
De commanderij

Het waterkasteel van Gruitrode spreekt 
al eeuwen tot ieders verbeelding. Hoewel 
de authenticiteit gedeeltelijk is verloren 
gegaan vormt het complex, samen met 
het beschermde neerhof, nog steeds 
een waardevol onroerend erfgoed. In de 
volksmond wordt er gesproken van de 
commanderij. Die benaming verwijst naar 
de periode vanaf 1416 tot het einde van 
de 18de eeuw toen het goed Gruitrode 
werd bestuurd door de commandeurs 
van de Duitse Orde. Deze geestelijke 
ridderorde was in 1190 in het Heilig Land 
tijdens de derde kruistocht gesticht. 
De ridders stonden in voor de verpleging 
van zieke en gewonde kruisvaarders en 
de militaire verdediging van de heroverde 
gebieden.

Omdat de Duitse Orde ook nog na de 
kruistochten bleef strijden tegen de vij-
anden van het katholieke geloof stond 
zij in hoog aanzien en ontving zij allerlei 
onroerende goederen. Zo schonk graaf 
Arnold III van Loon en zijn zus in 1220 
een kapel in Rijkhoven (Bilzen) waaruit de 
hoofdzetel of landcommanderij (Alden) 
Biesen van de gelijknamige balije of pro-
vincie van de Duitse Orde zou ontstaan. 

2012 - nu 
Door de gunstige ligging aan de rand van 
de Duinengordel, langs het Limburgse 
fi etsroutenetwerk en het wandelwegen-
netwerk, wil Meeuwen-Gruitrode het 
kasteel herbestemmen als toegangs-
poort tot dit natuurgebied. Een infopunt 
met een comfortabel bezoekersonthaal 
zal de bezoekers wegwijs maken.

De Duinengordel is een unieke natuur-
kern van zo’n 3000 ha groot met hoge 
en uitgestrekte landduinen, gevarieerde 
bossen, heide en vennen. Deze Duinen-
gordel omvat natuurwaarden van inter-
nationaal belang, waardevol erfgoed, 
toeristisch en recreatief potentieel. Vele 
zeldzame dier- en plantensoorten voe-
len zich hier thuis. 

De Duinengordel maakt bovendien deel 
uit van het unieke cultuurlandschap van 
de Hoge Kempen dat de nog zichtbare 
overgang van een rurale naar een indus-
triële maatschappij toont en kandidaat 
is voor een UNESCO Werelderfgoed-er-
kenning. 

Daarnaast zal Koen Vanmechelen,  een 
hedendaags Belgisch conceptueel kunste-
naar met internationale allure en inwoner 
van Meeuwen-Gruitrode, een nieuw pro-
ject ‘De-domesticatie van de cosmopolitan 
chicken’ ontwikkelen. 

Aan de commanderij zal een installatie ge-
bouwd worden die het proces en het on-
derzoek van de dedomesticatie van de kip 
zichtbaar en beleefbaar maakt voor het 
grote publiek. Dit project wordt weten-
schappelijk begeleid door een stuur- en 
adviesgroep met onder andere geneticus 
Jean-Jacques Cassiman (KULeuven), immu-
niteitsspecialist Piet Stinissen (UHasselt), 
gedragsbioloog Hans van Dyck (UCL) en 
landschapsexpert Ignace Schops (Directeur 
RLKM en voorzitter Europarc Federation). 

Rechten en goederen in de balije Biesen 

De commanderij Koen Vanmechelen 

UNESCO:  United Nations Educational, Scientifi c and Cultural Organization

De Duinengordel

Koen Vanmechelen: ‘Het heeft de mens 
millennia gekost om dieren te domestice-
ren en te selecteren op bepaalde kenmer-
ken. Het verschil tussen de dieren in het wild 
en hun gedomesticeerde nazaten is enorm. 
Een twintigtal jaar geleden ontdekte ik dat 
de kip het meest gedomesticeerde dier ter 
wereld was. Het ‘Cosmopolitan Chicken 
Research Project’ onderzoekt het DNA van 
de kippen. Ik kruis kippen uit verschillende 
landen tot een hybride die de verschillende 
genen van alle kippensoorten op onze pla-
neet in zich draagt. Met dit nieuwe project 
‘Dedomestication of the Cosmopolitan 
Chicken’ gaan we een stap verder. Door de 
kippen te dedomesticeren geven we deze 
dieren hun overlevingsvaardigheden terug. 
We zullen onderzoeken hoe de kosmopoli-
tische kip haar vrijheid zal opnemen, en dit 
in vergelijking met de gedomesticeerde kip’.

Naast de economische, biologische, we-
tenschappelijke, ecologische of agricul-
turele redenen kan dit onderzoek een 
belangrijk maatschappelijk debat op gang 
trekken. De vraag is: wat kan dit ons leren     
over mensen, een soort die zichzelf voort-
durend domesticeert.

Wist je dat? 
KOEN VANMECHELEN GEBRUIKT NIEUWE 
TECHNOLOGIE ZOALS 3D-SCANNING, 
3D-PRINTEN, MORFOMETRIE EN 
INTERACTIEVE VISUALISATIETECHNIEKEN 
VOOR DE CREATIE VAN ZIJN INNOVATIEVE 
WERKEN. ZIJN WERK VARIEERT VAN 
SCHILDERIJEN EN TEKENINGEN TOT 
FOTOGRAFIE, VIDEO, INSTALLATIES, 
GLASWERK EN ZELFS HOUTEN 
BEELDHOUWWERKEN. ZIJN WERK WERD EN 
WORDT OP VELE LOCATIES OVER DE HELE 
WERELD TENTOONGESTELD. 

Koen Vanmechelen 
(Prix Ars Festival, Linz (AT), 2013)

‘Cosmopolitan Chicken Research Project’

‘Dedomestication of the Cosmpolitan 
Chickens’

Domesticatie: is het proces waarmee de 
mens dieren zodanig van eigenschappen 
verandert dat deze dieren meer aangepast 
raken aan het leven dichtbij en in dienst 
van de mens.

Dedomesticatie:  betekent het 
tegenovergestelde van domesticatie, 
verwildering of terugfokken. Het dier wordt 
teruggefokt naar een ras dat lijkt op de 
oorspronkelijke, wilde voorouder.

In deze folder nemen 

we je graag mee op 

reis in de tijd. 
De commanderij van 

Gruitrode kende een 

rijk en roemrucht 

verleden, een verhaal 

van ridders en 

graven maar ook 

van oplichters en 

geweldenaars ...

Hieronder behoorden later een twaalftal 
commanderijen, ordehuizen en de daar-
aan verbonden domeinen zoals deze van 
Gruitrode. 

Tijdens de Franse tijd (1794-1814) werd 
echter de Duitse Orde buiten de wet 
gesteld en kwam het bouwvallige kasteel 
en aanhorigheden in Gruitrode na een 
openbare verkoop in privébezit terecht.
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Deze folder is een uitgave van de Dienst Vrije Tijd, toerisme van Meeuwen-Gruitrode.
Dienst Vrije Tijd, toerisme
Phil Bosmansplein 1
3670 Meeuwen-Gruitrode                                                                                                
tel. +32 89 85 59 46 
toerisme@meeuwen-gruitrode.be

Redactie: Miet Camps en Jo Corstjens
Beeldmateriaal: Jo Corstjens, Koen Vanmechelen, toerisme Meeuwen-Gruitrode
Vormgeving en Druk: Circuze

Deze folder is met grote zorg samengesteld. 
De gemeente Meeuwen-Gruitrode is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden.

In het voorjaar van 2016 verschijnt het boek 
‘Dat was Roy! Een Limburgs dorp in de kering (1794-1976)’.
Hierin wordt uitgebreid aandacht besteed aan het kasteel.
Meer info: jo.corstjens@telenet.be
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Tip:  JE KAN DEZE FOLDER OOK DOWNLOADEN 
 VIA 
Tip:
 VIA 
Tip:

HTTP://TOERISME.MEEUWEN-GRUITRODE.BE/

Tip:  BLIJF OP DE HOOGTE VAN DE ACTIVITEITEN IN DE COMMANDERIJ 
 VIA DE UIT-KALENDER OP 
Tip:
 VIA DE UIT-KALENDER OP 
Tip:

WWW.MEEUWEN-GRUITRODE.BE/ACTIVITEITEN

1224-Nu

...

Een ridder van de Duitse Orde

1700, ets van Romeyn de Hooghe

Meeuwen-Gruitrode

www.meeuwen-gruitrode.be

Wist je dat? 
DE OUDSBERG, CENTRAAL GELEGEN IN DE DUINENGORDEL, 
IS DE HOOGSTE LANDDUIN VAN VLAANDEREN. HIJ STEEKT 
TOT 40 METER UIT BOVEN HET KEMPENS PLATEAU. BOVENOP 
DEZE LANDDUIN GENIET JE VAN EEN MOOI UITZICHT OVER 
DE WEIDSE OMGEVING.
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Hierin wordt uitgebreid aandacht besteed aan het kasteel.
Meer info: jo.corstjens@telenet.be
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Tip:  JE KAN DEZE FOLDER OOK DOWNLOADEN 
 VIA 
Tip:
 VIA 
Tip:

HTTP://TOERISME.MEEUWEN-GRUITRODE.BE/

Tip:  BLIJF OP DE HOOGTE VAN DE ACTIVITEITEN IN DE COMMANDERIJ 
 VIA DE UIT-KALENDER OP 
Tip:
 VIA DE UIT-KALENDER OP 
Tip:

WWW.MEEUWEN-GRUITRODE.BE/ACTIVITEITEN

1224-Nu

...

Een ridder van de Duitse Orde

1700, ets van Romeyn de Hooghe

Meeuwen-Gruitrode

www.meeuwen-gruitrode.be

Wist je dat? 
DE OUDSBERG, CENTRAAL GELEGEN IN DE DUINENGORDEL, 
IS DE HOOGSTE LANDDUIN VAN VLAANDEREN. HIJ STEEKT 
TOT 40 METER UIT BOVEN HET KEMPENS PLATEAU. BOVENOP 
DEZE LANDDUIN GENIET JE VAN EEN MOOI UITZICHT OVER 
DE WEIDSE OMGEVING.
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1224 - 1416
We keren terug naar de jaren 1224-1225, 
bijna acht eeuwen geleden. Uit een den-
drochronologisch onderzoek blijkt dat 
wellicht in die roerige tijd graaf Lodewijk 
III van Loon uit strategische en militaire 
overwegingen er een waterburcht, een 
‘sloss’ liet bouwen. Hoe deze versterking 
er ooit heeft uitgezien weten we niet, 
maar bepaalde verdedigingselementen 
bestaan nog altijd, zoals een robuuste, 
ronde hoektoren met schietgaten en aan 
de bovenzijde voorzien van kantelen. 

1416 - 1485
Na de aanhechting van Loon bij het prins-
bisdom Luik in 1366 kwam Gruitrode via 
erfenis in handen van Jan II van Loon, Heer 
van Heinsberg, een echte vechtersbaas. 
Omdat hij wegens zijn uitbreidingsdrang 
elders dringend geld nodig had, werd met 
goedvinden van keurvorst Diederik van 
Meurs ‘dat huys herrlicheit dorpe recht ende 
gericht van Gruitrode’ op 18 december 1416 
voor 13.450 Rijnsgulden verkocht. 

Zo zou er Johan II van 
Heinsberg hebben 
uitgezien (Heinsberg, 
museum). 

De koper was namens 
de Duitse Orde, land-
commandeur Yvan van 
Cortenbach, hoofd van 
de balije Biesen. 

De aanwezigheid van een weliswaar verval-
len burcht, het jachtrecht verbonden aan de 
‘heerlijkheid’ en vooral de gunstige ligging 
van Gruitrode langs de kortste handelsweg 
van Den Bosch naar Maastricht waren hier-
bij doorslaggevend. De landcommandeurs, 
in hun functie ‘Heren van Gruitrode’, ver-
bleven regelmatig in hun ‘huys’, wellicht de 
reeds bestaande versterking. Er werd ook 
een muntslagerij ondergebracht. Vreemd is 
dat er munten werden geslagen hoewel dat 
eigenlijk niet mocht. 

1485 - 1573
Aan de bloeiperiode 
kwam een einde toen in 
1485 Robert en Evrard 
van der Marck uit wraak 
tegen de terechtstelling 
van hun broer Willem 
zich aan de burcht van 
Gruitrode hebben ver-
grepen. 

De Duitse Orde steunde immers zijn te-
genstander Jan van Horne in de machts-
strijd voor de vacante zetel van prins-
bisschop van Luik. De zwaar beschadigde 
versterking werd pas in de periode 1515-
1573 geleidelijk omgevormd tot een 
‘castellum’, een versterkt kasteel waarbij 
het verdedigbaar karakter werd onderge-
schikt aan de luxueuze woonfunctie. Hier 
zou vanaf 1550 tot 1688 vrijwel voortdu-
rend een commandeur verblijven. Naar 
de smaak uit die tijd werd het complex, 
het waterkasteel in 1568 en het voorhof 
in 1573 als één van de eerste gebouwen 
uit de regio in Maasstijl (Maaslandse re-
naissance) voltooid. Dat kunnen we nog 
afl eiden uit inscripties die boven de toe-
gangen aangebracht zijn. 

1573 - 1652
De inscripties boven de toegang van het 
kasteel bevatten ook de leuze van de orde: 
‘Allein Godt die Eer (unde niemants mehr)’. 
Het moest de bezoeker duidelijk maken 
dat het dagelijks leven van de bewoners in 
het teken stond van het geloof in God. 

Hoewel de ridders tijdens hun opleiding 
aan drie militaire campagnes tegen de is-
lam moesten deelnemen, zouden zij zich 
als commandeurs vooral moeten toeleg-
gen op de naleving van hun afgelegde 
geloften en op het beheer van de orde-
goederen onder toezicht van de landcom-
mandeur, Heer van Gruitrode. Allicht zul-
len zij ook wel in de bijbel hebben gelezen 
dat de geest gewillig is, maar het vlees 
zwak is. Een uitspraak die zeker op een 
aantal commandeurs van toepassing was. 

1652 - 1700 
Ook in Gruitrode kreeg de commanderij 
het hard te verduren. Vanaf eind 1652 tot 
begin 1654 werd zij zelfs door Lorreinen 
bezet. Opnieuw waren herstellingswerken 
noodzakelijk. Commandeur Johan Adriaan 
van Bilandt (1653-1667) stelde alles in het 
werk om het kasteel  tot een residentie 
naar Europese smaak te verbouwen. Barok-
ke versieringen en bouwsels werden toe-
gevoegd en een heuse Franse tuin werd 
aangelegd.  
Het schitterende complex maakte een 
diepe indruk op edelen en hoogwaardig-
heidsbekleders op doorreis van Den Bosch 
naar Maastricht. Een ooggetuige, Pierre 
Lambert de Saumery, schreef in 1744: 
De schoonheid van dat eenzame oord 
(Gruitrode), samengaande met het nut van 

1700 - 1794
De vaak frivole levenswijze van de comman-
deurs stond in de 18de eeuw in schril con-
trast met de strenge bepalingen van de ori-
ginele orderegel. Dit werkte de ondergang 
van de orde in de hand. Bovendien werden in 
1671 de toelatingsvoorwaarden verstrengd. 
Voortaan moesten kandidaten bewijzen dat 
hun voorouders tot en met de vierde graad 
van ‘Duitse’ adel waren. 

