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BEESEL-REUVER IN DE GESCHIEDENIS.

door Otioaus.

Voorwoord van de redactie.

Geruime tijd geleden vroegen wij een ingezetene van

Beesel of er geen geschiedenis van onze gemeente

te schrijven zou zijn.

Een dezer dagen nu verraste hij ons met een lijvige

_„cppie‚ die onze verwachtingen overtrof‘

'Ùit zijn begeleidende brief ontlenen wij het volgende:

“In de maanden.„.. heb ik verschillende werken doorge—

lezen, waarin iets over onze oudere geschiedenis kon

staan. Het resultaat was niet groot, maar wat ik tegen—

kwam, tekende ik op. Rond deZe lokale feiten heb ik

de staatkundige en kerkelijke geschiedenis van

Midden—Limburg gerangschikt, om een samenhangend

geheel te krijgen en de plaatselijke toestanden

enigszins toe te lichten."

Red.

l.

De geschiedenis bewaarde over onze plaats slechte weinig

gegevens. Deze luttele feiten krijgen dan eerst

betekenis, wanneer zij gezien worden te midden van

gebeurtenissen en toestanden van streek en land:

Wij geven hier dus een meer algemeen geschiedkundig

overzicht, waarin een aantal plaatselijke feiten

verwerkt zijn en andere kunnen worden opgenomen.

De oudste gescheven bronnen van de geschiedenis der

Nederlanden dateren eerst uit de tijd van de komst -er

Romeinen in onze streken, die ongeveer een halve eeuw

voor Christus plaats ha.. Wat wij over de daar„an

voorafgaande bewoners weten, berust hoofdzakelijk op

uit de grond opgedolven voorwerpen en sporen van primi—

tieve woningen, Beitels, hamers, Sikkels, speerpunten

van steen, van brons en ijzer leren ons ietsover de

stoffelijke beschaving van de naamloze vroegste bewoners

en kelten. Ook over de Kelto—Germanen, Romeinen en

Franken zijn door opgravingen nuttige gegevens verstrekt.

In 't Haselt zijn verschillende voorwerpen, voornamelijk

aardewerk, van Keltische, Romeinse en Frankische oor—

sprong opgegraven. Een grote urn met bijbehorende schotel

zou nog ouder zijn en stammen uit de overgangsperiode

van het ijzer— en bronstijdperk.
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Enige eeuwen voor Christus kwamen de Kelten in ons

land en verspreiddenzich over heel West—Europa.

Plusminus 200 jaar voor Christus drongen Germaanse stammen

over de Rijn de Nederlanden binnen en verdrongen

ten dele de Kelten.

Bij hun aankomst in ons land vonden de Romeinen

Zuid-Limburg tot aan de Roer bewoond door Eburonen,

een Kelto-Germaanse stam, waartegen Caesar in het jaar

52 voor Christus een grote strafexpeditie uitvoerde,

waarna de stam niet meer genoemd wordt. Hun gebied

werd enige jaren later toegewezen aan de Ubiers. Ten

Noorden van deuRoer woonden aan weerszijden van de

Maas de Menapiers, eveneens een Kelto-Germaanse stam.

Kessel zou onder de naam "Castella Menapiorum" hun

hoofdplaats geweest zijn. De Romeinen hebben meerdere

kleinere Ge.maanse stammen, o.a. Sueven en de Sicambren

van elders naar hier overgebracht. Om zich zelf tussen

de grotere stammen te kunnen handhaven waren dezen op

de hulp van de Romeinen aangewezen en dus hun trouwe

bondgenoten. Heel Limburg is ongetwijfeld geromaniseerd

geweest.

Gedurende de tweede,derde en vierde eeuw na Christus

hebben voortdurend invallen plaats van wilde'Germaanse

stammen, die door de Romeinen weer verdreven werden .

In de vierde eeuw behoren ook de Franken tot deze

invallers. ‚ „ ‚ .

Toen in het midden der Vierde eeuw de Romeinse bevel—

hebber Julianus elders zijn troepen nodig had in de

strijd tegen de Alemannen, verwoestten‚de Franken de

ulaa sen ij de Maas, die zonder bezetting waren. Twee

versterkte plaatsen lieten zij intact, om er zich zelf

in te verdedigen. Een hiervan heette Castella ad

Mosam. Toen Julianus van deze bezetting hoorde, trok

hij met zijn leger naar deze sterkte en heeft haar

gedurende vierenvijftig dagen belegerd. 's Nachts liet

hij lichtschepen over de bevroren rivier varen, opdat

niemand over het ijs kon vluchten. Tenslotte gaven de

Franken zich over. Een troep Franken kwam te laat ter

ântäetting en keerde onverrichterzake weer terug over

e ijn.

