
Blauw bloed terug in commanderij 
Ootmarsum zal haar nieuwe commandeur op vrijdag 13 oktober een warme ontvangst 
bereiden. 'Daar gaan we een groot feest van maken', zegt Toon Heupink. De voorzitter 
van het Openluchtmuseum Ootmarsum maakt er geen geheim van zeer verguld te zijn 
met zijn komst en al helemaal omdat Ootmarsum weer, net als heel vroeger, een 
commanderij is.  
 
OOTMARSUM - Hij heeft nog 'geen idee' wat de rechten en plichten zijn van de 
Commanderij Ootmarsum. Wat de benoeming van baron B. Bentinck tot Buckhorst concreet 
oplevert voor Ootmarsum weet Toon Heupink vooralsnog ook nog niet. 'Het is', zegt hij, 'in 
elk geval een zeer eervolle titel. Daar kunnen we als Ootmarsum alleen maar erg blij mee zijn 
hiermee kunnen we voor de dag komen.' Wat Heupink inmiddels al wel weet is dat de Duitse 
Ridderorde in het hele land fondsen beschikbaar stelt voor goede doelen. 'Wie weet wat dat 
ooit oplevert', haalt Heupink zijn schouders. 'Aan de andere kant is de Duitse Orde in 
Nederland natuurlijk wel een club met héél goede contacten. Dat zou de winst voor 
Ootmarsum kunnen zijn. Je weet nooit waar dat goed voor is. Hoe dan ook, de benoeming tot 
commanderij past precies in de ontwikkeling van het Openluchtmuseum.'  
De benoeming van baron Bentinck tot Buckhorst tot commandeur is enigszins verrassend. 
Aanvankelijk was de bedoeling deze erefunctie toe te bedelen aan een lid van de adellijke 
familie Van Rappard. Maar Heupink is ook 'tevreden' met Bentinck tot Buckhorst. Hij is een 
telg van een oude adellijke familie in Overijssel met wortels in Schoonheeten. De nieuwe 
commandeur woont in Den Haag, is 65 jaar en was onder meer intendant van koningin 
Beatrix. Ook was hij directeur van de gebouwendienst van de KLM op Schiphol en hij is nog 
altijd voorzitter van de Overijsselse Ridderschap die nog altijd bestaat. Voor de Franse Tijd 
was deze ridderschap verantwoordelijk voor het bestuur in Overijssel. Waar Ootmarsum het 
allemaal aan te danken heeft? Toon Heupink moet het antwoord schuldig blijven. Wel 
refereert hij aan een bezoek van afgevaardigden van het openluchtmuseum aan de hoofdzetel 
van de Duitse Orde in Utrecht, de zogeheten Balije. 'We kwamen', herinnert Heupink zich, 
'toen in gesprek met secretaris Van Hasselt van de orde. Hij vertelde dat er over gesproken 
werd Ootmarsum weer 'in te lijven' om daarmee het oorspronkelijke aantal van 14 
commanderijen in Nederland weer compleet te maken.' De woorden klonken Heupink c.s. als 
muziek in de oren, maar het duurde al met al toch nog ruim drie jaar voor alles definitief zijn 
beslag heeft gekregen. 'Ik had graag gezien', verwoordt Heupink zijn ongeduld, 'dat het eerder 
was rondgekomen. Maar aan de andere kant wat is nu drie jaar op een totaal van 750 jaar dat 
de Duitse Orde al actief is.' Het tijdperk van de commandeurs is vandaag de dag nog steeds 
zichtbaar. Diverse straten in woonwijk de Wildehof zijn naar commandeurs genoemd. De 
Duitse Orde werd rond 1200 gesticht door ridders die op kruistocht gingen naar het Heilige 
Land. De eerste commandeur ooit was in 1272 Ecbertus von Bentheim en de laatste was 
Johan Diederik van Heiden. Hij trad in 1635 uit de Duitse Orde toen hij protestant werd. Van 
Heiden bleef als Drost van Twente wel vanuit de Commanderij in Ootmarsum, dat toen het 
Hooge Huys werd genoemd, de regio besturen. Het kasteel was tot eind 19e eeuw in gebruik, 
daarna werd het gesloopt. Het enige wat daarvan is overgebleven is het Molenhuisje, de 
huidige toegang tot het openluchtmuseum.  

 