Gevolg was dat voortaan de ordezetel in 
Gruitrode dikwijls onbezet bleef of werd 
toevertrouwd aan titulaire commandeurs 
die meerdere functies in het buitenland 
cumuleerden. Zij verbleven niet in de com-
manderij en zij lieten het beheer over aan 
rentmeesters. Eén van hen was Theodoor 
Frans de Croix d’ Heuchin, commandeur van 
Gruitrode (1784-1791), maar gelijktijdig ook 
vicekoning van Peru. 

Het zal niemand ver-
bazen dat in deze 
omstandigheden het 
geestelijke en mate-
riële verval zich door-
zette. 

1794 - 2012
Aan het kwijnend bestaan van de Duitse 
Orde kwam een defi nitief einde tijdens 
de Franse overheersing (1794-1814). De 
Orde werd verboden en het bouwval-
lige kasteelcomplex van Gruitrode werd 
voor een prikje als zwartgoed aan privé-
personen verkocht. 

De eerste burger was Robert de Selijs, 
laatste Heer van Opoeteren. Nadien 
kwam de commanderij in bezit van de 
brouwersfamilie Starren-Pullinks uit 
Maastricht, die het goed later aan de 
familie Naveau uit Borgworm doorver-
kocht. Dringende restauratiewerken 
bleven echter uit. Bij een bezoek in 1886 
zei kanunnik Jos Habets: ‘Wat de com-
manderij nu is, kan in een enkel woord 
gezegd worden: eene ruïne, die dagelijks 
meer samenstort en eindigen zal met 
geheel te verdwijnen’. 

Gelukkig is het zover nooit gekomen, 
hoewel grote delen van de boerderij 
momenteel zich in een zeer slechte 
staat bevinden. Vanaf 1949 tot eind 
jaren 80 werd ze uitgebaat door de 
familie Lipkens die er in slaagde het 
geheel behoorlijk te onderhouden, maar 
nadien trad het verval in. 

De inscriptie 
boven de 
ingang van het 
kasteel met 
jaartal 1568.

Gehoorzaamheid en soberheid waren geen 
vreemde begrippen. Toch konden sommi-
gen de charmes van het vrouwelijk schoon 
niet weerstaan. Daarnaast had de comman-
derij van Gruitrode fi nancieel en econo-
misch gezien zwaar te lijden onder de Tach-
tigjarige Oorlog (1568-1648). Opeisingen 
en oorlogslasten ten behoeve van vreemde 
troepen waren vaak aan de orde. De komst 
van Lorreinse huurlingen die in een onge-
lijke militaire confrontatie op 6 december 
1648 honderden huislieden uit Gruitrode 
en omgeving op de Donderslagse heide in 
Meeuwen hebben vermoord ‘lijk men een 
hond niet zou vermoorden’ was noodlottig. 

Het kasteel kreeg een andere eigenaar. 
De restauratie met weinig oog voor de 
authenticiteit werd vanaf 1966 door dr. 
Theo Berghs uit Maaseik aangepakt. Het 
is zijn verdienste dat het kasteel be-
waard is gebleven. Het leverde hem de 
Pro-Civitate prijs van 1973 op. Helaas 
kon hij het restauratieproject wegens 
familiale omstandigheden niet volledig 
uitvoeren. 
 
Het noodlot bleef ook verschillende 
nieuwe eigenaars achtervolgen. Wegens 
hun overlijden of het begaan van crimi-
nele activiteiten konden hun grootse 
plannen vaak niet gerealiseerd worden. 
Er rustte lange tijd een vloek op het kas-
teel … Na heel wat procedurekwesties 
voor de rechtbank kwam het kasteel in 
2003 in het bezit van Chris en Cock Van 
Megchelen, antiquairs uit Eindhoven. 
Zij schonken het in 2012 voor 99 jaar in 
erfpacht aan de gemeente Meeuwen-
Gruitrode.

een rijk inkomen, heeft de meeste com-
mandeurs bewogen hier hun gewoon ver-
blijf te vestigen en ze hebben het zich tot 
hun eer gerekend, dat verblijf op te luiste-
ren en te verfraaien. 

Tijdens het com-
mandeurschap van 
Hendrik van Was-
senaar (1667-1683) 
beleefde Gruitrode 
zijn meest glorieu-
ze tijd. 

Bekende militaire 
en politieke fi guren, 
onder wie de 17-ja-
rige Mary Stuart, 
prinses van Oranje 
en latere koningin 
van Engeland wer-
den in het kasteel 
gul onthaald. 

Wist je dat? 
VOLGENS EEN 
OVERLEVERING ZOU 
ER EEN VLUCHTGANG 
VANUIT DE BURCHT 
NAAR DE NABIJGELEGEN 
BOSSEN ZIJN GEWEEST. 

Dendrochronologie: 
DE WETENSCHAPSDISCIPLINE 
DIE HOUTEN VOORWERPEN OF 
ARCHEOLOGISCHE VONDSTEN 
DATEERT AAN DE HAND VAN 
HERKENBARE GROEIRINGEN.

Slo� : 
KOMT VAN HET DUITSE WOORD ‘SCHLOSS’ EN BETEKENT ‘KASTEEL’ (OF SLOT)

Om de banden met zijn machtige na-
buur, de keurvorst van Keulen nauwer 
aan te halen, werd Gruitrode op last van 
de Loonse graaf op 5 maart 1346 een 
Keuls leengoed. Tot het einde van de 18de 
eeuw waren de leenheer uit Keulen en de 
leenman van de ‘heerlijkheid’ Gruitrode 
formeel aan elkaar gebonden in een sys-
teem van wederzijdse verplichtingen. De 
leenman beloofde trouw en hulp aan zijn 
leenheer, die op zijn beurt zijn vazal een 
leen schonk en bescherming beloofde. 

Diederik van Meurs 
in de Dom van 
Keulen. Hij was er 
keurvorst van 1414 
tot 1463. 

Landsheer bleef 
daarentegen de 
graaf van Loon, 
vanaf 1366 prins-
bisschop van Luik.

Wist je dat? 
DE MUNTEN VAN GRUITRODE ZIJN ZEER 
ZELDZAAM EN ZIJ HALEN NU NOG HOGE 
WAARDEN OP VEILINGEN. WIE WEET 
VIND JE ER NOG EENTJE?

Wist je dat? 
DE OORSPRONKELIJKE INGANG VAN HET 
KASTEEL BEVOND ZICH AAN DE HUIDIGE 
ACHTERZIJDE LANGS DE DREEFSTRAAT. 

Tekeningen van munten uit Gruitrode

Willem 
van der Marck

Onder Hendrik von Reuschenberg werd het 
nieuwe kasteel voltooid. Zijn wapenschild 
wordt op de inscriptie weergegeven. 

Was commandeur
 Johan von Eynatten 
(1606-1624) ook 
een rokkenjager? 

Karel IV, hertog van 
Lorreinen had zijn 
huurlingen niet meer 
in de hand. Hij was 
als hoogste in rang 
verantwoordelijk voor 
een bloedbad.

Wist je dat? 
ER WERDEN IN HET VERLEDEN MASSA’S 
OESTERSCHELPEN, BEENDEREN VAN 
WILDBRAAD, PIJPENKOPJES, RESTEN 
VAN WIJNFLESSEN EN BIERKRUIKEN IN 
DE SLOTGRACHT TERUGGEVONDEN. 
SOBERHEID? 

Opgegraven potten en kruiken

1416 1485 1568 1648

Bij opgravingen bleek het goed 
verdedigbaar karakter van de vroegere 
burcht. Op de achtergrond is de stevige 
hoektoren zichtbaar. 

Pentekening R. Le Loup, ca. 1743

Wist je dat? 
DE POPULAIRE COMMANDEUR 
HENDRIK VAN WASSENAAR 
LEEFT NOG STEEDS VOORT, 
MAAR DAN IN DE VORM 
VAN EEN REUS. 
HIJ IS DE AMBASSADEUR 
VAN DE GEMEENTE. 

Portret van Hendrik 
van Wassenaar  

Portret van Mary Stuart 

Hendrik, een echte reus

Wist je dat? 
DE LAATSTE COMMANDEUR HENDRIK 
AUGUST MARSCHALL VON OSTHEIM 
(1794-1801) MAAKTE HET ERG BONT. 
OMDAT HIJ STIEKEM IN HET HUWELIJK 
WAS GETREDEN WERD HIJ BIJ HOGE 
UITZONDERING UIT DE DUITSE ORDE 
GESTOTEN.

Wist je dat? 
IN DE VROEGERE GEVANGENIS VAN HET 
KASTEEL WAREN ER EIND 18DE EEUW ‘BERUCHTE 
BOKKENRIJDERS’ OPGESLOTEN. PETER DEGENS 
KON OP RAADSELACHTIGE WIJZE ONTSNAPPEN. 
ZIJN MEDEPLICHTIGE JACOB 
STIENERS BLEEK ONGEVOELIG 
VOOR DE FOLTERPRAKTIJKEN 
VAN DE BEUL ZODAT HET 
GERECHT HEM MOEST 
VRIJLATEN. KREGEN ZE DAN 
TOCH DE HULP VAN DE DUIVEL?

Portret van commandeur 
de Croix

Portret en adellijke kwartierstaat van 
commandeur Belderbusch (1762-1766) 
(DOZA), eveneens eerste minister in het 
keurvorstendom Keulen 

Wist je dat? 
KRISTUS IS IN DE PERIODE 
1961-1965 EIGENAAR VAN 
HET KASTEEL GEWEEST. 
HIJ WAS NATUURLIJK NIET 
DE ZOON VAN GOD, 
MAAR JEAN KRISTUS 
(1886-1965).

Het kasteel in de jaren 20:  verval en afbraak. 
Op deze postkaart wordt foutief: 
‘oud tempelierskasteel’ vermeld. 

Het Bokkenrijdersgenootschap

1744 1784 1814

VERKOCHT

1973

2012
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1224 - 1416
We keren terug naar de jaren 1224-1225, 
bijna acht eeuwen geleden. Uit een den-
drochronologisch onderzoek blijkt dat 
wellicht in die roerige tijd graaf Lodewijk 
III van Loon uit strategische en militaire 
overwegingen er een waterburcht, een 
‘sloss’ liet bouwen. Hoe deze versterking 
er ooit heeft uitgezien weten we niet, 
maar bepaalde verdedigingselementen 
bestaan nog altijd, zoals een robuuste, 
ronde hoektoren met schietgaten en aan 
de bovenzijde voorzien van kantelen. 

1416 - 1485
Na de aanhechting van Loon bij het prins-
bisdom Luik in 1366 kwam Gruitrode via 
erfenis in handen van Jan II van Loon, Heer 
van Heinsberg, een echte vechtersbaas. 
Omdat hij wegens zijn uitbreidingsdrang 
elders dringend geld nodig had, werd met 
goedvinden van keurvorst Diederik van 
Meurs ‘dat huys herrlicheit dorpe recht ende 
gericht van Gruitrode’ op 18 december 1416 
voor 13.450 Rijnsgulden verkocht. 

Zo zou er Johan II van 
Heinsberg hebben 
uitgezien (Heinsberg, 
museum). 

De koper was namens 
de Duitse Orde, land-
commandeur Yvan van 
Cortenbach, hoofd van 
de balije Biesen. 

De aanwezigheid van een weliswaar verval-
len burcht, het jachtrecht verbonden aan de 
‘heerlijkheid’ en vooral de gunstige ligging 
van Gruitrode langs de kortste handelsweg 
van Den Bosch naar Maastricht waren hier-
bij doorslaggevend. De landcommandeurs, 
in hun functie ‘Heren van Gruitrode’, ver-
bleven regelmatig in hun ‘huys’, wellicht de 
reeds bestaande versterking. Er werd ook 
een muntslagerij ondergebracht. Vreemd is 
dat er munten werden geslagen hoewel dat 
eigenlijk niet mocht. 

1485 - 1573
Aan de bloeiperiode 
kwam een einde toen in 
1485 Robert en Evrard 
van der Marck uit wraak 
tegen de terechtstelling 
van hun broer Willem 
zich aan de burcht van 
Gruitrode hebben ver-
grepen. 

De Duitse Orde steunde immers zijn te-
genstander Jan van Horne in de machts-
strijd voor de vacante zetel van prins-
bisschop van Luik. De zwaar beschadigde 
versterking werd pas in de periode 1515-
1573 geleidelijk omgevormd tot een 
‘castellum’, een versterkt kasteel waarbij 
het verdedigbaar karakter werd onderge-
schikt aan de luxueuze woonfunctie. Hier 
zou vanaf 1550 tot 1688 vrijwel voortdu-
rend een commandeur verblijven. Naar 
de smaak uit die tijd werd het complex, 
het waterkasteel in 1568 en het voorhof 
in 1573 als één van de eerste gebouwen 
uit de regio in Maasstijl (Maaslandse re-
naissance) voltooid. Dat kunnen we nog 
afl eiden uit inscripties die boven de toe-
gangen aangebracht zijn. 

1573 - 1652
De inscripties boven de toegang van het 
kasteel bevatten ook de leuze van de orde: 
‘Allein Godt die Eer (unde niemants mehr)’. 
Het moest de bezoeker duidelijk maken 
dat het dagelijks leven van de bewoners in 
het teken stond van het geloof in God. 

Hoewel de ridders tijdens hun opleiding 
aan drie militaire campagnes tegen de is-
lam moesten deelnemen, zouden zij zich 
als commandeurs vooral moeten toeleg-
gen op de naleving van hun afgelegde 
geloften en op het beheer van de orde-
goederen onder toezicht van de landcom-
mandeur, Heer van Gruitrode. Allicht zul-
len zij ook wel in de bijbel hebben gelezen 
dat de geest gewillig is, maar het vlees 
zwak is. Een uitspraak die zeker op een 
aantal commandeurs van toepassing was. 