+ 400 zijn de Romeinse legioenen uit deze streken

teruggetrokken. De Romeinen brachten hier een

schitterende materiele beschaving. Zij leerden ons

degelijke woningen bouwen van duurzaam materiaal,

o.a. bakstenen en dakpannen. Zij legden grote heer banen

aan, waarlangs het vervoer zeer vergemakkelijkt werd.
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Door Limburg liepen drie heerbanen: 1c de heerbaan

van TONGEREN via Maastr‘cht en Coriovallum (bij

Heerlen) naar KEULEN; 2 de heerbaan van CORIOVALLUM

via o.a. Tuddern, Montfort, Melick, Swalmen, Beesel,

Reuver, Belfeldeen Tegelen naar CASTRA VETERA

(bij Kanten); 3 de heerbaan van MAASTRICHT langs de

linker Maasoever o.a. via Horn en Kessel naar NIJMEGEN.

Naast deze hoofdwegen waren er meerdere minder brede

wogen.

De Romeinen hadden op bepaalde punten langs hun heer—

banen militaire forten: "castella", die verbonden

waren door wachtposten: "burgus". Met trompet— en

vuursignalen kon de bezetting van deze sterkten elkaar

waarschuwen als er gevaar dreigde.

Door ontginning van bossen, drooglegging van moerassen

en invoering van beter gereedschap brachten de

Romeinen de landbouw ver vooruit. De Romeinse "villa's"

lagen als landbouwbedrijven over het land verspreid.

In dienst bij de Romeinse heren hebben Kelten en

Germanen veel van hen geleerd.

Ook handel en nijverheid kregen een tot dan toe ongekende

bloei. In Swalmen en Tegelen waren Romeinse dakpannen—

fabrieken. ’

De godsdienst van de Kelten en Germanen hebben de

Romeinen laten voortbestaan.

De Kelten en ook de Germanen aanbeden meerdere

goden en brachten hun op vastgestelde dagen offers,

ook mensenoffers. De godsdienstige bijeenkomsten

werden gehouden in heilige bossen of op heilige bergen.

Enige namen herinneren nog aan deze oude bestemming.

De Romeinen richtten hier ook tempels op voor hun

goden; enige altaren worden nog teruggevonden, o.a.

een altaar te Kessel van Minerva, Juno en Apollo

en in Hern een van Mars en een van Mercurius.

Reeds in de eerste eeuw na Christus zou de kerstening

van onze provincies begonnen zijn. De H. Maternus,

die zowel bisschop van Trier, alsook van Keulen en

Tongeren genoemd wordt, zou te Maastricht een kapel

en te Tongeren de eerste kerk aan deze zijde van de

Alpen gesticht hebben.

De H. Servatius was de achtste bisschop van Tongeren.

Hij bracht de bisschopszctel in de tweede helft

der vierde eeuw naar Maastricht over. Hij was een der

vurigste bestrijders van het Arianisme, een zeer

verbreide ketterij, die de goddelijkheid van de

tweede en derde persoon van de H. Drievuldigheid

ontkende. Na St. Servatius zouden twintig H. Bisschoppen

in Maastricht gezeteld hebben.
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De jonge kerkgemeenten hadden ook in deze streken

te lijden van de geloofsvervolgingen van de Romeinse

keizers.

Tegen het einde der vierde eeuw gelukte het aan de

Franken om zich blijvend in de Nederlanden te

vestigen. De Franken waren een verbond van meerdere

West—germaanse stammen. Zij waren verdeeld in twee

groepen, n.l. de Salische Franken, die in salland

woonden en door keizer Julianus in 358 overgebracht

werden naar Brabant en de Ripuarische Franken, die

het gebied van Rijn en Maas bezetten met Keulen

als hoofdplaats.

In 451 trokken de Hunnen onder Attila door Europa.

Zij vielen ook het gebied van Tongeren binnen,

verwoestten en plunderderden de stad en doodden„en

verstrooiden de bewoners. Zij wilden door Gallie

naar Italie trekken, maar in MiddennFrankrijk werden

zij op de Catalaunische velden door de verbonden

Franken, Bourgondiers en West—Goten verslagen. Na

het verdwijnen van Attila werd het gebied van

Tongeren weer spoedig in bezit genomen, mede door

de Franken, die zich in Taxandria (Noord—Brabant)

gevestigd hadden en door hun noordelijker woonplaats

minder te lijden hadden van de Hunnen. In 492

maakte Clovis, koning der Salische Franken, zich van

Tongeren meester en na vermoording van Sigibert,

koning der Ripuarische Franken, was het gehele land

aan weerszijden van de Rijn aan hem onderworpen.

Door nieuwe veroveringen slaagde hij erin om zijn

rijk uit te breiden tot aan de Pyreneeën en Alpen.

Met de grote uitbreiding van gebied

ging een sterke invloed van de overwonnen volken

op de weinig talrijke overwinnaars gepaard.

De heerbaan van Keulen naar Boulogne werd ongeveer

de grens tussen Frankisch en Romaans.(Frans).

