 
Biesen. De eerste, van MARJET CALSlUS, betreft de goederen in de directe 
omgeving van het centrale complex, in Rijkhoven; de tweede, van PIET 
THOELEN, het niet ver daar vandaan gelegen domein Damereis. Beide 
verdienstelijke verhalen geven inzicht in het toch zeer geleidelijk verlopende 
proces van opbouwen afronding in de periode 1250-1350, alsmede in de 
overschakeling van eigen uitbating naar pachteconomie in de veertiende 
eeuw. De overige opstellen hebben - afgezien dan van de reeds vermelde 
prosopografische aanvulling van Van der Eycken - thema's uit de Nieuwe tijd 
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tot onderwerp en kunnen hier terzijde gelaten worden. Een uitzondering wil 
ik echter maken voor de boeiende biografische schets door FRANZ AUMANN 
van Guillaume de Wal, één van de laatste orderidders van Alden Biesen die 
zich naam heeft verworven als geschiedschrijver van de Orde. 
AI met al twee nuttige bundels, waarmee het Historische Studiecentrum 
Alden Biesen zijn bestaansrecht ruimschoots heeft bewezen. 

J.A. Mol 
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