1652 - 1700 
Ook in Gruitrode kreeg de commanderij 
het hard te verduren. Vanaf eind 1652 tot 
begin 1654 werd zij zelfs door Lorreinen 
bezet. Opnieuw waren herstellingswerken 
noodzakelijk. Commandeur Johan Adriaan 
van Bilandt (1653-1667) stelde alles in het 
werk om het kasteel  tot een residentie 
naar Europese smaak te verbouwen. Barok-
ke versieringen en bouwsels werden toe-
gevoegd en een heuse Franse tuin werd 
aangelegd.  
Het schitterende complex maakte een 
diepe indruk op edelen en hoogwaardig-
heidsbekleders op doorreis van Den Bosch 
naar Maastricht. Een ooggetuige, Pierre 
Lambert de Saumery, schreef in 1744: 
De schoonheid van dat eenzame oord 
(Gruitrode), samengaande met het nut van 

1700 - 1794
De vaak frivole levenswijze van de comman-
deurs stond in de 18de eeuw in schril con-
trast met de strenge bepalingen van de ori-
ginele orderegel. Dit werkte de ondergang 
van de orde in de hand. Bovendien werden in 
1671 de toelatingsvoorwaarden verstrengd. 
Voortaan moesten kandidaten bewijzen dat 
hun voorouders tot en met de vierde graad 
van ‘Duitse’ adel waren. 

Gevolg was dat voortaan de ordezetel in 
Gruitrode dikwijls onbezet bleef of werd 
toevertrouwd aan titulaire commandeurs 
die meerdere functies in het buitenland 
cumuleerden. Zij verbleven niet in de com-
manderij en zij lieten het beheer over aan 
rentmeesters. Eén van hen was Theodoor 
Frans de Croix d’ Heuchin, commandeur van 
Gruitrode (1784-1791), maar gelijktijdig ook 
vicekoning van Peru. 

Het zal niemand ver-
bazen dat in deze 
omstandigheden het 
geestelijke en mate-
riële verval zich door-
zette. 

1794 - 2012
Aan het kwijnend bestaan van de Duitse 
Orde kwam een defi nitief einde tijdens 
de Franse overheersing (1794-1814). De 
Orde werd verboden en het bouwval-
lige kasteelcomplex van Gruitrode werd 
voor een prikje als zwartgoed aan privé-
personen verkocht. 

De eerste burger was Robert de Selijs, 
laatste Heer van Opoeteren. Nadien 
kwam de commanderij in bezit van de 
brouwersfamilie Starren-Pullinks uit 
Maastricht, die het goed later aan de 
familie Naveau uit Borgworm doorver-
kocht. Dringende restauratiewerken 
bleven echter uit. Bij een bezoek in 1886 
zei kanunnik Jos Habets: ‘Wat de com-
manderij nu is, kan in een enkel woord 
gezegd worden: eene ruïne, die dagelijks 
meer samenstort en eindigen zal met 
geheel te verdwijnen’. 

Gelukkig is het zover nooit gekomen, 
hoewel grote delen van de boerderij 
momenteel zich in een zeer slechte 
staat bevinden. Vanaf 1949 tot eind 
jaren 80 werd ze uitgebaat door de 
familie Lipkens die er in slaagde het 
geheel behoorlijk te onderhouden, maar 
nadien trad het verval in. 

De inscriptie 
boven de 
ingang van het 
kasteel met 
jaartal 1568.

Gehoorzaamheid en soberheid waren geen 
vreemde begrippen. Toch konden sommi-
gen de charmes van het vrouwelijk schoon 
niet weerstaan. Daarnaast had de comman-
derij van Gruitrode fi nancieel en econo-
misch gezien zwaar te lijden onder de Tach-
tigjarige Oorlog (1568-1648). Opeisingen 
en oorlogslasten ten behoeve van vreemde 
troepen waren vaak aan de orde. De komst 
van Lorreinse huurlingen die in een onge-
lijke militaire confrontatie op 6 december 
1648 honderden huislieden uit Gruitrode 
en omgeving op de Donderslagse heide in 
Meeuwen hebben vermoord ‘lijk men een 
hond niet zou vermoorden’ was noodlottig. 

Het kasteel kreeg een andere eigenaar. 
De restauratie met weinig oog voor de 
authenticiteit werd vanaf 1966 door dr. 
Theo Berghs uit Maaseik aangepakt. Het 
is zijn verdienste dat het kasteel be-
waard is gebleven. Het leverde hem de 
Pro-Civitate prijs van 1973 op. Helaas 
kon hij het restauratieproject wegens 
familiale omstandigheden niet volledig 
uitvoeren. 
 
Het noodlot bleef ook verschillende 
nieuwe eigenaars achtervolgen. Wegens 
hun overlijden of het begaan van crimi-
nele activiteiten konden hun grootse 
plannen vaak niet gerealiseerd worden. 
Er rustte lange tijd een vloek op het kas-
teel … Na heel wat procedurekwesties 
voor de rechtbank kwam het kasteel in 
2003 in het bezit van Chris en Cock Van 
Megchelen, antiquairs uit Eindhoven. 
Zij schonken het in 2012 voor 99 jaar in 
erfpacht aan de gemeente Meeuwen-
Gruitrode.

een rijk inkomen, heeft de meeste com-
mandeurs bewogen hier hun gewoon ver-
blijf te vestigen en ze hebben het zich tot 
hun eer gerekend, dat verblijf op te luiste-
ren en te verfraaien. 

Tijdens het com-
mandeurschap van 
Hendrik van Was-
senaar (1667-1683) 
beleefde Gruitrode 
zijn meest glorieu-
ze tijd. 

Bekende militaire 
en politieke fi guren, 
onder wie de 17-ja-
rige Mary Stuart, 
prinses van Oranje 
en latere koningin 
van Engeland wer-
den in het kasteel 
gul onthaald. 

Wist je dat? 
VOLGENS EEN 
OVERLEVERING ZOU 
ER EEN VLUCHTGANG 
VANUIT DE BURCHT 
NAAR DE NABIJGELEGEN 
BOSSEN ZIJN GEWEEST. 

Dendrochronologie: 
DE WETENSCHAPSDISCIPLINE 
DIE HOUTEN VOORWERPEN OF 
ARCHEOLOGISCHE VONDSTEN 
DATEERT AAN DE HAND VAN 
HERKENBARE GROEIRINGEN.

Slo� : 
KOMT VAN HET DUITSE WOORD ‘SCHLOSS’ EN BETEKENT ‘KASTEEL’ (OF SLOT)

Om de banden met zijn machtige na-
buur, de keurvorst van Keulen nauwer 
aan te halen, werd Gruitrode op last van 
de Loonse graaf op 5 maart 1346 een 
Keuls leengoed. Tot het einde van de 18de 
eeuw waren de leenheer uit Keulen en de 
leenman van de ‘heerlijkheid’ Gruitrode 
formeel aan elkaar gebonden in een sys-
teem van wederzijdse verplichtingen. De 
leenman beloofde trouw en hulp aan zijn 
leenheer, die op zijn beurt zijn vazal een 
leen schonk en bescherming beloofde. 

Diederik van Meurs 
in de Dom van 
Keulen. Hij was er 
keurvorst van 1414 
tot 1463. 

Landsheer bleef 
daarentegen de 
graaf van Loon, 
vanaf 1366 prins-
bisschop van Luik.

Wist je dat? 
DE MUNTEN VAN GRUITRODE ZIJN ZEER 
ZELDZAAM EN ZIJ HALEN NU NOG HOGE 
WAARDEN OP VEILINGEN. WIE WEET 
VIND JE ER NOG EENTJE?

Wist je dat? 
DE OORSPRONKELIJKE INGANG VAN HET 
KASTEEL BEVOND ZICH AAN DE HUIDIGE 
ACHTERZIJDE LANGS DE DREEFSTRAAT. 

Tekeningen van munten uit Gruitrode

Willem 
van der Marck

Onder Hendrik von Reuschenberg werd het 
nieuwe kasteel voltooid. Zijn wapenschild 
wordt op de inscriptie weergegeven. 

Was commandeur
 Johan von Eynatten 
(1606-1624) ook 
een rokkenjager? 

Karel IV, hertog van 
Lorreinen had zijn 
huurlingen niet meer 
in de hand. Hij was 
als hoogste in rang 
verantwoordelijk voor 
een bloedbad.

Wist je dat? 
ER WERDEN IN HET VERLEDEN MASSA’S 
OESTERSCHELPEN, BEENDEREN VAN 
WILDBRAAD, PIJPENKOPJES, RESTEN 
VAN WIJNFLESSEN EN BIERKRUIKEN IN 
DE SLOTGRACHT TERUGGEVONDEN. 
SOBERHEID? 

Opgegraven potten en kruiken

1416 1485 1568 1648

Bij opgravingen bleek het goed 
verdedigbaar karakter van de vroegere 
burcht. Op de achtergrond is de stevige 
hoektoren zichtbaar. 

Pentekening R. Le Loup, ca. 1743

Wist je dat? 
DE POPULAIRE COMMANDEUR 
HENDRIK VAN WASSENAAR 
LEEFT NOG STEEDS VOORT, 
MAAR DAN IN DE VORM 
VAN EEN REUS. 
HIJ IS DE AMBASSADEUR 
VAN DE GEMEENTE. 

Portret van Hendrik 
van Wassenaar  

Portret van Mary Stuart 

Hendrik, een echte reus

Wist je dat? 
DE LAATSTE COMMANDEUR HENDRIK 
AUGUST MARSCHALL VON OSTHEIM 
(1794-1801) MAAKTE HET ERG BONT. 
OMDAT HIJ STIEKEM IN HET HUWELIJK 
WAS GETREDEN WERD HIJ BIJ HOGE 
UITZONDERING UIT DE DUITSE ORDE 
GESTOTEN.

Wist je dat? 
IN DE VROEGERE GEVANGENIS VAN HET 
KASTEEL WAREN ER EIND 18DE EEUW ‘BERUCHTE 
BOKKENRIJDERS’ OPGESLOTEN. PETER DEGENS 
KON OP RAADSELACHTIGE WIJZE ONTSNAPPEN. 
ZIJN MEDEPLICHTIGE JACOB 
STIENERS BLEEK ONGEVOELIG 
VOOR DE FOLTERPRAKTIJKEN 
VAN DE BEUL ZODAT HET 
GERECHT HEM MOEST 
VRIJLATEN. KREGEN ZE DAN 
TOCH DE HULP VAN DE DUIVEL?

Portret van commandeur 
de Croix

Portret en adellijke kwartierstaat van 
commandeur Belderbusch (1762-1766) 
(DOZA), eveneens eerste minister in het 
keurvorstendom Keulen 

Wist je dat? 
KRISTUS IS IN DE PERIODE 
1961-1965 EIGENAAR VAN 
HET KASTEEL GEWEEST. 
HIJ WAS NATUURLIJK NIET 
DE ZOON VAN GOD, 
MAAR JEAN KRISTUS 
(1886-1965).

Het kasteel in de jaren 20:  verval en afbraak. 
Op deze postkaart wordt foutief: 
‘oud tempelierskasteel’ vermeld. 
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1224 - 1416
We keren terug naar de jaren 1224-1225, 
bijna acht eeuwen geleden. Uit een den-
drochronologisch onderzoek blijkt dat 
wellicht in die roerige tijd graaf Lodewijk 
III van Loon uit strategische en militaire 
overwegingen er een waterburcht, een 
‘sloss’ liet bouwen. Hoe deze versterking 
er ooit heeft uitgezien weten we niet, 
maar bepaalde verdedigingselementen 
bestaan nog altijd, zoals een robuuste, 
ronde hoektoren met schietgaten en aan 
de bovenzijde voorzien van kantelen. 

1416 - 1485
Na de aanhechting van Loon bij het prins-
bisdom Luik in 1366 kwam Gruitrode via 
erfenis in handen van Jan II van Loon, Heer 
van Heinsberg, een echte vechtersbaas. 
Omdat hij wegens zijn uitbreidingsdrang 
elders dringend geld nodig had, werd met 
goedvinden van keurvorst Diederik van 
Meurs ‘dat huys herrlicheit dorpe recht ende 
gericht van Gruitrode’ op 18 december 1416 
voor 13.450 Rijnsgulden verkocht. 

Zo zou er Johan II van 
Heinsberg hebben 
uitgezien (Heinsberg, 
museum). 

De koper was namens 
de Duitse Orde, land-
commandeur Yvan van 
Cortenbach, hoofd van 
de balije Biesen. 

De aanwezigheid van een weliswaar verval-
len burcht, het jachtrecht verbonden aan de 
‘heerlijkheid’ en vooral de gunstige ligging 
van Gruitrode langs de kortste handelsweg 
van Den Bosch naar Maastricht waren hier-
bij doorslaggevend. De landcommandeurs, 
in hun functie ‘Heren van Gruitrode’, ver-
bleven regelmatig in hun ‘huys’, wellicht de 
reeds bestaande versterking. Er werd ook 
een muntslagerij ondergebracht. Vreemd is 
dat er munten werden geslagen hoewel dat 
eigenlijk niet mocht. 

1485 - 1573
Aan de bloeiperiode 
kwam een einde toen in 
1485 Robert en Evrard 
van der Marck uit wraak 
tegen de terechtstelling 
van hun broer Willem 
zich aan de burcht van 
Gruitrode hebben ver-
grepen. 

De Duitse Orde steunde immers zijn te-
genstander Jan van Horne in de machts-
strijd voor de vacante zetel van prins-
bisschop van Luik. De zwaar beschadigde 
versterking werd pas in de periode 1515-
1573 geleidelijk omgevormd tot een 
‘castellum’, een versterkt kasteel waarbij 
het verdedigbaar karakter werd onderge-
schikt aan de luxueuze woonfunctie. Hier 
zou vanaf 1550 tot 1688 vrijwel voortdu-
rend een commandeur verblijven. Naar 
de smaak uit die tijd werd het complex, 
het waterkasteel in 1568 en het voorhof 
in 1573 als één van de eerste gebouwen 
uit de regio in Maasstijl (Maaslandse re-
naissance) voltooid. Dat kunnen we nog 
afl eiden uit inscripties die boven de toe-
gangen aangebracht zijn. 

1573 - 1652
De inscripties boven de toegang van het 
kasteel bevatten ook de leuze van de orde: 
‘Allein Godt die Eer (unde niemants mehr)’. 
Het moest de bezoeker duidelijk maken 
dat het dagelijks leven van de bewoners in 
het teken stond van het geloof in God. 

Hoewel de ridders tijdens hun opleiding 
aan drie militaire campagnes tegen de is-
lam moesten deelnemen, zouden zij zich 
als commandeurs vooral moeten toeleg-
gen op de naleving van hun afgelegde 
geloften en op het beheer van de orde-
goederen onder toezicht van de landcom-
mandeur, Heer van Gruitrode. Allicht zul-
len zij ook wel in de bijbel hebben gelezen 
dat de geest gewillig is, maar het vlees 
zwak is. Een uitspraak die zeker op een 
aantal commandeurs van toepassing was. 