Boven die grens was er Frankische kolonisatie,

doch beneden die lijn slechts verovering. Zodoende

bleef in het Zuiden niet alleen de Romaanse taal

bewaard, maar ook veel van de door de Romeinen

gebrachte cultuur, waarvan de veel minder ontwikkelde

Franken veel konden leren.

In 496 versloeg Clovis, na de hulp te hebben ingeroe—

pen van de God der Christenen, bij Zulpiek de Alemannen.

Uit dankbaarheid met drieduizend soldaten te Reims

door St. Remigius dopen. De geloofsverkondigers

mochten voortaan op de steun van de Frankische

koningen rekenen.

In de 6 en 7 eeuw heeft zich de bekering van

de Limburgse landen voltrokken.
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Zij begon weer van het zuiden uit, terwijl de

Franken, die aan de Maas of aan de grote verkeers—

wegen woonden, vroeger het christendom leerden

kennen dan de bewoners van Peel of Kempen. Het is

jammer, dat de levensbeschrijvingen van de H. Bisschop—

pen van Maastricht zo weinig gegevens bevatten over

'de vorderingen van de kerstening. Zij verhalen over

de jeugd, de roeping en opleiding, de uitverkiezing

tot bisschop, wonderbare gebeurtenissen uit het leven,

het zalig afsterven en de wonderen na de dood van

de heiligen, maar laten ons in 't duister over de

diocesanen, over het aanëal kerken enz..

In de tweede helft der 7 eeuw leefden in de

Nederlanden vele heiligen, die ook in Limburg

hun geestelijke bediening uitoefenden, al mogen

wij aannemen, dat toen het grootste gedeelte van

Limburg reeds bekeerd was.

Omstreeks het midden der eeuw was de H. Amandus

enkele jaren bisschop van Maastricht. Hij ondernam

grote missietoehten tot Venlo toe. Hij was de

geestelijke leidsman van de H. Gertrudis, die haar

kasteel te Nivellis inrichtte tot klooster en wier

grote gastvrijheid voor reizenden en pelgrims

spreekwoordelijk werd. Voordat een reis werd

ondernomen, bracht men een dronk uit op St. Geerten

minne l’ter gedachtenis van St. Gertrudis".

De H. Lambertus (668—709) is de eerste Nederlander,

die bisschop werd. Hij doorreisde onvermoeid

zijn gebied en werkte veel onder de nog heidense

bewoners van het Kempenland. Te Tegelen en Blerick

was hij vergezeld van de H. Willibrordus, die in

Susteren een abdij stichtte, doch bisschop was in

Utrecht en vooral onder de Friezen werkte.

De H.H. Wiro, Plechelmus en Otgerus kregen van

Pippijn van Herstal de St. Pietersberg, later

St. Odilienberg geheten, waar zij een klooster

bouwden en uitrustten van hun missiearbeid in de

Betuwe.

De H. Plechelmus zou in Tegelen in 720 een kerk

gesticht hebben, waarheen ook de Venlonaren kwamen.

Veertig jaar later kreeg Venlo een eigen kerk.

De opvolger van de H. Lambertus, de H. Hubertus,

verplaatste de bisschopszetel naar Luik.

De machtigste der Frankische koningen is ongetwijfeld

Karel de Grote, die regeerde van 768—814 en zijn

rijk maakte tot het middelpunt der Europese beschaving.

Hij onderwierp de Friezen en de Saksen, waarvan

toen ook de voormannen het christendom aannamen.

 



 

Karel resideerde voornamelijk in Aken. Hij verdeelde

zijn land in gouwen, aan wier hoofd een gouwgraaf

stond. De gouwgraaf zorgde namens de koning voor

het bestuur en de rechtspraak.

Karel de Grote deed veel voor de verbreiding van

het christendom. Hij stichtte kerken en kloosters.

Ook de wetenschap en kunst vinden in hem een beschermer.

Hij richtte scholen op en riep geleerde mannen als

Alcuin en Eginhard aan zijn hof. Hij liet de oude

heidense sagen optekenen, die later echter weer

verloren gingen. Ook aan de landbouw besteedde hij

zorg. Hij voerde 0.a. het drieslagstelsel in:

het eerste jaar winterkoren, het tweede jaar zomer—

koren, het derde jaar braak. Er was een levendige

handel tot in Engeland en Frankrijk toe.

In deze jaren is ook de kerkelijke indeling in

bisdommen tot stand gekomen, die gedurende de

gehele middeleeuwen bleef gehandhaafd: Keulen,

aartsbisdom, Luik, bisdom omvattend Brabant en

Limburg en Utrecht, bisdom voor de noordelijke

delen van Nederland. Heel zijn leven heeft Karel de

Grote oorlog moeten voeren om de grenzen van zijn

uitgestrekt land te verdedigen.

De opvolger van Karel de Grote, Lodewijk de Vrome

(814—840) was geenszins voor zijn taak berekend. Hij

verdeelde weldra het bestuur onder zijn drie zoons,

die tegen elkaar en tegen hun vader oorlog voerden.

