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PRIJS PER JAARGANG:

Voor Nederland .—. . 2 ulden I

n België..... 5 ranken

Advertentiën: lll cent per regel.

 

(Manstelling van schepen te Beesel

in 1784.

Illedegcrleeld door P. Dopplcr.

Ilel; dorp Beesel „Bic-sol", vormde vroeger oeno scho-

penbank, waaronder hel: naburige dorp l;n]rel;l ressorteerdo.

Als schepenbank wordt daarvan reeds melding gemaakt.

in 1275; hel. was gelegen in het ambt Moullbl‘l‘, en dool-

de de lotgevallen daarvan (1). _

go actoJaiLntovisinncolc_„aanstelling.vaulfiqnardus

._l_a enJolgms—eliepou dier schepenbank is ingeschreven op

I_o_ van Vhetpvcrdrachtregislcr dier bank ‚loononng over

     U _ __. _ „1772541793. ‚Wĳ deelon zo hierna mede en v0:-

gen daarbĳ het formulier van den eed diende nieuw aan—

gestelde schepen 28 Februari 1784 allegdo in handen van

den drossaard van het ambt Montforl, J. A. Miehgicls.

 

qflly Proosident endo Raoden der Domeynen van syne

‚.„Jboydt don heero Prince van Orango en Nassau etc.

etc. clc.‚ heer der amplo en heerlykhcydb Moutfort otc.

etc. otc. doen hiermeede te westen, also door het over-

leyden van [ganiglgdoorgm in leeven schoenen van Beesel iu

den nmplo endo heerlylrhcydt Moutlort die schepensplaatso

in comsn te vaceeron on het derhalven nodig is, dat pro-

visionoel on hangendo de doliberatio van syne llooghoydt

doswngenseon ander nut en bekwaam persoon door Loo

wordt, aangesteldL, so isl; dat wy provisioncol en tot nao—

dem dispositie van ayno l-loogheydt Lof, schonen van Beesel

hebben gesloldt, gecommiLLoordt cn geauctnriseerdt, gelyck

wy’slellen, eomitteoren en auctorisocron bij donzen Loo-

nardns Jansson, des sal hy bevoorens in functie te treoden

gehouden en verpligt zĳn om in honden van don pro.

visioneelcn drossardl; J. A. Míehgiels, als’daertoe door

ons speciaal geancloriseerdt na behoren af te leggen

den eedt soo van getrouwheyd als van suyveringe, hol.-

(1) Zie nummer H hiervoor, l

   

  

„Orgaan. voor Liburgsche Geschiedenis, Taal- en letterkunde.

Dit. blad verschĳnt 2 maal per maand

onder bescherming vun het Provinciaal

Genootschap voor geschiedenis en oud-

êbeidknnde in Limhurg.

De nadruk van artikels, buiten too- Vang”! hĳ “‘10 llOS‘kîmtm'C" c" bmlk'

islemming dor schrĳvers, is verboden. i “madam“—
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Abonnementen, brieven en mmlmleclin-

gen te bezorgen hĳ do uitgevers Ilooa'rEN

& S'rons, Moesmarkt 16, Maastricht.

Abonnementen worden eveneens 0m.—

 

wolko gedaan synde laston en beveclon wĳ (leriisolvon

provisioncelen drossacrdl; gelyk mede don Lundlschoìlus

nevens do verdere schepenen en ingesotenen van Beesel,

en voorts een ieder die sulx nangaet, dat zij dan voor-

noemden Leonurdus Jansscn als provisioneelon schoenen

van Beesel houden endo erkennen. Actum in don Raedo

van synn lvloogheydt den [zleere Prince van Oranje en

ansan olc. elc. in 's Gravonhago don 1?. Januari 1784.

(was geparophcerdt) J‘. V. V. Lyndon (onderstondl) Ter or—

donnantie van desolve ende was getekendt A. Ardesch,

(tor sydon stond het segel uytgedruckt in none roede

ouwe! overdekt met eene papiere ruyte.) '-

Lager stondt: o

Ik Ibeloove ondo swccro dat ik houw on'getronvr zal - >

zijn de Hoog Mogonde Hoeren Staaten Generaeldor Ver-

eenigde Nederlanden als hertog van Gelre onso allergo-

nadigste boeren en landlfursten gelyk mede zyno Hoog-

beydt den l-leere Prince van Oranje en Nassau als hoere,

endo do inwoondoreu deeser ampte en heerlykheydl; '

Montforb derzelve argsle warbnen en wehren endo het

beste beforderen hunne regtan, privilegien vryheedon en

alden herkormon getrouwlich veorstaan oude onderhaldon

zal ende wil ook van deesen dag hier voorts tot aller

endc een jedorlĳdt, als sich dat na alden herkomcn ende

gebruyk eygen ende gebeuren zal, gehoorzamelick in het

gericht komen, het zelveu helpen besitten endo getrou-

welyck waarnemen, die parlbycn in hunne schriftelĳke

oude muntelyko voordraegen naor noodtdrul‘l; vorhooren,

daerop regtveordigsh oordeel spreken ende mij geenswogs

danrtogena bewogen lasten, ook van de part‘nljeu oll: jo-

mandt anders wegens eonlge saelrcn aan hol: gelichtban-

gendo giften, gasvon, geschenk oft eenig profijt door mĳ

selven alle anderen, wie nulx menseben slnnen crdenklan

mucbbon niet nemen of tot mynen prolijte laetounemeu

oûo onll’angon, insgelyx geene van de parthye onge-

beurlyke nfl‘ectie ofte toegenogondcheydt thoonon ook met

raedo nog wasrschouwen die saekon uijt quadermeynin.
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go niet ophalden ofte vertrekken die oordeelen Rocessen De stempel is zeer oud en het is wel mogelijk, dathî

olie afscheyden tot. dat diesolve den parthyen niet ge— toebehoord hoort aan Gerard, zoon van Johnn van ltoid

richtelyck mitgedeijldt en zijn gantsch ende geheel heelen die in 1388, don 8 Sepia, door hertog Willom van Guli