1652 - 1700 
Ook in Gruitrode kreeg de commanderij 
het hard te verduren. Vanaf eind 1652 tot 
begin 1654 werd zij zelfs door Lorreinen 
bezet. Opnieuw waren herstellingswerken 
noodzakelijk. Commandeur Johan Adriaan 
van Bilandt (1653-1667) stelde alles in het 
werk om het kasteel  tot een residentie 
naar Europese smaak te verbouwen. Barok-
ke versieringen en bouwsels werden toe-
gevoegd en een heuse Franse tuin werd 
aangelegd.  
Het schitterende complex maakte een 
diepe indruk op edelen en hoogwaardig-
heidsbekleders op doorreis van Den Bosch 
naar Maastricht. Een ooggetuige, Pierre 
Lambert de Saumery, schreef in 1744: 
De schoonheid van dat eenzame oord 
(Gruitrode), samengaande met het nut van 

1700 - 1794
De vaak frivole levenswijze van de comman-
deurs stond in de 18de eeuw in schril con-
trast met de strenge bepalingen van de ori-
ginele orderegel. Dit werkte de ondergang 
van de orde in de hand. Bovendien werden in 
1671 de toelatingsvoorwaarden verstrengd. 
Voortaan moesten kandidaten bewijzen dat 
hun voorouders tot en met de vierde graad 
van ‘Duitse’ adel waren. 

Gevolg was dat voortaan de ordezetel in 
Gruitrode dikwijls onbezet bleef of werd 
toevertrouwd aan titulaire commandeurs 
die meerdere functies in het buitenland 
cumuleerden. Zij verbleven niet in de com-
manderij en zij lieten het beheer over aan 
rentmeesters. Eén van hen was Theodoor 
Frans de Croix d’ Heuchin, commandeur van 
Gruitrode (1784-1791), maar gelijktijdig ook 
vicekoning van Peru. 

Het zal niemand ver-
bazen dat in deze 
omstandigheden het 
geestelijke en mate-
riële verval zich door-
zette. 

1794 - 2012
Aan het kwijnend bestaan van de Duitse 
Orde kwam een defi nitief einde tijdens 
de Franse overheersing (1794-1814). De 
Orde werd verboden en het bouwval-
lige kasteelcomplex van Gruitrode werd 
voor een prikje als zwartgoed aan privé-
personen verkocht. 

De eerste burger was Robert de Selijs, 
laatste Heer van Opoeteren. Nadien 
kwam de commanderij in bezit van de 
brouwersfamilie Starren-Pullinks uit 
Maastricht, die het goed later aan de 
familie Naveau uit Borgworm doorver-
kocht. Dringende restauratiewerken 
bleven echter uit. Bij een bezoek in 1886 
zei kanunnik Jos Habets: ‘Wat de com-
manderij nu is, kan in een enkel woord 
gezegd worden: eene ruïne, die dagelijks 
meer samenstort en eindigen zal met 
geheel te verdwijnen’. 

Gelukkig is het zover nooit gekomen, 
hoewel grote delen van de boerderij 
momenteel zich in een zeer slechte 
staat bevinden. Vanaf 1949 tot eind 
jaren 80 werd ze uitgebaat door de 
familie Lipkens die er in slaagde het 
geheel behoorlijk te onderhouden, maar 
nadien trad het verval in. 

De inscriptie 
boven de 
ingang van het 
kasteel met 
jaartal 1568.

Gehoorzaamheid en soberheid waren geen 
vreemde begrippen. Toch konden sommi-
gen de charmes van het vrouwelijk schoon 
niet weerstaan. Daarnaast had de comman-
derij van Gruitrode fi nancieel en econo-
misch gezien zwaar te lijden onder de Tach-
tigjarige Oorlog (1568-1648). Opeisingen 
en oorlogslasten ten behoeve van vreemde 
troepen waren vaak aan de orde. De komst 
van Lorreinse huurlingen die in een onge-
lijke militaire confrontatie op 6 december 
1648 honderden huislieden uit Gruitrode 
en omgeving op de Donderslagse heide in 
Meeuwen hebben vermoord ‘lijk men een 
hond niet zou vermoorden’ was noodlottig. 

Het kasteel kreeg een andere eigenaar. 
De restauratie met weinig oog voor de 
authenticiteit werd vanaf 1966 door dr. 
Theo Berghs uit Maaseik aangepakt. Het 
is zijn verdienste dat het kasteel be-
waard is gebleven. Het leverde hem de 
Pro-Civitate prijs van 1973 op. Helaas 
kon hij het restauratieproject wegens 
familiale omstandigheden niet volledig 
uitvoeren. 
 
Het noodlot bleef ook verschillende 
nieuwe eigenaars achtervolgen. Wegens 
hun overlijden of het begaan van crimi-
nele activiteiten konden hun grootse 
plannen vaak niet gerealiseerd worden. 
Er rustte lange tijd een vloek op het kas-
teel … Na heel wat procedurekwesties 
voor de rechtbank kwam het kasteel in 
2003 in het bezit van Chris en Cock Van 
Megchelen, antiquairs uit Eindhoven. 
Zij schonken het in 2012 voor 99 jaar in 
erfpacht aan de gemeente Meeuwen-
Gruitrode.

een rijk inkomen, heeft de meeste com-
mandeurs bewogen hier hun gewoon ver-
blijf te vestigen en ze hebben het zich tot 
hun eer gerekend, dat verblijf op te luiste-
ren en te verfraaien. 

Tijdens het com-
mandeurschap van 
Hendrik van Was-
senaar (1667-1683) 
beleefde Gruitrode 
zijn meest glorieu-
ze tijd. 

Bekende militaire 
en politieke fi guren, 
onder wie de 17-ja-
rige Mary Stuart, 
prinses van Oranje 
en latere koningin 
van Engeland wer-
den in het kasteel 
gul onthaald. 

Wist je dat? 
VOLGENS EEN 
OVERLEVERING ZOU 
ER EEN VLUCHTGANG 
VANUIT DE BURCHT 
NAAR DE NABIJGELEGEN 
BOSSEN ZIJN GEWEEST. 

Dendrochronologie: 
DE WETENSCHAPSDISCIPLINE 
DIE HOUTEN VOORWERPEN OF 
ARCHEOLOGISCHE VONDSTEN 
DATEERT AAN DE HAND VAN 
HERKENBARE GROEIRINGEN.

Slo� : 
KOMT VAN HET DUITSE WOORD ‘SCHLOSS’ EN BETEKENT ‘KASTEEL’ (OF SLOT)

Om de banden met zijn machtige na-
buur, de keurvorst van Keulen nauwer 
aan te halen, werd Gruitrode op last van 
de Loonse graaf op 5 maart 1346 een 
Keuls leengoed. Tot het einde van de 18de 
eeuw waren de leenheer uit Keulen en de 
leenman van de ‘heerlijkheid’ Gruitrode 
formeel aan elkaar gebonden in een sys-
teem van wederzijdse verplichtingen. De 
leenman beloofde trouw en hulp aan zijn 
leenheer, die op zijn beurt zijn vazal een 
leen schonk en bescherming beloofde. 

Diederik van Meurs 
in de Dom van 
Keulen. Hij was er 
keurvorst van 1414 
tot 1463. 

Landsheer bleef 
daarentegen de 
graaf van Loon, 
vanaf 1366 prins-
bisschop van Luik.

Wist je dat? 
DE MUNTEN VAN GRUITRODE ZIJN ZEER 
ZELDZAAM EN ZIJ HALEN NU NOG HOGE 
WAARDEN OP VEILINGEN. WIE WEET 
VIND JE ER NOG EENTJE?

Wist je dat? 
DE OORSPRONKELIJKE INGANG VAN HET 
KASTEEL BEVOND ZICH AAN DE HUIDIGE 
ACHTERZIJDE LANGS DE DREEFSTRAAT. 

Tekeningen van munten uit Gruitrode

Willem 
van der Marck

Onder Hendrik von Reuschenberg werd het 
nieuwe kasteel voltooid. Zijn wapenschild 
wordt op de inscriptie weergegeven. 

Was commandeur
 Johan von Eynatten 
(1606-1624) ook 
een rokkenjager? 

Karel IV, hertog van 
Lorreinen had zijn 
huurlingen niet meer 
in de hand. Hij was 
als hoogste in rang 
verantwoordelijk voor 
een bloedbad.

Wist je dat? 
ER WERDEN IN HET VERLEDEN MASSA’S 
OESTERSCHELPEN, BEENDEREN VAN 
WILDBRAAD, PIJPENKOPJES, RESTEN 
VAN WIJNFLESSEN EN BIERKRUIKEN IN 
DE SLOTGRACHT TERUGGEVONDEN. 
SOBERHEID? 

Opgegraven potten en kruiken

1416 1485 1568 1648

Bij opgravingen bleek het goed 
verdedigbaar karakter van de vroegere 
burcht. Op de achtergrond is de stevige 
hoektoren zichtbaar. 

Pentekening R. Le Loup, ca. 1743

Wist je dat? 
DE POPULAIRE COMMANDEUR 
HENDRIK VAN WASSENAAR 
LEEFT NOG STEEDS VOORT, 
MAAR DAN IN DE VORM 
VAN EEN REUS. 
HIJ IS DE AMBASSADEUR 
VAN DE GEMEENTE. 

Portret van Hendrik 
van Wassenaar  

Portret van Mary Stuart 

Hendrik, een echte reus

Wist je dat? 
DE LAATSTE COMMANDEUR HENDRIK 
AUGUST MARSCHALL VON OSTHEIM 
(1794-1801) MAAKTE HET ERG BONT. 
OMDAT HIJ STIEKEM IN HET HUWELIJK 
WAS GETREDEN WERD HIJ BIJ HOGE 
UITZONDERING UIT DE DUITSE ORDE 
GESTOTEN.

Wist je dat? 
IN DE VROEGERE GEVANGENIS VAN HET 
KASTEEL WAREN ER EIND 18DE EEUW ‘BERUCHTE 
BOKKENRIJDERS’ OPGESLOTEN. PETER DEGENS 
KON OP RAADSELACHTIGE WIJZE ONTSNAPPEN. 
ZIJN MEDEPLICHTIGE JACOB 
STIENERS BLEEK ONGEVOELIG 
VOOR DE FOLTERPRAKTIJKEN 
VAN DE BEUL ZODAT HET 
GERECHT HEM MOEST 
VRIJLATEN. KREGEN ZE DAN 
TOCH DE HULP VAN DE DUIVEL?

Portret van commandeur 
de Croix

Portret en adellijke kwartierstaat van 
commandeur Belderbusch (1762-1766) 
(DOZA), eveneens eerste minister in het 
keurvorstendom Keulen 

Wist je dat? 
KRISTUS IS IN DE PERIODE 
1961-1965 EIGENAAR VAN 
HET KASTEEL GEWEEST. 
HIJ WAS NATUURLIJK NIET 
DE ZOON VAN GOD, 
MAAR JEAN KRISTUS 
(1886-1965).

Het kasteel in de jaren 20:  verval en afbraak. 
Op deze postkaart wordt foutief: 
‘oud tempelierskasteel’ vermeld. 

Het Bokkenrijdersgenootschap

1744 1784 1814
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1973

2012
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1224 - 1416
We keren terug naar de jaren 1224-1225, 
bijna acht eeuwen geleden. Uit een den-
drochronologisch onderzoek blijkt dat 
wellicht in die roerige tijd graaf Lodewijk 
III van Loon uit strategische en militaire 
overwegingen er een waterburcht, een 
‘sloss’ liet bouwen. Hoe deze versterking 
er ooit heeft uitgezien weten we niet, 
maar bepaalde verdedigingselementen 
bestaan nog altijd, zoals een robuuste, 
ronde hoektoren met schietgaten en aan 
de bovenzijde voorzien van kantelen. 

1416 - 1485
Na de aanhechting van Loon bij het prins-
bisdom Luik in 1366 kwam Gruitrode via 
erfenis in handen van Jan II van Loon, Heer 
van Heinsberg, een echte vechtersbaas. 
Omdat hij wegens zijn uitbreidingsdrang 
elders dringend geld nodig had, werd met 
goedvinden van keurvorst Diederik van 
Meurs ‘dat huys herrlicheit dorpe recht ende 
gericht van Gruitrode’ op 18 december 1416 
voor 13.450 Rijnsgulden verkocht. 

Zo zou er Johan II van 
Heinsberg hebben 
uitgezien (Heinsberg, 
museum). 

De koper was namens 
de Duitse Orde, land-
commandeur Yvan van 
Cortenbach, hoofd van 
de balije Biesen. 

De aanwezigheid van een weliswaar verval-
len burcht, het jachtrecht verbonden aan de 
‘heerlijkheid’ en vooral de gunstige ligging 
van Gruitrode langs de kortste handelsweg 
van Den Bosch naar Maastricht waren hier-
bij doorslaggevend. De landcommandeurs, 
in hun functie ‘Heren van Gruitrode’, ver-
bleven regelmatig in hun ‘huys’, wellicht de 
reeds bestaande versterking. Er werd ook 
een muntslagerij ondergebracht. Vreemd is 
dat er munten werden geslagen hoewel dat 
eigenlijk niet mocht. 

1485 - 1573
Aan de bloeiperiode 
kwam een einde toen in 
1485 Robert en Evrard 
van der Marck uit wraak 
tegen de terechtstelling 
van hun broer Willem 
zich aan de burcht van 
Gruitrode hebben ver-
grepen. 

De Duitse Orde steunde immers zijn te-
genstander Jan van Horne in de machts-
strijd voor de vacante zetel van prins-
bisschop van Luik. De zwaar beschadigde 
versterking werd pas in de periode 1515-
1573 geleidelijk omgevormd tot een 
‘castellum’, een versterkt kasteel waarbij 
het verdedigbaar karakter werd onderge-
schikt aan de luxueuze woonfunctie. Hier 
zou vanaf 1550 tot 1688 vrijwel voortdu-
rend een commandeur verblijven. Naar 
de smaak uit die tijd werd het complex, 
het waterkasteel in 1568 en het voorhof 
in 1573 als één van de eerste gebouwen 
uit de regio in Maasstijl (Maaslandse re-
naissance) voltooid. Dat kunnen we nog 
afl eiden uit inscripties die boven de toe-
gangen aangebracht zijn. 

1573 - 1652
De inscripties boven de toegang van het 
kasteel bevatten ook de leuze van de orde: 
‘Allein Godt die Eer (unde niemants mehr)’. 
Het moest de bezoeker duidelijk maken 
dat het dagelijks leven van de bewoners in 
het teken stond van het geloof in God. 

Hoewel de ridders tijdens hun opleiding 
aan drie militaire campagnes tegen de is-
lam moesten deelnemen, zouden zij zich 
als commandeurs vooral moeten toeleg-
gen op de naleving van hun afgelegde 
geloften en op het beheer van de orde-
goederen onder toezicht van de landcom-
mandeur, Heer van Gruitrode. Allicht zul-
len zij ook wel in de bijbel hebben gelezen 
dat de geest gewillig is, maar het vlees 
zwak is. Een uitspraak die zeker op een 
aantal commandeurs van toepassing was. 