Wat Karel had laten bijeenbrengen aan heidense

wetenschappen en litteratuur liet hij moedwillig

verbranden.

Ha de dood van Lodewijk de Vrome viel het Frankische„

Rijk uiteen in drie delen: West—Franeie, Oost—Francie

en als middenrijk, onder Lotharius, een gebied, dat

zich uitstrekte van de Middellandse Zee tot aan de

Noordzee. (Verdrag van Verdun 843) In 855 stierf

Lotharius I en kwam er weer een nieuwe verdeling van

het middenrijk. Het noordelijk deel kwam onder

Lotharius II en kreeg de naam Lotharingen. Door de

voortdurende wisselingen en delingen werd de macht

van de bestuurders zeer gering.

In 881 vielen de Noormannen deze streken binnen. Zij

stichtten een kamp aan de Maas "Hasloa". Van deze

vesting uit hielden zij.hun plundertochten; Maastricht,

Aken, Gulik, Neuss, Keulen, Bonn, de keizerlijke

paleizen te Meerssen en te Voeren, Malmedy en Limburg

werden verwoest.
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Karel de Dikke trok tegen hen op, belegerde Hasloa,

doch sloot op belofte van beterschap vrede met hun.

In 886 drongen de Noormannen echter Parijs binnen

en plunderden de stad. Andermaal trok Karcl de Dikke

tegen hen op en weer sloot hij een smadelijke vrede.

Het volgend jaar werd hij door de landsgroten

afgezet. Zijn opvolger Arnulf, bracht opnieuw een

‘ legertje tegen de Noormannen in het veld. In 891

werd hij echter bij de Geul verslagen en trokken

de Noormannen met grote buit naar Haslea. Na een

nieuw leger te Beieren gevormd te hebben viel hij

hen andermaal aan en versloeg hen bij Leuven (891).

De overlevenden verlieten het land en kwamen niet

meer terug.

Zoals tijdens de volksverhuizing de Romeinse

beschaving voor een belangrijk deel vernietigd werd,

zo ging door de moord— en plundertochten der Noor—

mannen veel verloren van de Karolingische kultuur.

De grote eenheidsstaat, die geheel West—Europa

omvatte, viel uiteen in ontelbare staatjes.

De Duitse keizers van het Saksische huis zijn er

in geslaagd in Duitsland in de lO eeuw een centraal

gezag te doen herleven. Hun belangstelling ging

echter meer uit naar Italic, dan naar de Nederlanden;

hun opvolgers hebben zelfs Duitsland omwille van

Italie verwaarloosd. Door de verdere ontwikkeling

van het leenstelsel hadden de koningen te grote

invloed gekregen op de benoemingen bisschoppen,

waardoor personen tot deze geestelijke waardigheid

verheven worden, die in het geestelijke ononderlegd

waren en tevens alle vroomheid misten. Hierover

waren de Pausen lang in conflict met de Duitse

keizers: de investituurstrijd. Bij het concordaat

van Worms in 1122 kreeg de kerkelijke overheid de

vrije verkiezing van bisschoppen en abten.

In de Nederlanden is van een centraal gezag weinig

te merken; de vele kasteelheren zijnoop huncleen-

goederen vrijwel souverein. In de ll en 12 eeuw

slagen enigen hunner erin hun bezittingen uit te

breiden en zo ontstaan langzamerhand de nieuwe

graafschappen en hertogdemmen.

Daar onze plaats tot het hertogdom Gelder behoorde,

volgt hier de geschiedenis van het ontstaan van

Gelder.

De stamvader van de Gelderse hertogen is Gerardus

Flamens. Samen met zijn broer Rutger, de stamvader

van de Kleefse hertogen, vluchtte hij voor de

Noormannen naar de Ardennen en had daar grote

bezittingen.
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Í 1080 verloren hun opvolgers in de strijd om de

hertogstitel hun goederen in de Ardennen. Na vergeefs

gepoogd te hebben in Loon hun gezag te grondvesten,

kwamen zij naar de hun overgebleven allodiale goederen

tussen Maas en Rijn, een erfenis van een aanverwante

paltsgravenfamilie. Zij maakten de kastelen Wassenberg,

Gelre en Heinsborg tot hun steunpunten. Door het

huwelijk van Gerhard van Gelre met Irmingard van

15. ‘ Zuëphen zijn Gelre en Zutphen in de eerste helft der

12 eeuw verbonden tot een personele unie. De opvolgers

van Gerhard breidden hun noordelijk gebied uit met

de Veluwe en d8 Betuws. Ook hun gebied bij Gelrc

flä wordt in de 12 en 13 eeuw aanzienlijk uitgebreid.

Dit deel heet later het Overkwartier van Roermond.

In 1279 kocht Reinald I het graafschap Kessel, waar—

toe behoorden: Kessel, Helden, Baarlo, Maasbree, Sevenum,

Blcrick, Horst enz. en op de rechter Maasoever:

Neder—Kaldenkirchen, Breyell, Schaag, Bracht en

Bruggen.