‘ ende verswygeu, die regts oorconl; in saokon die voor en zĳne gemalin beleend werd met de heerlĳkheid Raid:

mij als eenen schepen gehouden werden outfangen daar 162. Wouter Roemen. XIV° eeuw. '

van geloofwaardig borigt. aan den gerichte doen ende regio Een Latijnsch kruis, beladen met. een hartschild; d

gatuyggonisse, wie sulx gebeurt, amean zal ook gecue uiteinden van het; kruis, alsmede hethartsuhild, zijn me

verschryvinge ofte anderen briellyken scbyn ende boschey- ondumclĳke heraÌdÌSCÌle figuren bedEkt-

de besegelen sonder by voorgaande verleesing olte verhaal Omschril't: S. Wavlir Roelhcn. '

van don inhalt van don zalven—bevonden te hebben dat Midd. f3 c.M.

' botselve alsoo is gepasseerdt ende gekendl; moe don des 103. BurnarrI-us Rolandus Rubnus, XV° eeuw.

gerichts geheymenisse ende madlslaegn niemandr, en ver. Een Gothiok schild, beladen met een naar buiten g‘

openbaoren, mich der cristolykor Catholischor Roomscher wenden klimmondûll OnkelSlaarlÌan leeuw.

Religîon jedertydt gemees nalden ende sunsl: alles doen OmSChl'ilt: S. Bernardí Rolandi Rubcí.

ende lasten dat. oenen cerlyken opregten vroomen schepen Midd. 5 C-M—

van regt. ende goede gewoonheydt toe stunt ende gebeurt 16+. Familie Smeth van Alphen, XVIIIB eeuw.

alles getronwelick ende ongelehrlich, en eyndelyk ver- Een gegraveerdo steen, vermoedelĳk gediend hebben:

klaere endo sweere ik nog dat; ik om deose provisioneele voor een biologen, versierd niet het: navolgende wapcz

schepens plaetse w bekomen aan niemandtfsoin als bny- in goud drio hoefĳzers vnu sabel, do uitcinlon naar b

ten de regeering of wie hot zoude mogen wesen eenigo nedcn; het schildhoofd van keel, beladen met de Rr

gillen of gaeven heb belooft; of gegeven, nog beloven of sischo keizerskroen van goud en een hartschild van zilvr

geven zal, direct of indirect, so helpe mij Godi‘. ende alle beladen mol; eeno achtpuntige ster van sabol, geplant

syne lieve Hoyligen.
tnsschen do twee bovenste hoefijzers. Boven hol: wap

(was geteekendt) LeonardusJanssen. zwcoll; ecne kroon, waarop twee dezelfde helmen u:

holmteeken, naar elkaar toegewcnd geplaatst. zijn;

wetnu als hchntcoken: een wassende becrlussclìen ce

vlucht van goud on keel.

165. 111710111168 de Werdc, XV" eeuw.

Het: beeld der ll. Maagd, ton halven lĳve van ver.

dragende hot. Kind Jesus op don linkerarm en houder:

in de rechterhand een lelio.

Omschritt: S. Arnoldi de l-Vcrdc.

Mìdd. 2.7 c. M.

  

Beschrijving der origineele zegelstempels,

op het Rijke-Archief

in de provincie Limburg berustende,

door Jas. 111. H. Eva-gen.

SLOT.

   

   

  

  

   

160. Familie do Ras.

Een vogel met nitgcspreide vleugels; het. schild gedekt

door een helm met. dekkleeden; als helmteeken de vogel

van bel; schild, houdende eone vrucht in zĳn bek.

161. Gurn‘t son tzo Rez'dde. '

Twaalf maal gedwnrshalkt schild.

Omschrift: S‚ Ge'rr‘t son. {zo Reiddc.

Midd. 2.5 all-I. .

N. 11. Fahne in zijne ,‚Geschichte der Köln. Jül. und

Berg. Geschlechtor, t. I, p. 354," geeft de beschrijving

van verschillende‘ wapens van geslachten von Reide, o. a.

van oeno familie die zich naar do heerlijkheid Reidl; bij

Gladhach noemt. Hij beschrijfbhct. wapen: „5l‘0ĲlôQllGl‘-

balken in Gold, uur ruil; einem Holmsmuck, nähmlich

oinen rolhen Ziegenbock mit goldenen Ilörnorn." Het aantal

dwarsbalken verschilt, zooals men ziet, van dat, hetwelk

op den zegelstempel is afgebeeld.

. .S'I‘EMI’ELS VAN ONBEKENUE PERSONEN.

166. Schild van azuur, beladen met drio St. Andrì

kruisjes van goud, 2 en l ; schild gedekt door ocno ku

met. vijf ilenrons en rustende op een terras, waaruit

weerszijden van het. schild een gobladerdo tak opschieL

Zender omschrift. Ovaal, hoog 2.5, breed 2 (:‚lll.

167. Ovaal schild, beladen met drie visschcn, do u

onderste boven elkaar geplaatst. en naar rechts zwr

mende, de derde is paalsgowĳze boven de twco zwr

mende visschon geplaatst met; don kop naar (nnln

hot schild gedekt; door een kroon met vijf lluurons;

schildhoudcrs: rechts een paard, links een gritl’ocn.

Zonder ouischrift.

168. Ovaal schild, beladen met; drio naar rechts gowc

koppen met. hals, van paarden of hondon, 2 en 1,

   