1652 - 1700 
Ook in Gruitrode kreeg de commanderij 
het hard te verduren. Vanaf eind 1652 tot 
begin 1654 werd zij zelfs door Lorreinen 
bezet. Opnieuw waren herstellingswerken 
noodzakelijk. Commandeur Johan Adriaan 
van Bilandt (1653-1667) stelde alles in het 
werk om het kasteel  tot een residentie 
naar Europese smaak te verbouwen. Barok-
ke versieringen en bouwsels werden toe-
gevoegd en een heuse Franse tuin werd 
aangelegd.  
Het schitterende complex maakte een 
diepe indruk op edelen en hoogwaardig-
heidsbekleders op doorreis van Den Bosch 
naar Maastricht. Een ooggetuige, Pierre 
Lambert de Saumery, schreef in 1744: 
De schoonheid van dat eenzame oord 
(Gruitrode), samengaande met het nut van 

1700 - 1794
De vaak frivole levenswijze van de comman-
deurs stond in de 18de eeuw in schril con-
trast met de strenge bepalingen van de ori-
ginele orderegel. Dit werkte de ondergang 
van de orde in de hand. Bovendien werden in 
1671 de toelatingsvoorwaarden verstrengd. 
Voortaan moesten kandidaten bewijzen dat 
hun voorouders tot en met de vierde graad 
van ‘Duitse’ adel waren. 

Gevolg was dat voortaan de ordezetel in 
Gruitrode dikwijls onbezet bleef of werd 
toevertrouwd aan titulaire commandeurs 
die meerdere functies in het buitenland 
cumuleerden. Zij verbleven niet in de com-
manderij en zij lieten het beheer over aan 
rentmeesters. Eén van hen was Theodoor 
Frans de Croix d’ Heuchin, commandeur van 
Gruitrode (1784-1791), maar gelijktijdig ook 
vicekoning van Peru. 

Het zal niemand ver-
bazen dat in deze 
omstandigheden het 
geestelijke en mate-
riële verval zich door-
zette. 

1794 - 2012
Aan het kwijnend bestaan van de Duitse 
Orde kwam een defi nitief einde tijdens 
de Franse overheersing (1794-1814). De 
Orde werd verboden en het bouwval-
lige kasteelcomplex van Gruitrode werd 
voor een prikje als zwartgoed aan privé-
personen verkocht. 

De eerste burger was Robert de Selijs, 
laatste Heer van Opoeteren. Nadien 
kwam de commanderij in bezit van de 
brouwersfamilie Starren-Pullinks uit 
Maastricht, die het goed later aan de 
familie Naveau uit Borgworm doorver-
kocht. Dringende restauratiewerken 
bleven echter uit. Bij een bezoek in 1886 
zei kanunnik Jos Habets: ‘Wat de com-
manderij nu is, kan in een enkel woord 
gezegd worden: eene ruïne, die dagelijks 
meer samenstort en eindigen zal met 
geheel te verdwijnen’. 

Gelukkig is het zover nooit gekomen, 
hoewel grote delen van de boerderij 
momenteel zich in een zeer slechte 
staat bevinden. Vanaf 1949 tot eind 
jaren 80 werd ze uitgebaat door de 
familie Lipkens die er in slaagde het 
geheel behoorlijk te onderhouden, maar 
nadien trad het verval in. 

De inscriptie 
boven de 
ingang van het 
kasteel met 
jaartal 1568.

Gehoorzaamheid en soberheid waren geen 
vreemde begrippen. Toch konden sommi-
gen de charmes van het vrouwelijk schoon 
niet weerstaan. Daarnaast had de comman-
derij van Gruitrode fi nancieel en econo-
misch gezien zwaar te lijden onder de Tach-
tigjarige Oorlog (1568-1648). Opeisingen 
en oorlogslasten ten behoeve van vreemde 
troepen waren vaak aan de orde. De komst 
van Lorreinse huurlingen die in een onge-
lijke militaire confrontatie op 6 december 
1648 honderden huislieden uit Gruitrode 
en omgeving op de Donderslagse heide in 
Meeuwen hebben vermoord ‘lijk men een 
hond niet zou vermoorden’ was noodlottig. 

Het kasteel kreeg een andere eigenaar. 
De restauratie met weinig oog voor de 
authenticiteit werd vanaf 1966 door dr. 
Theo Berghs uit Maaseik aangepakt. Het 
is zijn verdienste dat het kasteel be-
waard is gebleven. Het leverde hem de 
Pro-Civitate prijs van 1973 op. Helaas 
kon hij het restauratieproject wegens 
familiale omstandigheden niet volledig 
uitvoeren. 
 
Het noodlot bleef ook verschillende 
nieuwe eigenaars achtervolgen. Wegens 
hun overlijden of het begaan van crimi-
nele activiteiten konden hun grootse 
plannen vaak niet gerealiseerd worden. 
Er rustte lange tijd een vloek op het kas-
teel … Na heel wat procedurekwesties 
voor de rechtbank kwam het kasteel in 
2003 in het bezit van Chris en Cock Van 
Megchelen, antiquairs uit Eindhoven. 
Zij schonken het in 2012 voor 99 jaar in 
erfpacht aan de gemeente Meeuwen-
Gruitrode.

een rijk inkomen, heeft de meeste com-
mandeurs bewogen hier hun gewoon ver-
blijf te vestigen en ze hebben het zich tot 
hun eer gerekend, dat verblijf op te luiste-
ren en te verfraaien. 

Tijdens het com-
mandeurschap van 
Hendrik van Was-
senaar (1667-1683) 
beleefde Gruitrode 
zijn meest glorieu-
ze tijd. 

Bekende militaire 
en politieke fi guren, 
onder wie de 17-ja-
rige Mary Stuart, 
prinses van Oranje 
en latere koningin 
van Engeland wer-
den in het kasteel 
gul onthaald. 

Wist je dat? 
VOLGENS EEN 
OVERLEVERING ZOU 
ER EEN VLUCHTGANG 
VANUIT DE BURCHT 
NAAR DE NABIJGELEGEN 
BOSSEN ZIJN GEWEEST. 

Dendrochronologie: 
DE WETENSCHAPSDISCIPLINE 
DIE HOUTEN VOORWERPEN OF 
ARCHEOLOGISCHE VONDSTEN 
DATEERT AAN DE HAND VAN 
HERKENBARE GROEIRINGEN.

Slo� : 
KOMT VAN HET DUITSE WOORD ‘SCHLOSS’ EN BETEKENT ‘KASTEEL’ (OF SLOT)

Om de banden met zijn machtige na-
buur, de keurvorst van Keulen nauwer 
aan te halen, werd Gruitrode op last van 
de Loonse graaf op 5 maart 1346 een 
Keuls leengoed. Tot het einde van de 18de 
eeuw waren de leenheer uit Keulen en de 
leenman van de ‘heerlijkheid’ Gruitrode 
formeel aan elkaar gebonden in een sys-
teem van wederzijdse verplichtingen. De 
leenman beloofde trouw en hulp aan zijn 
leenheer, die op zijn beurt zijn vazal een 
leen schonk en bescherming beloofde. 

Diederik van Meurs 
in de Dom van 
Keulen. Hij was er 
keurvorst van 1414 
tot 1463. 

Landsheer bleef 
daarentegen de 
graaf van Loon, 
vanaf 1366 prins-
bisschop van Luik.

Wist je dat? 
DE MUNTEN VAN GRUITRODE ZIJN ZEER 
ZELDZAAM EN ZIJ HALEN NU NOG HOGE 
WAARDEN OP VEILINGEN. WIE WEET 
VIND JE ER NOG EENTJE?

Wist je dat? 
DE OORSPRONKELIJKE INGANG VAN HET 
KASTEEL BEVOND ZICH AAN DE HUIDIGE 
ACHTERZIJDE LANGS DE DREEFSTRAAT. 

Tekeningen van munten uit Gruitrode

Willem 
van der Marck

Onder Hendrik von Reuschenberg werd het 
nieuwe kasteel voltooid. Zijn wapenschild 
wordt op de inscriptie weergegeven. 

Was commandeur
 Johan von Eynatten 
(1606-1624) ook 
een rokkenjager? 

Karel IV, hertog van 
Lorreinen had zijn 
huurlingen niet meer 
in de hand. Hij was 
als hoogste in rang 
verantwoordelijk voor 
een bloedbad.

Wist je dat? 
ER WERDEN IN HET VERLEDEN MASSA’S 
OESTERSCHELPEN, BEENDEREN VAN 
WILDBRAAD, PIJPENKOPJES, RESTEN 
VAN WIJNFLESSEN EN BIERKRUIKEN IN 
DE SLOTGRACHT TERUGGEVONDEN. 
SOBERHEID? 

Opgegraven potten en kruiken

1416 1485 1568 1648

Bij opgravingen bleek het goed 
verdedigbaar karakter van de vroegere 
burcht. Op de achtergrond is de stevige 
hoektoren zichtbaar. 

Pentekening R. Le Loup, ca. 1743

Wist je dat? 
DE POPULAIRE COMMANDEUR 
HENDRIK VAN WASSENAAR 
LEEFT NOG STEEDS VOORT, 
MAAR DAN IN DE VORM 
VAN EEN REUS. 
HIJ IS DE AMBASSADEUR 
VAN DE GEMEENTE. 

Portret van Hendrik 
van Wassenaar  

Portret van Mary Stuart 

Hendrik, een echte reus

Wist je dat? 
DE LAATSTE COMMANDEUR HENDRIK 
AUGUST MARSCHALL VON OSTHEIM 
(1794-1801) MAAKTE HET ERG BONT. 
OMDAT HIJ STIEKEM IN HET HUWELIJK 
WAS GETREDEN WERD HIJ BIJ HOGE 
UITZONDERING UIT DE DUITSE ORDE 
GESTOTEN.

Wist je dat? 
IN DE VROEGERE GEVANGENIS VAN HET 
KASTEEL WAREN ER EIND 18DE EEUW ‘BERUCHTE 
BOKKENRIJDERS’ OPGESLOTEN. PETER DEGENS 
KON OP RAADSELACHTIGE WIJZE ONTSNAPPEN. 
ZIJN MEDEPLICHTIGE JACOB 
STIENERS BLEEK ONGEVOELIG 
VOOR DE FOLTERPRAKTIJKEN 
VAN DE BEUL ZODAT HET 
GERECHT HEM MOEST 
VRIJLATEN. KREGEN ZE DAN 
TOCH DE HULP VAN DE DUIVEL?

Portret van commandeur 
de Croix

Portret en adellijke kwartierstaat van 
commandeur Belderbusch (1762-1766) 
(DOZA), eveneens eerste minister in het 
keurvorstendom Keulen 

Wist je dat? 
KRISTUS IS IN DE PERIODE 
1961-1965 EIGENAAR VAN 
HET KASTEEL GEWEEST. 
HIJ WAS NATUURLIJK NIET 
DE ZOON VAN GOD, 
MAAR JEAN KRISTUS 
(1886-1965).

Het kasteel in de jaren 20:  verval en afbraak. 
Op deze postkaart wordt foutief: 
‘oud tempelierskasteel’ vermeld. 

Het Bokkenrijdersgenootschap

1744 1784 1814

VERKOCHT

1973

2012



1224

1224 - 1416
We keren terug naar de jaren 1224-1225, 
bijna acht eeuwen geleden. Uit een den-
drochronologisch onderzoek blijkt dat 
wellicht in die roerige tijd graaf Lodewijk 
III van Loon uit strategische en militaire 
overwegingen er een waterburcht, een 
‘sloss’ liet bouwen. Hoe deze versterking 
er ooit heeft uitgezien weten we niet, 
maar bepaalde verdedigingselementen 
bestaan nog altijd, zoals een robuuste, 
ronde hoektoren met schietgaten en aan 
de bovenzijde voorzien van kantelen. 

1416 - 1485
Na de aanhechting van Loon bij het prins-
bisdom Luik in 1366 kwam Gruitrode via 
erfenis in handen van Jan II van Loon, Heer 
van Heinsberg, een echte vechtersbaas. 
Omdat hij wegens zijn uitbreidingsdrang 
elders dringend geld nodig had, werd met 
goedvinden van keurvorst Diederik van 
Meurs ‘dat huys herrlicheit dorpe recht ende 
gericht van Gruitrode’ op 18 december 1416 
voor 13.450 Rijnsgulden verkocht. 

Zo zou er Johan II van 
Heinsberg hebben 
uitgezien (Heinsberg, 
museum). 

De koper was namens 
de Duitse Orde, land-
commandeur Yvan van 
Cortenbach, hoofd van 
de balije Biesen. 

De aanwezigheid van een weliswaar verval-
len burcht, het jachtrecht verbonden aan de 
‘heerlijkheid’ en vooral de gunstige ligging 
van Gruitrode langs de kortste handelsweg 
van Den Bosch naar Maastricht waren hier-
bij doorslaggevend. De landcommandeurs, 
in hun functie ‘Heren van Gruitrode’, ver-
bleven regelmatig in hun ‘huys’, wellicht de 
reeds bestaande versterking. Er werd ook 
een muntslagerij ondergebracht. Vreemd is 
dat er munten werden geslagen hoewel dat 
eigenlijk niet mocht. 

1485 - 1573
Aan de bloeiperiode 
kwam een einde toen in 
1485 Robert en Evrard 
van der Marck uit wraak 
tegen de terechtstelling 
van hun broer Willem 
zich aan de burcht van 
Gruitrode hebben ver-
grepen. 

De Duitse Orde steunde immers zijn te-
genstander Jan van Horne in de machts-
strijd voor de vacante zetel van prins-
bisschop van Luik. De zwaar beschadigde 
versterking werd pas in de periode 1515-
1573 geleidelijk omgevormd tot een 
‘castellum’, een versterkt kasteel waarbij 
het verdedigbaar karakter werd onderge-
schikt aan de luxueuze woonfunctie. Hier 
zou vanaf 1550 tot 1688 vrijwel voortdu-
rend een commandeur verblijven. Naar 
de smaak uit die tijd werd het complex, 
het waterkasteel in 1568 en het voorhof 
in 1573 als één van de eerste gebouwen 
uit de regio in Maasstijl (Maaslandse re-
naissance) voltooid. Dat kunnen we nog 
afl eiden uit inscripties die boven de toe-
gangen aangebracht zijn. 

1573 - 1652
De inscripties boven de toegang van het 
kasteel bevatten ook de leuze van de orde: 
‘Allein Godt die Eer (unde niemants mehr)’. 
Het moest de bezoeker duidelijk maken 
dat het dagelijks leven van de bewoners in 
het teken stond van het geloof in God. 