In 1285 kwam het ambt Monfort, door het testament

van Hendrik van Monfort, gewezen elect—bisschop van

Luik, aan Gelder. De oorsprong van dit ambt vormt

de schenking van Pippijn aan de H. Plechelmus, n.1.

St. Odilienberg met onderhorigheden te Linne, Leerop,

Asselt, Swalmen (Sullettum), Melick, Maasnicl en

Roermond. Hendrik van Monfort was voogd over

: St. Odilienberg met onderhorigheden.

’9 Het ambt Monfort omvatte: Belfeld, Beesel, Elmpt, v

Odilicnberg, Posterholt, Vlodrop, Ohé en Laak, Berkelaar,

St. Joost, Pcy, Roosteren, Illickhoven, Lierep,

p! Linne, Maasbracht en Echt. De heren van kasteel

Nieuwenbrouk te Beesel waren geen lcenmannen van de

graaf van Gelder, doch van die van Benthcim.

In 1311 droog Willem van Millen, heer te Grebben,

in leen op aan d0 graaf van Gelder: het huis Grebben

met al zijn toebehoren: n.1. Arcen, Lomm, Velden

en Venlo. c

In het begin der 13 bestond het graafschap Gelder

uit: het kwartier van Arnhem, het kwartier van

Zutphen, het kwartier van Nijmegen en het overkwartier

van Roermond.

In deze eeuwen van het ontstaan der graafschappen

en hertogdommen hadden ook op kerkelijk terrein

belangrijke gebeurtenissen plaats.

—.- ĲW‘WWWWMĲTWWZ‘
Ë‘‘W

‚.- ‚ ‚T.

 



  

. v 9

Waren de 9c en lOe eeuw ook voor de kerkeeen

periode van diep verval geweest, in de ll eeuw

zien wij de heilzame invloed van de congregatie

van Cluny vooral doordringen. Eerst werd in de

kloosters de tucht hersteld en van daaruit het

verwereldste leven van de seculiere geestelijkheid

verbeterd, Dit geestelijk herstel leidde de grootste

bloeiperiode der kerk in: het tijdperk der kruis—

tochten, waarin prachtige kathedralen en kerken

gebouwd werden, talrijke nieuwe kleosterorden

gesticht werden en onsterfelijke meesterwerken

op het gebied van filosofie, theologie en mystiek

ontstonden.

In 1060 hadden de fanatieke Turken Palestina

veroverd. Bittere klachten over gewelddaden en

verwoestingen kwamen naar het Westen. Bovendien

vormden de krijgszuchtige Turken een dreigend

gevaar voor het katholiek Europa. In 1196 had de

eerste kruistocht plaats, die in de volgende twee

eeuwen door meerdere andere werd gevolgd. De gevolgen

van de kruistochten waren weliswaar tijdelijk een

bevrijding van de heilige plaatsen, maar de dreigende

aanval van de Turken op het Westen werd toch

voorkomen. Bovendien was de begeestering, die

gewekt was voor een geestelijk ideaal, van grote

betekenis voor het godsdienstig leven. De aan—

raking met de Oosterse beschaving bracht tevens een

verfijning teweeg in de nog ruwe zeden van de

Westerse riddersehap. De kleine onderlinge veten

werden vergeten of bijgelegd. De wereldhandel

breidde zich zeer uit en het aantal vrijen nam

toe.

Uit deze eeuwen stammen vele van de machtigste

bouwwerken op kerkelijk gebied. Wij noemen slechts

d8 Dom van Keulen, waarvan de bouw begon in de

9 eeuw en waaraan eeuwen gewerkt is. Ook enige

van de mooiste kerken in Limburg dateren uit deze

tijden, b.v. de St. Servaas en de O.L.„Vrouwekerk

te Maastricht, de kerken van St. Odilienberg,

Susteren en Thorn, de abdij van Rolduc, de

0.L. Vroug—Munst rkerk te Roermond.

In de 12 en 13 eeuw worden veel nieuwe klooster—

orden gesticht, die zich snel over Europa verspreidden:

de Karthuizers (1100), de Norbertijnen(1120),

de Franciscanen (1209), de Dominicanen (1215),

de Kruishercn (1244). In Maastricht vestigden

zich in 1230 Dominicanen, in 1234 Franeiseanen,

1438 Kruisheren en Cellebroeders.

In Roermond werd in 1218 de Munsterabdij gesticht,

. ‚mrwmmmwuumrwamwnzmWn—mn-vz-'vwmws-I‘FrTm—twmmw'rín‘z—rw v- «ma—29:.»
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in 1307 komen er Franciscanen, 1344 Franciscanessen,

1361 het stift van St. Odilienberg, 1376 Karthuizers,

1422 Kruisheren en in 1463 Augustijnen.

In Venlo vestigen zich in 1344 Karthuizers en in

1423 komt er het klooster Írans Cedron.

Engelbert van Horne stichtte in 1200 het vrouwen—

klooster van Keizersbosch bij Neer en in 1219

het klooster van de H. Ursula te Kessel. In 1240

werd in Nunhem het Karmelieten—klooster gesticht.

De wetenschap werd in de Middeleeuwen vrijwel

uitsluitend beoefend door de geestelijkheid. Het

onderwijs stond geheel in dienst van de godsdienst.

Op de pareehiale scholen werd godsdienstonderricht

gegeven en Latijn geleerd. Oorspronkelijk verzorgde

de pastoor dit onderwijs, later de koster. De

kloosterscholen gaven het middelbaar onderwijs,

terwijl bij de universiteiten het hoger onderwijs

berustte. Beroemde hogescholen waren die van

Parijs, Oxford, Keulen en Bologna. In Bologna

werd vooral et recht gedoceerd en sinds het

einde der 13 eeuw konden ook leken als legisten

worden opgeleid. Van de vele schitterende geesten,

die aan genoemde universiteiten optraden, noemen

wij alleen de H. Thomas van Aquino, die in zijn

"summa‘s" de sehclastieke filosofie en theologie

samenvatte en vervolledigde. Nog heden ten dage

is het thomisme de grondslag van de katholieke

wijsbegeerte en theologie.

De 13 eeuw is de eeuw van de opkomst der steden.

Berustte voor die tijd alle economische, polfeke

en militaire macht bij adel en geestelijkheid, thans

hebben zich enige plaatsen zich door hun handel

economisch onafhankelijk gemaakt van de heren.

Bestond de rijkdom van de adel uit grootgrondbezit,

de steden worden machtig door hun ondernemingen

van handel en nijverheid. Koningen, graven en

ook lagere heren erkenden deze onafhankelijkheid

door aan sommige plaatsen een handvest te verlenen.

Niet alle plaatsen, die stadsrecht kregen, hebben

het echter tot stad gebracht, b.v. Monfort.

De stad kreeg een eigen bestuur, mocht eigen

wetten maken en belastingen heffen. De voornaamste

stedelijke belasting was de accijns, een heffing

op genotmiddelen b.v. bier en verbruiksartikelen

als laken, linnen, metaalwaren.
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In de 13e eeuw kregen veel Limburgse steden

hun omwalling: Maastricht in 1229, Roermond in

1232, Sittard in 1243, Tongeren in 1257, Hasselt

in 1282. Venlo eerst in 1343. Het is mogelijk

dat er een gedeeltelijke omwalling van vroeger

datum heeft bestaan. De stedelijke nijverheid

nam een grote omvang aan. De patroons en arbeiders

waren volgens hun beroep verenigd in gilden;

het gilde der lakenwevers, het gilde der timmer—

lieden, het gilde der hoefsmeden, het gilde der

bakkers. Niemand werd in enig gilde toegelaten,

tenzij hij burger der stad was en bewijzen van

eerlijkheid en vakbekwaamheid had geleverd. Op

de kwaliteit der goederen, de prijzen der produkten,

de arbeidslonen en werktijden werd een scherpe

controle uitgeoefend.

Op de bankvergaderingen in de afzonderlijle

gemeenten werd het bedrag der landsbelastingen,

vermeerderd met de gemeentelijke lasten, verdeeld

over de geerfden en ingezetenen, voornamelijk

volgens het "huurderbeek", waarin het door ieder

bebouwde land stond vermeld.

Na deze landschat kende men in Montfort, 'n

hoofd-, beesten-, deriijT, en consumptieschat.

De schepenbanken bleven bestaan tot de Franse

revolutie; de schepenbank voor Beesel en Belfeld

had zeven schepenen, vier voor Beesel en drie

voor Belfeld.

Behalve de schepenbank waren er in onze gemeente

nog twee laat-hoven, n.1.:de laathof (ook leenhof)

van kasteel Nieuwenbroeck en de laathof van Buuren

op Ronekenstein. Deze laathoven hadden alleen

rechtsbevoegdheid betreffende de gronden van de

laatheer.

Over de rechtsgebruiken bij de laatbank van

Nieuwenbroeck zijn door Flament enige bijzonderheden

vermeld.

De laatbank diende om bij het overlijden van een

der leenmannen of laten, het leen" of laatgoed,

dat de nieuwe leenman (of laat) van de leenheer in

Nieuwenbroeck in leen ontving te verheffen.

Het leenreeht werd betaald met elf Rijnse goud—

guldens en vier kwarten Rijnse wijn. De stadhouder

der lenen kreeg een kan van deze wijn, ieder man,

die in het gerecht zat een halve kan en de leen—

schrijver vier kan of een rijksdaalder.
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Het laatrecht werd betaald

met vier kannen Rijnse wijn en een dubbele oijns,

bestaande uit geld en hoenders. Ook werd er recht

gesproken door de laatbank.