Hoewel de ridders tijdens hun opleiding 
aan drie militaire campagnes tegen de is-
lam moesten deelnemen, zouden zij zich 
als commandeurs vooral moeten toeleg-
gen op de naleving van hun afgelegde 
geloften en op het beheer van de orde-
goederen onder toezicht van de landcom-
mandeur, Heer van Gruitrode. Allicht zul-
len zij ook wel in de bijbel hebben gelezen 
dat de geest gewillig is, maar het vlees 
zwak is. Een uitspraak die zeker op een 
aantal commandeurs van toepassing was. 

1652 - 1700 
Ook in Gruitrode kreeg de commanderij 
het hard te verduren. Vanaf eind 1652 tot 
begin 1654 werd zij zelfs door Lorreinen 
bezet. Opnieuw waren herstellingswerken 
noodzakelijk. Commandeur Johan Adriaan 
van Bilandt (1653-1667) stelde alles in het 
werk om het kasteel  tot een residentie 
naar Europese smaak te verbouwen. Barok-
ke versieringen en bouwsels werden toe-
gevoegd en een heuse Franse tuin werd 
aangelegd.  
Het schitterende complex maakte een 
diepe indruk op edelen en hoogwaardig-
heidsbekleders op doorreis van Den Bosch 
naar Maastricht. Een ooggetuige, Pierre 
Lambert de Saumery, schreef in 1744: 
De schoonheid van dat eenzame oord 
(Gruitrode), samengaande met het nut van 

1700 - 1794
De vaak frivole levenswijze van de comman-
deurs stond in de 18de eeuw in schril con-
trast met de strenge bepalingen van de ori-
ginele orderegel. Dit werkte de ondergang 
van de orde in de hand. Bovendien werden in 
1671 de toelatingsvoorwaarden verstrengd. 
Voortaan moesten kandidaten bewijzen dat 
hun voorouders tot en met de vierde graad 
van ‘Duitse’ adel waren. 

Gevolg was dat voortaan de ordezetel in 
Gruitrode dikwijls onbezet bleef of werd 
toevertrouwd aan titulaire commandeurs 
die meerdere functies in het buitenland 
cumuleerden. Zij verbleven niet in de com-
manderij en zij lieten het beheer over aan 
rentmeesters. Eén van hen was Theodoor 
Frans de Croix d’ Heuchin, commandeur van 
Gruitrode (1784-1791), maar gelijktijdig ook 
vicekoning van Peru. 

Het zal niemand ver-
bazen dat in deze 
omstandigheden het 
geestelijke en mate-
riële verval zich door-
zette. 

1794 - 2012
Aan het kwijnend bestaan van de Duitse 
Orde kwam een defi nitief einde tijdens 
de Franse overheersing (1794-1814). De 
Orde werd verboden en het bouwval-
lige kasteelcomplex van Gruitrode werd 
voor een prikje als zwartgoed aan privé-
personen verkocht. 

De eerste burger was Robert de Selijs, 
laatste Heer van Opoeteren. Nadien 
kwam de commanderij in bezit van de 
brouwersfamilie Starren-Pullinks uit 
Maastricht, die het goed later aan de 
familie Naveau uit Borgworm doorver-
kocht. Dringende restauratiewerken 
bleven echter uit. Bij een bezoek in 1886 
zei kanunnik Jos Habets: ‘Wat de com-
manderij nu is, kan in een enkel woord 
gezegd worden: eene ruïne, die dagelijks 
meer samenstort en eindigen zal met 
geheel te verdwijnen’. 

Gelukkig is het zover nooit gekomen, 
hoewel grote delen van de boerderij 
momenteel zich in een zeer slechte 
staat bevinden. Vanaf 1949 tot eind 
jaren 80 werd ze uitgebaat door de 
familie Lipkens die er in slaagde het 
geheel behoorlijk te onderhouden, maar 
nadien trad het verval in. 

De inscriptie 
boven de 
ingang van het 
kasteel met 
jaartal 1568.

Gehoorzaamheid en soberheid waren geen 
vreemde begrippen. Toch konden sommi-
gen de charmes van het vrouwelijk schoon 
niet weerstaan. Daarnaast had de comman-
derij van Gruitrode fi nancieel en econo-
misch gezien zwaar te lijden onder de Tach-
tigjarige Oorlog (1568-1648). Opeisingen 
en oorlogslasten ten behoeve van vreemde 
troepen waren vaak aan de orde. De komst 
van Lorreinse huurlingen die in een onge-
lijke militaire confrontatie op 6 december 
1648 honderden huislieden uit Gruitrode 
en omgeving op de Donderslagse heide in 
Meeuwen hebben vermoord ‘lijk men een 
hond niet zou vermoorden’ was noodlottig. 

Het kasteel kreeg een andere eigenaar. 
De restauratie met weinig oog voor de 
authenticiteit werd vanaf 1966 door dr. 
Theo Berghs uit Maaseik aangepakt. Het 
is zijn verdienste dat het kasteel be-
waard is gebleven. Het leverde hem de 
Pro-Civitate prijs van 1973 op. Helaas 
kon hij het restauratieproject wegens 
familiale omstandigheden niet volledig 
uitvoeren. 
 
Het noodlot bleef ook verschillende 
nieuwe eigenaars achtervolgen. Wegens 
hun overlijden of het begaan van crimi-
nele activiteiten konden hun grootse 
plannen vaak niet gerealiseerd worden. 
Er rustte lange tijd een vloek op het kas-
teel … Na heel wat procedurekwesties 
voor de rechtbank kwam het kasteel in 
2003 in het bezit van Chris en Cock Van 
Megchelen, antiquairs uit Eindhoven. 
Zij schonken het in 2012 voor 99 jaar in 
erfpacht aan de gemeente Meeuwen-
Gruitrode.

een rijk inkomen, heeft de meeste com-
mandeurs bewogen hier hun gewoon ver-
blijf te vestigen en ze hebben het zich tot 
hun eer gerekend, dat verblijf op te luiste-
ren en te verfraaien. 

Tijdens het com-
mandeurschap van 
Hendrik van Was-
senaar (1667-1683) 
beleefde Gruitrode 
zijn meest glorieu-
ze tijd. 

Bekende militaire 
en politieke fi guren, 
onder wie de 17-ja-
rige Mary Stuart, 
prinses van Oranje 
en latere koningin 
van Engeland wer-
den in het kasteel 
gul onthaald. 

Wist je dat? 
VOLGENS EEN 
OVERLEVERING ZOU 
ER EEN VLUCHTGANG 
VANUIT DE BURCHT 
NAAR DE NABIJGELEGEN 
BOSSEN ZIJN GEWEEST. 

Dendrochronologie: 
DE WETENSCHAPSDISCIPLINE 
DIE HOUTEN VOORWERPEN OF 
ARCHEOLOGISCHE VONDSTEN 
DATEERT AAN DE HAND VAN 
HERKENBARE GROEIRINGEN.

Slo� : 
KOMT VAN HET DUITSE WOORD ‘SCHLOSS’ EN BETEKENT ‘KASTEEL’ (OF SLOT)

Om de banden met zijn machtige na-
buur, de keurvorst van Keulen nauwer 
aan te halen, werd Gruitrode op last van 
de Loonse graaf op 5 maart 1346 een 
Keuls leengoed. Tot het einde van de 18de 
eeuw waren de leenheer uit Keulen en de 
leenman van de ‘heerlijkheid’ Gruitrode 
formeel aan elkaar gebonden in een sys-
teem van wederzijdse verplichtingen. De 
leenman beloofde trouw en hulp aan zijn 
leenheer, die op zijn beurt zijn vazal een 
leen schonk en bescherming beloofde. 

Diederik van Meurs 
in de Dom van 
Keulen. Hij was er 
keurvorst van 1414 
tot 1463. 

Landsheer bleef 
daarentegen de 
graaf van Loon, 
vanaf 1366 prins-
bisschop van Luik.

Wist je dat? 
DE MUNTEN VAN GRUITRODE ZIJN ZEER 
ZELDZAAM EN ZIJ HALEN NU NOG HOGE 
WAARDEN OP VEILINGEN. WIE WEET 
VIND JE ER NOG EENTJE?

Wist je dat? 
DE OORSPRONKELIJKE INGANG VAN HET 
KASTEEL BEVOND ZICH AAN DE HUIDIGE 
ACHTERZIJDE LANGS DE DREEFSTRAAT. 

Tekeningen van munten uit Gruitrode

Willem 
van der Marck

Onder Hendrik von Reuschenberg werd het 
nieuwe kasteel voltooid. Zijn wapenschild 
wordt op de inscriptie weergegeven. 

Was commandeur
 Johan von Eynatten 
(1606-1624) ook 
een rokkenjager? 

Karel IV, hertog van 
Lorreinen had zijn 
huurlingen niet meer 
in de hand. Hij was 
als hoogste in rang 
verantwoordelijk voor 
een bloedbad.

Wist je dat? 
ER WERDEN IN HET VERLEDEN MASSA’S 
OESTERSCHELPEN, BEENDEREN VAN 
WILDBRAAD, PIJPENKOPJES, RESTEN 
VAN WIJNFLESSEN EN BIERKRUIKEN IN 
DE SLOTGRACHT TERUGGEVONDEN. 
SOBERHEID? 

Opgegraven potten en kruiken

1416 1485 1568 1648

Bij opgravingen bleek het goed 
verdedigbaar karakter van de vroegere 
burcht. Op de achtergrond is de stevige 
hoektoren zichtbaar. 

Pentekening R. Le Loup, ca. 1743

Wist je dat? 
DE POPULAIRE COMMANDEUR 
HENDRIK VAN WASSENAAR 
LEEFT NOG STEEDS VOORT, 
MAAR DAN IN DE VORM 
VAN EEN REUS. 
HIJ IS DE AMBASSADEUR 
VAN DE GEMEENTE. 

Portret van Hendrik 
van Wassenaar  

Portret van Mary Stuart 

Hendrik, een echte reus

Wist je dat? 
DE LAATSTE COMMANDEUR HENDRIK 
AUGUST MARSCHALL VON OSTHEIM 
(1794-1801) MAAKTE HET ERG BONT. 
OMDAT HIJ STIEKEM IN HET HUWELIJK 
WAS GETREDEN WERD HIJ BIJ HOGE 
UITZONDERING UIT DE DUITSE ORDE 
GESTOTEN.

Wist je dat? 
IN DE VROEGERE GEVANGENIS VAN HET 
KASTEEL WAREN ER EIND 18DE EEUW ‘BERUCHTE 
BOKKENRIJDERS’ OPGESLOTEN. PETER DEGENS 
KON OP RAADSELACHTIGE WIJZE ONTSNAPPEN. 
ZIJN MEDEPLICHTIGE JACOB 
STIENERS BLEEK ONGEVOELIG 
VOOR DE FOLTERPRAKTIJKEN 
VAN DE BEUL ZODAT HET 
GERECHT HEM MOEST 
VRIJLATEN. KREGEN ZE DAN 
TOCH DE HULP VAN DE DUIVEL?

Portret van commandeur 
de Croix

Portret en adellijke kwartierstaat van 
commandeur Belderbusch (1762-1766) 
(DOZA), eveneens eerste minister in het 
keurvorstendom Keulen 

Wist je dat? 
KRISTUS IS IN DE PERIODE 
1961-1965 EIGENAAR VAN 
HET KASTEEL GEWEEST. 
HIJ WAS NATUURLIJK NIET 
DE ZOON VAN GOD, 
MAAR JEAN KRISTUS 
(1886-1965).

Het kasteel in de jaren 20:  verval en afbraak. 
Op deze postkaart wordt foutief: 
‘oud tempelierskasteel’ vermeld. 

Het Bokkenrijdersgenootschap

1744 1784 1814

VERKOCHT

1973

2012
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1224 - 1416
We keren terug naar de jaren 1224-1225, 
bijna acht eeuwen geleden. Uit een den-
drochronologisch onderzoek blijkt dat 
wellicht in die roerige tijd graaf Lodewijk 
III van Loon uit strategische en militaire 
overwegingen er een waterburcht, een 
‘sloss’ liet bouwen. Hoe deze versterking 
er ooit heeft uitgezien weten we niet, 
maar bepaalde verdedigingselementen 
bestaan nog altijd, zoals een robuuste, 
ronde hoektoren met schietgaten en aan 
de bovenzijde voorzien van kantelen. 

1416 - 1485
Na de aanhechting van Loon bij het prins-
bisdom Luik in 1366 kwam Gruitrode via 
erfenis in handen van Jan II van Loon, Heer 
van Heinsberg, een echte vechtersbaas. 
Omdat hij wegens zijn uitbreidingsdrang 
elders dringend geld nodig had, werd met 
goedvinden van keurvorst Diederik van 
Meurs ‘dat huys herrlicheit dorpe recht ende 
gericht van Gruitrode’ op 18 december 1416 
voor 13.450 Rijnsgulden verkocht. 

Zo zou er Johan II van 
Heinsberg hebben 
uitgezien (Heinsberg, 
museum). 

De koper was namens 
de Duitse Orde, land-
commandeur Yvan van 
Cortenbach, hoofd van 
de balije Biesen. 

De aanwezigheid van een weliswaar verval-
len burcht, het jachtrecht verbonden aan de 
‘heerlijkheid’ en vooral de gunstige ligging 
van Gruitrode langs de kortste handelsweg 
van Den Bosch naar Maastricht waren hier-
bij doorslaggevend. De landcommandeurs, 
in hun functie ‘Heren van Gruitrode’, ver-
bleven regelmatig in hun ‘huys’, wellicht de 
reeds bestaande versterking. Er werd ook 
een muntslagerij ondergebracht. Vreemd is 
dat er munten werden geslagen hoewel dat 
eigenlijk niet mocht. 

1485 - 1573
Aan de bloeiperiode 
kwam een einde toen in 
1485 Robert en Evrard 
van der Marck uit wraak 
tegen de terechtstelling 
van hun broer Willem 
zich aan de burcht van 
Gruitrode hebben ver-
grepen. 

De Duitse Orde steunde immers zijn te-
genstander Jan van Horne in de machts-
strijd voor de vacante zetel van prins-
bisschop van Luik. De zwaar beschadigde 
versterking werd pas in de periode 1515-
1573 geleidelijk omgevormd tot een 
‘castellum’, een versterkt kasteel waarbij 
het verdedigbaar karakter werd onderge-
schikt aan de luxueuze woonfunctie. Hier 
zou vanaf 1550 tot 1688 vrijwel voortdu-
rend een commandeur verblijven. Naar 
de smaak uit die tijd werd het complex, 
het waterkasteel in 1568 en het voorhof 
in 1573 als één van de eerste gebouwen 
uit de regio in Maasstijl (Maaslandse re-
naissance) voltooid. Dat kunnen we nog 
afl eiden uit inscripties die boven de toe-
gangen aangebracht zijn. 