Men begon met twee mannen van het leen (wanneer

het een leengoed betrof) naar het kasteel te zenden

en die moesten zeggen: "Ik bid U mijn leenheer,

dat gij mij een dag van recht stellen wilt tegen

mijn tegenpartij en daging verlenen, tegen die dag

te verschijnen en de leenluiden daarbij om recht

te plegen.” Dan moest men veertien dagen van te

voren zowel de leenmannen als de partijen de dag

aanzeggen, waarop zij moesten verschijnen.

Het geding behoorde buiten daks, dat is in de

open lucht te geschieden, behalve wanneer het

de partijen geliefde binnen te blijven, dan konden

de rechters dat toestaan.

De volgende personen kwamen er aan te pas: twee

voorsprekers, een bode, beide leenmannen en de

schrijver, die geen leenman mocht zijn. Dan moest

er borg gestort worden voor kosten en schaden

en daarna legde de leenheer (of zijn stadhouder)

aan de rechters de gehele zaak, waarover geproeedeerd
werd, uit.

De leenheer ging zitten, dan zetten de leenmannen

zich om hem heen en dan vroeg een der mannen

of het tijd was het gericht te vrijen. Werd "ja“

geantwoord, dan werd het gericht door de leenbode

“gevrijd” met: "Ik vrije dit vrije leengericht

en gebiede in deze bank ban en vrede, alzo dat

niemand hier zal spreken dan met leenrecht overmits

zijn gebeden voorspreker en wie daartegen doet is

dezer bank plichtig." Daarna riep de leenbode:

"Al wie aan het recht te doen heeft, die mag zijn

zaken openen," waarna de partijen een onbesproken

man tot voorspreker kozen. Vervolgens moest de

schrijver de leenmannen met hun naam afroepen

en zien wie weggebleven was. De afwezige(n)

moest(en) het gelag betalen.

Eerst kwam de klagende partij en deed zijn eis

bij monde van zijn voorsproker, die vooraf aan

de loonheer vroeg: “Heer leenheer, is het Uw

wille, dat ik hem dienen mag?" Zei de heer "ja",

dan vroeg hij: "De woorden die ik aan den gerichte

spreke, die spreke ik ten behoeve van N.N. en

als ik iets spreke waar boete van kan komen, wie

zal die betalen?" .
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De klagende partij verklaarde dan: "Zoals mijn

voorspreker spreekt in dezen gerichte, daar zal

ik voor staan en de voorspreker zal des vrij

en ledig wezen."

Wanneer na lang verhoor der partijen, het geding

gesloten was, vroegen dezen plechtig om weg te

gaan, zij bedankten het gericht en beloofden onder

borgtocht om op de gestelde tijd weder te verschijnen,

waarna het leengericht gesloten werd.

De heer vroeg voor iedere zitting een borgstelling

van een Rijnse goudgulden.

Het bestaan van de plaatselijke rechtbanken (van

de Middeleeuwen tot de Franse revolutie) was geenszins

een ideale toestand. Vooreerst waren de rechters,

eenvoudige dorpsmensen, onbevoegd. In de meeste

gevallen moesten zij danîook rechtskundigen uit

de steden om advies vragen. Ook de partijen namen

advocaten. De gehele procedure werd dan schriftelijk

gevoerd. De secretaris nam de pleidooien in ontvangst.

Deze werden dan voorgelegd aan de reehtskundige

adviseur(s) van de schepenen, die conform het

ontvangen advies uitspraâk deden. Wanneer een

misdadiger, b.v. een moordenaar in een andere

plaats verbleef, dan waar hij veroordeeld was,

werd hij niet uitgeleverd. Hij kon dus b.v. zonder

gevaar in Kessel blijven wonen, al was hij in

Beesel ter dood veroordeeld.

In 1288 heeft de slag plaats bij Woeringen, van

de graaf van Luxemburg, de graaf van Gelre, de

prins—bisschop van Keulen tegen de hertog van

Brabant en de graven van Holland en Berg. Brabant

wint deze slag. Hierdoor kwam het hertogdom Limburg

aan Brabant en bleef Zuid—Limburg met de Nederlandse

gewesten verbonden.

Reinoud l, die graaf van Gelder was van 1271-1317,

raakte gevangen en moest voor zijn vrijheid een

hoge losprijs betalen. Hierdoor had hij zich in

schulden moeten steken bij de graaf van Vlaanderen.

De Geldersen stelden hem in 1293 in staat om deze

schuld af te lossen. Van deze last bevrijd, begon

de graaf echter zo verkwistend te leven, dat hij

zich spoedig opnieuw in schulden stak en bij de

steden moest aankloppen om geld. Dit wekte grote

wrevel. Daar zijn bestuur bovendien slecht was,

kozen de tegenstanders van de graaf zijn zoon als

regeerder, die zijn vader versloeg en acht jaar

gevangen hield op het slot te Monfort.
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Op het laatst van zijn leven had Reinoud I vaak

aanvallen van waanzin.