1573 - 1652
De inscripties boven de toegang van het 
kasteel bevatten ook de leuze van de orde: 
‘Allein Godt die Eer (unde niemants mehr)’. 
Het moest de bezoeker duidelijk maken 
dat het dagelijks leven van de bewoners in 
het teken stond van het geloof in God. 

Hoewel de ridders tijdens hun opleiding 
aan drie militaire campagnes tegen de is-
lam moesten deelnemen, zouden zij zich 
als commandeurs vooral moeten toeleg-
gen op de naleving van hun afgelegde 
geloften en op het beheer van de orde-
goederen onder toezicht van de landcom-
mandeur, Heer van Gruitrode. Allicht zul-
len zij ook wel in de bijbel hebben gelezen 
dat de geest gewillig is, maar het vlees 
zwak is. Een uitspraak die zeker op een 
aantal commandeurs van toepassing was. 

1652 - 1700 
Ook in Gruitrode kreeg de commanderij 
het hard te verduren. Vanaf eind 1652 tot 
begin 1654 werd zij zelfs door Lorreinen 
bezet. Opnieuw waren herstellingswerken 
noodzakelijk. Commandeur Johan Adriaan 
van Bilandt (1653-1667) stelde alles in het 
werk om het kasteel  tot een residentie 
naar Europese smaak te verbouwen. Barok-
ke versieringen en bouwsels werden toe-
gevoegd en een heuse Franse tuin werd 
aangelegd.  
Het schitterende complex maakte een 
diepe indruk op edelen en hoogwaardig-
heidsbekleders op doorreis van Den Bosch 
naar Maastricht. Een ooggetuige, Pierre 
Lambert de Saumery, schreef in 1744: 
De schoonheid van dat eenzame oord 
(Gruitrode), samengaande met het nut van 

1700 - 1794
De vaak frivole levenswijze van de comman-
deurs stond in de 18de eeuw in schril con-
trast met de strenge bepalingen van de ori-
ginele orderegel. Dit werkte de ondergang 
van de orde in de hand. Bovendien werden in 
1671 de toelatingsvoorwaarden verstrengd. 
Voortaan moesten kandidaten bewijzen dat 
hun voorouders tot en met de vierde graad 
van ‘Duitse’ adel waren. 

Gevolg was dat voortaan de ordezetel in 
Gruitrode dikwijls onbezet bleef of werd 
toevertrouwd aan titulaire commandeurs 
die meerdere functies in het buitenland 
cumuleerden. Zij verbleven niet in de com-
manderij en zij lieten het beheer over aan 
rentmeesters. Eén van hen was Theodoor 
Frans de Croix d’ Heuchin, commandeur van 
Gruitrode (1784-1791), maar gelijktijdig ook 
vicekoning van Peru. 

Het zal niemand ver-
bazen dat in deze 
omstandigheden het 
geestelijke en mate-
riële verval zich door-
zette. 

1794 - 2012
Aan het kwijnend bestaan van de Duitse 
Orde kwam een defi nitief einde tijdens 
de Franse overheersing (1794-1814). De 
Orde werd verboden en het bouwval-
lige kasteelcomplex van Gruitrode werd 
voor een prikje als zwartgoed aan privé-
personen verkocht. 

De eerste burger was Robert de Selijs, 
laatste Heer van Opoeteren. Nadien 
kwam de commanderij in bezit van de 
brouwersfamilie Starren-Pullinks uit 
Maastricht, die het goed later aan de 
familie Naveau uit Borgworm doorver-
kocht. Dringende restauratiewerken 
bleven echter uit. Bij een bezoek in 1886 
zei kanunnik Jos Habets: ‘Wat de com-
manderij nu is, kan in een enkel woord 
gezegd worden: eene ruïne, die dagelijks 
meer samenstort en eindigen zal met 
geheel te verdwijnen’. 

Gelukkig is het zover nooit gekomen, 
hoewel grote delen van de boerderij 
momenteel zich in een zeer slechte 
staat bevinden. Vanaf 1949 tot eind 
jaren 80 werd ze uitgebaat door de 
familie Lipkens die er in slaagde het 
geheel behoorlijk te onderhouden, maar 
nadien trad het verval in. 

De inscriptie 
boven de 
ingang van het 
kasteel met 
jaartal 1568.

Gehoorzaamheid en soberheid waren geen 
vreemde begrippen. Toch konden sommi-
gen de charmes van het vrouwelijk schoon 
niet weerstaan. Daarnaast had de comman-
derij van Gruitrode fi nancieel en econo-
misch gezien zwaar te lijden onder de Tach-
tigjarige Oorlog (1568-1648). Opeisingen 
en oorlogslasten ten behoeve van vreemde 
troepen waren vaak aan de orde. De komst 
van Lorreinse huurlingen die in een onge-
lijke militaire confrontatie op 6 december 
1648 honderden huislieden uit Gruitrode 
en omgeving op de Donderslagse heide in 
Meeuwen hebben vermoord ‘lijk men een 
hond niet zou vermoorden’ was noodlottig. 

Het kasteel kreeg een andere eigenaar. 
De restauratie met weinig oog voor de 
authenticiteit werd vanaf 1966 door dr. 
Theo Berghs uit Maaseik aangepakt. Het 
is zijn verdienste dat het kasteel be-
waard is gebleven. Het leverde hem de 
Pro-Civitate prijs van 1973 op. Helaas 
kon hij het restauratieproject wegens 
familiale omstandigheden niet volledig 
uitvoeren. 
 
Het noodlot bleef ook verschillende 
nieuwe eigenaars achtervolgen. Wegens 
hun overlijden of het begaan van crimi-
nele activiteiten konden hun grootse 
plannen vaak niet gerealiseerd worden. 
Er rustte lange tijd een vloek op het kas-
teel … Na heel wat procedurekwesties 
voor de rechtbank kwam het kasteel in 
2003 in het bezit van Chris en Cock Van 
Megchelen, antiquairs uit Eindhoven. 
Zij schonken het in 2012 voor 99 jaar in 
erfpacht aan de gemeente Meeuwen-
Gruitrode.

een rijk inkomen, heeft de meeste com-
mandeurs bewogen hier hun gewoon ver-
blijf te vestigen en ze hebben het zich tot 
hun eer gerekend, dat verblijf op te luiste-
ren en te verfraaien. 

Tijdens het com-
mandeurschap van 
Hendrik van Was-
senaar (1667-1683) 
beleefde Gruitrode 
zijn meest glorieu-
ze tijd. 

Bekende militaire 
en politieke fi guren, 
onder wie de 17-ja-
rige Mary Stuart, 
prinses van Oranje 
en latere koningin 
van Engeland wer-
den in het kasteel 
gul onthaald. 

Wist je dat? 
VOLGENS EEN 
OVERLEVERING ZOU 
ER EEN VLUCHTGANG 
VANUIT DE BURCHT 
NAAR DE NABIJGELEGEN 
BOSSEN ZIJN GEWEEST. 

Dendrochronologie: 
DE WETENSCHAPSDISCIPLINE 
DIE HOUTEN VOORWERPEN OF 
ARCHEOLOGISCHE VONDSTEN 
DATEERT AAN DE HAND VAN 
HERKENBARE GROEIRINGEN.

Slo� : 
KOMT VAN HET DUITSE WOORD ‘SCHLOSS’ EN BETEKENT ‘KASTEEL’ (OF SLOT)

Om de banden met zijn machtige na-
buur, de keurvorst van Keulen nauwer 
aan te halen, werd Gruitrode op last van 
de Loonse graaf op 5 maart 1346 een 
Keuls leengoed. Tot het einde van de 18de 
eeuw waren de leenheer uit Keulen en de 
leenman van de ‘heerlijkheid’ Gruitrode 
formeel aan elkaar gebonden in een sys-
teem van wederzijdse verplichtingen. De 
leenman beloofde trouw en hulp aan zijn 
leenheer, die op zijn beurt zijn vazal een 
leen schonk en bescherming beloofde. 

Diederik van Meurs 
in de Dom van 
Keulen. Hij was er 
keurvorst van 1414 
tot 1463. 

Landsheer bleef 
daarentegen de 
graaf van Loon, 
vanaf 1366 prins-
bisschop van Luik.

Wist je dat? 
DE MUNTEN VAN GRUITRODE ZIJN ZEER 
ZELDZAAM EN ZIJ HALEN NU NOG HOGE 
WAARDEN OP VEILINGEN. WIE WEET 
VIND JE ER NOG EENTJE?

Wist je dat? 
DE OORSPRONKELIJKE INGANG VAN HET 
KASTEEL BEVOND ZICH AAN DE HUIDIGE 
ACHTERZIJDE LANGS DE DREEFSTRAAT. 

Tekeningen van munten uit Gruitrode

Willem 
van der Marck

Onder Hendrik von Reuschenberg werd het 
nieuwe kasteel voltooid. Zijn wapenschild 
wordt op de inscriptie weergegeven. 

Was commandeur
 Johan von Eynatten 
(1606-1624) ook 
een rokkenjager? 

Karel IV, hertog van 
Lorreinen had zijn 
huurlingen niet meer 
in de hand. Hij was 
als hoogste in rang 
verantwoordelijk voor 
een bloedbad.

Wist je dat? 
ER WERDEN IN HET VERLEDEN MASSA’S 
OESTERSCHELPEN, BEENDEREN VAN 
WILDBRAAD, PIJPENKOPJES, RESTEN 
VAN WIJNFLESSEN EN BIERKRUIKEN IN 
DE SLOTGRACHT TERUGGEVONDEN. 
SOBERHEID? 

Opgegraven potten en kruiken

1416 1485 1568 1648

Bij opgravingen bleek het goed 
verdedigbaar karakter van de vroegere 
burcht. Op de achtergrond is de stevige 
hoektoren zichtbaar. 

Pentekening R. Le Loup, ca. 1743

Wist je dat? 
DE POPULAIRE COMMANDEUR 
HENDRIK VAN WASSENAAR 
LEEFT NOG STEEDS VOORT, 
MAAR DAN IN DE VORM 
VAN EEN REUS. 
HIJ IS DE AMBASSADEUR 
VAN DE GEMEENTE. 

Portret van Hendrik 
van Wassenaar  

Portret van Mary Stuart 

Hendrik, een echte reus

Wist je dat? 
DE LAATSTE COMMANDEUR HENDRIK 
AUGUST MARSCHALL VON OSTHEIM 
(1794-1801) MAAKTE HET ERG BONT. 
OMDAT HIJ STIEKEM IN HET HUWELIJK 
WAS GETREDEN WERD HIJ BIJ HOGE 
UITZONDERING UIT DE DUITSE ORDE 
GESTOTEN.

Wist je dat? 
IN DE VROEGERE GEVANGENIS VAN HET 
KASTEEL WAREN ER EIND 18DE EEUW ‘BERUCHTE 
BOKKENRIJDERS’ OPGESLOTEN. PETER DEGENS 
KON OP RAADSELACHTIGE WIJZE ONTSNAPPEN. 
ZIJN MEDEPLICHTIGE JACOB 
STIENERS BLEEK ONGEVOELIG 
VOOR DE FOLTERPRAKTIJKEN 
VAN DE BEUL ZODAT HET 
GERECHT HEM MOEST 
VRIJLATEN. KREGEN ZE DAN 
TOCH DE HULP VAN DE DUIVEL?

Portret van commandeur 
de Croix

Portret en adellijke kwartierstaat van 
commandeur Belderbusch (1762-1766) 
(DOZA), eveneens eerste minister in het 
keurvorstendom Keulen 

Wist je dat? 
KRISTUS IS IN DE PERIODE 
1961-1965 EIGENAAR VAN 
HET KASTEEL GEWEEST. 
HIJ WAS NATUURLIJK NIET 
DE ZOON VAN GOD, 
MAAR JEAN KRISTUS 
(1886-1965).

Het kasteel in de jaren 20:  verval en afbraak. 
Op deze postkaart wordt foutief: 
‘oud tempelierskasteel’ vermeld. 

Het Bokkenrijdersgenootschap

1744 1784 1814

VERKOCHT

1973

2012



De commanderij

Het waterkasteel van Gruitrode spreekt 
al eeuwen tot ieders verbeelding. Hoewel 
de authenticiteit gedeeltelijk is verloren 
gegaan vormt het complex, samen met 
het beschermde neerhof, nog steeds 
een waardevol onroerend erfgoed. In de 
volksmond wordt er gesproken van de 
commanderij. Die benaming verwijst naar 
de periode vanaf 1416 tot het einde van 
de 18de eeuw toen het goed Gruitrode 
werd bestuurd door de commandeurs 
van de Duitse Orde. Deze geestelijke 
ridderorde was in 1190 in het Heilig Land 
tijdens de derde kruistocht gesticht. 
De ridders stonden in voor de verpleging 
van zieke en gewonde kruisvaarders en 
de militaire verdediging van de heroverde 
gebieden.

Omdat de Duitse Orde ook nog na de 
kruistochten bleef strijden tegen de vij-
anden van het katholieke geloof stond 
zij in hoog aanzien en ontving zij allerlei 
onroerende goederen. Zo schonk graaf 
Arnold III van Loon en zijn zus in 1220 
een kapel in Rijkhoven (Bilzen) waaruit de 
hoofdzetel of landcommanderij (Alden) 
Biesen van de gelijknamige balije of pro-
vincie van de Duitse Orde zou ontstaan. 

2012 - nu 
Door de gunstige ligging aan de rand van 
de Duinengordel, langs het Limburgse 
fi etsroutenetwerk en het wandelwegen-
netwerk, wil Meeuwen-Gruitrode het 
kasteel herbestemmen als toegangs-
poort tot dit natuurgebied. Een infopunt 
met een comfortabel bezoekersonthaal 
zal de bezoekers wegwijs maken.

De Duinengordel is een unieke natuur-
kern van zo’n 3000 ha groot met hoge 
en uitgestrekte landduinen, gevarieerde 
bossen, heide en vennen. Deze Duinen-
gordel omvat natuurwaarden van inter-
nationaal belang, waardevol erfgoed, 
toeristisch en recreatief potentieel. Vele 
zeldzame dier- en plantensoorten voe-
len zich hier thuis. 

De Duinengordel maakt bovendien deel 
uit van het unieke cultuurlandschap van 
de Hoge Kempen dat de nog zichtbare 
overgang van een rurale naar een indus-
triële maatschappij toont en kandidaat 
is voor een UNESCO Werelderfgoed-er-
kenning. 

Daarnaast zal Koen Vanmechelen,  een 
hedendaags Belgisch conceptueel kunste-
naar met internationale allure en inwoner 
van Meeuwen-Gruitrode, een nieuw pro-
ject ‘De-domesticatie van de cosmopolitan 
chicken’ ontwikkelen. 

Aan de commanderij zal een installatie ge-
bouwd worden die het proces en het on-
derzoek van de dedomesticatie van de kip 
zichtbaar en beleefbaar maakt voor het 
grote publiek. Dit project wordt weten-
schappelijk begeleid door een stuur- en 
adviesgroep met onder andere geneticus 
Jean-Jacques Cassiman (KULeuven), immu-
niteitsspecialist Piet Stinissen (UHasselt), 
gedragsbioloog Hans van Dyck (UCL) en 
landschapsexpert Ignace Schops (Directeur 
RLKM en voorzitter Europarc Federation). 

Rechten en goederen in de balije Biesen 

De commanderij Koen Vanmechelen 

UNESCO:  United Nations Educational, Scientifi c and Cultural Organization

De Duinengordel

Koen Vanmechelen: ‘Het heeft de mens 
millennia gekost om dieren te domestice-
ren en te selecteren op bepaalde kenmer-
ken. Het verschil tussen de dieren in het wild 
en hun gedomesticeerde nazaten is enorm. 
Een twintigtal jaar geleden ontdekte ik dat 
de kip het meest gedomesticeerde dier ter 
wereld was. Het ‘Cosmopolitan Chicken 
Research Project’ onderzoekt het DNA van 
de kippen. Ik kruis kippen uit verschillende 
landen tot een hybride die de verschillende 
genen van alle kippensoorten op onze pla-
neet in zich draagt. Met dit nieuwe project 
‘Dedomestication of the Cosmopolitan 
Chicken’ gaan we een stap verder. Door de 
kippen te dedomesticeren geven we deze 
dieren hun overlevingsvaardigheden terug. 
We zullen onderzoeken hoe de kosmopoli-
tische kip haar vrijheid zal opnemen, en dit 
in vergelijking met de gedomesticeerde kip’.

Naast de economische, biologische, we-
tenschappelijke, ecologische of agricul-
turele redenen kan dit onderzoek een 
belangrijk maatschappelijk debat op gang 
trekken. De vraag is: wat kan dit ons leren     
over mensen, een soort die zichzelf voort-
durend domesticeert.

Wist je dat? 
KOEN VANMECHELEN GEBRUIKT NIEUWE 
TECHNOLOGIE ZOALS 3D-SCANNING, 
3D-PRINTEN, MORFOMETRIE EN 
INTERACTIEVE VISUALISATIETECHNIEKEN 
VOOR DE CREATIE VAN ZIJN INNOVATIEVE 
WERKEN. ZIJN WERK VARIEERT VAN 
SCHILDERIJEN EN TEKENINGEN TOT 
FOTOGRAFIE, VIDEO, INSTALLATIES, 
GLASWERK EN ZELFS HOUTEN 
BEELDHOUWWERKEN. ZIJN WERK WERD EN 
WORDT OP VELE LOCATIES OVER DE HELE 
WERELD TENTOONGESTELD. 

Koen Vanmechelen 
(Prix Ars Festival, Linz (AT), 2013)

‘Cosmopolitan Chicken Research Project’

‘Dedomestication of the Cosmpolitan 
Chickens’

Domesticatie: is het proces waarmee de 
mens dieren zodanig van eigenschappen 
verandert dat deze dieren meer aangepast 
raken aan het leven dichtbij en in dienst 
van de mens.

Dedomesticatie:  betekent het 
tegenovergestelde van domesticatie, 
verwildering of terugfokken. Het dier wordt 
teruggefokt naar een ras dat lijkt op de 
oorspronkelijke, wilde voorouder.

In deze folder nemen 

we je graag mee op 

reis in de tijd. 
De commanderij van 

Gruitrode kende een 

rijk en roemrucht 

verleden, een verhaal 

van ridders en 

graven maar ook 

van oplichters en 

geweldenaars ...

Hieronder behoorden later een twaalftal 
commanderijen, ordehuizen en de daar-
aan verbonden domeinen zoals deze van 
Gruitrode. 

Tijdens de Franse tijd (1794-1814) werd 
echter de Duitse Orde buiten de wet 
gesteld en kwam het bouwvallige kasteel 
en aanhorigheden in Gruitrode na een 
openbare verkoop in privébezit terecht.
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Deze folder is een uitgave van de Dienst Vrije Tijd, toerisme van Meeuwen-Gruitrode.
Dienst Vrije Tijd, toerisme
Phil Bosmansplein 1
3670 Meeuwen-Gruitrode                                                                                                
tel. +32 89 85 59 46 
toerisme@meeuwen-gruitrode.be

Redactie: Miet Camps en Jo Corstjens
Beeldmateriaal: Jo Corstjens, Koen Vanmechelen, toerisme Meeuwen-Gruitrode
Vormgeving en Druk: Circuze

Deze folder is met grote zorg samengesteld. 
De gemeente Meeuwen-Gruitrode is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden.

In het voorjaar van 2016 verschijnt het boek 
‘Dat was Roy! Een Limburgs dorp in de kering (1794-1976)’.
Hierin wordt uitgebreid aandacht besteed aan het kasteel.
Meer info: jo.corstjens@telenet.be

V
.U

. K
oe

n 
G

eu
se

ns
, s

ch
ep

en
 v

an
 t

oe
ri

sm
e 

- D
or

ps
st

ra
at

 4
4 

- 3
67

0 
M

ee
uw

en
-G

ru
it

ro
de

Tip:  JE KAN DEZE FOLDER OOK DOWNLOADEN 
 VIA 
Tip:
 VIA 
Tip:

HTTP://TOERISME.MEEUWEN-GRUITRODE.BE/

Tip:  BLIJF OP DE HOOGTE VAN DE ACTIVITEITEN IN DE COMMANDERIJ 
 VIA DE UIT-KALENDER OP 
Tip:
 VIA DE UIT-KALENDER OP 
Tip:

WWW.MEEUWEN-GRUITRODE.BE/ACTIVITEITEN

1224-Nu

...

Een ridder van de Duitse Orde

1700, ets van Romeyn de Hooghe

Meeuwen-Gruitrode

www.meeuwen-gruitrode.be

Wist je dat? 
DE OUDSBERG, CENTRAAL GELEGEN IN DE DUINENGORDEL, 
IS DE HOOGSTE LANDDUIN VAN VLAANDEREN. HIJ STEEKT 
TOT 40 METER UIT BOVEN HET KEMPENS PLATEAU. BOVENOP 
DEZE LANDDUIN GENIET JE VAN EEN MOOI UITZICHT OVER 
DE WEIDSE OMGEVING.



De commanderij

Het waterkasteel van Gruitrode spreekt 
al eeuwen tot ieders verbeelding. Hoewel 
de authenticiteit gedeeltelijk is verloren 
gegaan vormt het complex, samen met 
het beschermde neerhof, nog steeds 
een waardevol onroerend erfgoed. In de 
volksmond wordt er gesproken van de 
commanderij. Die benaming verwijst naar 
de periode vanaf 1416 tot het einde van 
de 18de eeuw toen het goed Gruitrode 
werd bestuurd door de commandeurs 
van de Duitse Orde. Deze geestelijke 
ridderorde was in 1190 in het Heilig Land 
tijdens de derde kruistocht gesticht. 
De ridders stonden in voor de verpleging 
van zieke en gewonde kruisvaarders en 
de militaire verdediging van de heroverde 
gebieden.

Omdat de Duitse Orde ook nog na de 
kruistochten bleef strijden tegen de vij-
anden van het katholieke geloof stond 
zij in hoog aanzien en ontving zij allerlei 
onroerende goederen. Zo schonk graaf 
Arnold III van Loon en zijn zus in 1220 
een kapel in Rijkhoven (Bilzen) waaruit de 
hoofdzetel of landcommanderij (Alden) 
Biesen van de gelijknamige balije of pro-
vincie van de Duitse Orde zou ontstaan. 

2012 - nu 
Door de gunstige ligging aan de rand van 
de Duinengordel, langs het Limburgse 
fi etsroutenetwerk en het wandelwegen-
netwerk, wil Meeuwen-Gruitrode het 
kasteel herbestemmen als toegangs-
poort tot dit natuurgebied. Een infopunt 
met een comfortabel bezoekersonthaal 
zal de bezoekers wegwijs maken.

De Duinengordel is een unieke natuur-
kern van zo’n 3000 ha groot met hoge 
en uitgestrekte landduinen, gevarieerde 
bossen, heide en vennen. Deze Duinen-
gordel omvat natuurwaarden van inter-
nationaal belang, waardevol erfgoed, 
toeristisch en recreatief potentieel. Vele 
zeldzame dier- en plantensoorten voe-
len zich hier thuis. 

De Duinengordel maakt bovendien deel 
uit van het unieke cultuurlandschap van 
de Hoge Kempen dat de nog zichtbare 
overgang van een rurale naar een indus-
triële maatschappij toont en kandidaat 
is voor een UNESCO Werelderfgoed-er-
kenning. 

Daarnaast zal Koen Vanmechelen,  een 
hedendaags Belgisch conceptueel kunste-
naar met internationale allure en inwoner 
van Meeuwen-Gruitrode, een nieuw pro-
ject ‘De-domesticatie van de cosmopolitan 
chicken’ ontwikkelen. 

Aan de commanderij zal een installatie ge-
bouwd worden die het proces en het on-
derzoek van de dedomesticatie van de kip 
zichtbaar en beleefbaar maakt voor het 
grote publiek. Dit project wordt weten-
schappelijk begeleid door een stuur- en 
adviesgroep met onder andere geneticus 
Jean-Jacques Cassiman (KULeuven), immu-
niteitsspecialist Piet Stinissen (UHasselt), 
gedragsbioloog Hans van Dyck (UCL) en 
landschapsexpert Ignace Schops (Directeur 
RLKM en voorzitter Europarc Federation). 

Rechten en goederen in de balije Biesen 

De commanderij Koen Vanmechelen 

UNESCO:  United Nations Educational, Scientifi c and Cultural Organization

De Duinengordel

Koen Vanmechelen: ‘Het heeft de mens 
millennia gekost om dieren te domestice-
ren en te selecteren op bepaalde kenmer-
ken. Het verschil tussen de dieren in het wild 
en hun gedomesticeerde nazaten is enorm. 
Een twintigtal jaar geleden ontdekte ik dat 
de kip het meest gedomesticeerde dier ter 
wereld was. Het ‘Cosmopolitan Chicken 
Research Project’ onderzoekt het DNA van 
de kippen. Ik kruis kippen uit verschillende 
landen tot een hybride die de verschillende 
genen van alle kippensoorten op onze pla-
neet in zich draagt. Met dit nieuwe project 
‘Dedomestication of the Cosmopolitan 
Chicken’ gaan we een stap verder. Door de 
kippen te dedomesticeren geven we deze 
dieren hun overlevingsvaardigheden terug. 
We zullen onderzoeken hoe de kosmopoli-
tische kip haar vrijheid zal opnemen, en dit 
in vergelijking met de gedomesticeerde kip’.

Naast de economische, biologische, we-
tenschappelijke, ecologische of agricul-
turele redenen kan dit onderzoek een 
belangrijk maatschappelijk debat op gang 
trekken. De vraag is: wat kan dit ons leren     
over mensen, een soort die zichzelf voort-
durend domesticeert.

Wist je dat? 
KOEN VANMECHELEN GEBRUIKT NIEUWE 
TECHNOLOGIE ZOALS 3D-SCANNING, 
3D-PRINTEN, MORFOMETRIE EN 
INTERACTIEVE VISUALISATIETECHNIEKEN 
VOOR DE CREATIE VAN ZIJN INNOVATIEVE 
WERKEN. ZIJN WERK VARIEERT VAN 
SCHILDERIJEN EN TEKENINGEN TOT 
FOTOGRAFIE, VIDEO, INSTALLATIES, 
GLASWERK EN ZELFS HOUTEN 
BEELDHOUWWERKEN. ZIJN WERK WERD EN 
WORDT OP VELE LOCATIES OVER DE HELE 
WERELD TENTOONGESTELD. 

Koen Vanmechelen 
(Prix Ars Festival, Linz (AT), 2013)

‘Cosmopolitan Chicken Research Project’

‘Dedomestication of the Cosmpolitan 
Chickens’

Domesticatie: is het proces waarmee de 
mens dieren zodanig van eigenschappen 
verandert dat deze dieren meer aangepast 
raken aan het leven dichtbij en in dienst 
van de mens.

Dedomesticatie:  betekent het 
tegenovergestelde van domesticatie, 
verwildering of terugfokken. Het dier wordt 
teruggefokt naar een ras dat lijkt op de 
oorspronkelijke, wilde voorouder.

In deze folder nemen 

we je graag mee op 

reis in de tijd. 
De commanderij van 

Gruitrode kende een 

rijk en roemrucht 

verleden, een verhaal 

van ridders en 

graven maar ook 

van oplichters en 

geweldenaars ...

Hieronder behoorden later een twaalftal 
commanderijen, ordehuizen en de daar-
aan verbonden domeinen zoals deze van 
Gruitrode. 

Tijdens de Franse tijd (1794-1814) werd 
echter de Duitse Orde buiten de wet 
gesteld en kwam het bouwvallige kasteel 
en aanhorigheden in Gruitrode na een 
openbare verkoop in privébezit terecht.
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Deze folder is een uitgave van de Dienst Vrije Tijd, toerisme van Meeuwen-Gruitrode.
Dienst Vrije Tijd, toerisme
Phil Bosmansplein 1
3670 Meeuwen-Gruitrode                                                                                                
tel. +32 89 85 59 46 
toerisme@meeuwen-gruitrode.be

Redactie: Miet Camps en Jo Corstjens
Beeldmateriaal: Jo Corstjens, Koen Vanmechelen, toerisme Meeuwen-Gruitrode
Vormgeving en Druk: Circuze

Deze folder is met grote zorg samengesteld. 
De gemeente Meeuwen-Gruitrode is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden.

In het voorjaar van 2016 verschijnt het boek 
‘Dat was Roy! Een Limburgs dorp in de kering (1794-1976)’.
Hierin wordt uitgebreid aandacht besteed aan het kasteel.
Meer info: jo.corstjens@telenet.be
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Tip:  BLIJF OP DE HOOGTE VAN DE ACTIVITEITEN IN DE COMMANDERIJ 
 VIA DE UIT-KALENDER OP 
Tip:
 VIA DE UIT-KALENDER OP 
Tip:

WWW.MEEUWEN-GRUITRODE.BE/ACTIVITEITEN

1224-Nu

...

Een ridder van de Duitse Orde

1700, ets van Romeyn de Hooghe

Meeuwen-Gruitrode

www.meeuwen-gruitrode.be

Wist je dat? 
DE OUDSBERG, CENTRAAL GELEGEN IN DE DUINENGORDEL, 
IS DE HOOGSTE LANDDUIN VAN VLAANDEREN. HIJ STEEKT 
TOT 40 METER UIT BOVEN HET KEMPENS PLATEAU. BOVENOP 
DEZE LANDDUIN GENIET JE VAN EEN MOOI UITZICHT OVER 
DE WEIDSE OMGEVING.
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