Reinoud II (1318—1353) was een dappere krijgsman

en een goed heerser. Onder zijn krachtig bestuur

beleefde Gelder een tijdperk van grote bloei. In

1339 werd het graafschap Gelder verheven tot

‚hertogdom. Toen hij in 1343 plotseling stierf,

liet hij twee minderjarige zoons achter: Reinoud

en Eduard. Willem van GĲ lick moest Gelder besturen

tijdens de minderjarigheid van Reinoud. Toen braken

de familietwisten uit tussen de Heeckerens en de

Bronkhorsten. Reinoud sloot zich aan bij de Heeckerens

en Eduard bij de Bronkhorsten. Jaren lang leden

dorpen en steden onder deze twisten. In 1361 werd

Reinoud bij Tiel verslagen. Tot 1371 was Eduard

hertog van Gelre en genoot dit land rust. Bij

zijn dood (1371) kwam Reinoud vrij, doch stierf

enige maanden later. Met Reinoud III was de laatste

mannelijke telg van het Gelderse huis uitgestorven.

Keizer Wencelaus beleende Willem van Gulick met

Gelre. In 1377 ontving hij de inhuldiging van het

overkwartier. Hij onderwierp de Heeckerens en de

eerste jaren van zijn bestuur verliepen vrij rustig.

Met de jaren werd hij krijgszuchtiger. Tot 1390

oorlog met Brabant en tot 1388 met Frankrijk; met

Brabant in 1397 en in 1398 met Luik.

In het laatst dezer eeuw gelukt het aan Brabant,

na een strijd van een eeuw, de heren van Valkenburg

te onderwerpen en hun gebied bij Brabant in te

lijven.

08 kerkelijk terrein is de geestelijke bloei der

13 eeuw in de 14 eeuw helaas niet voortgezet.

De stoffelijke welvaart had velen verleid tot

een gemakkelijk aards leven, zonder zich om hogere

waarden te bekommeren. Dit geldt niet alleen voor

de leken, want ook bij vele priesters was er grote

weelde en luiheid; noch als kloosterling, noch als

kanunnik, noch als wereldgeestelijke behartigden

zij hun taak; hun leven was besmet met grote zonden.

De Paus vertoeft van 1309—1377 te Aviwnon, waar

de Fransen pogen hem in dienst te stellen van hun na—

tionale politiek. En al zijn zij hierin niet

geslaagd, buiten Frankrijk werd de Paus toch

beschouwd als vasal van de Franse koning, waardoor

zijn gezag‚zeer geschaad werd.
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Na deze ballingschap volgde voor het Pausdom het

Westerse schisma (1377—1417), waarin meerdere

personen gelijktijdig als Paus residcerden.

Rond 1350 teisterde een geweldige pestepidemie

Europa, waardoor twee vijfde van de Europese

bevolking ten grave werd gesleept. Daarbij kwamen

nog oorlogen en hongersnood. Door deze grote rampen

werd het geweten van velen wakker geschud en in open—

bare geseltoehten deed men boete voor de zonden.

Velen keerden zich ook tot een schouwend leven.

Twee personen hebben zich zeer verdienstelijk

gemaakt in de Nederlanden, om deze grote stroming

naar geestelijke verdieping in de juiste banen

te leiden: Ruusbrouc in het Zuiden en Geert Grote

in het Noorden.

Ruusbrouc deed dit voornamelijk door het schrijven

van boeken over het mystieke leven in prachtig

Nederlands proza. Hij schreef geen latijn, omdat

hij begrepen wilde worden door de begijnen en

begarden, die door verkeerde mystieke leringen

en praktijken besmet waren. Door deze geschriften

en als geestelijk leidsman is hij erin geslaagd,

velen de juiste weg te wijzen en de dwalingen te

onderdrukken.

In het Hoorden werd de stoot tot de geestelijke

vernieuwing gegeven door Geert Grote, die vaak

met Ruusbrouc verkeerde.

Door zijn prediking bracht hij heel de geestelijk—

heid en het volk in beroering. Hij werd de vader

van de "Moderne Devotie," waaraan o.a. Thomas van

Kempen en Hendrik Mende hebben meegewerkt. Pater

Brugman behoorde tot de Franciscaner orde, die

in dezelfde geest meewerkte aan de vernieuwing

van de christelijke geest. „

In de 15 eeuw slagen de Bourgondiers erin om

alle Nederlandse gewesten onder hun bestuur te

brengen; Gelder maakte zich echter spoedig weer

vrij. Vlaanderen kwam aan Bourgondie in 1384,

Brabant in 1430, Holland en Zeeland in 1428,

Luxemgurg in 1451.

In Gelder volgde in 1402 Reinold IV zijn broer

op, die in 1423 kinderloos stierf. De hoofdsteden

van de vier kwartieren hadden reeds bij diens

leven een opvolger gekozen: Arnold van Egmond.

Door zijn slecht bestuur en verkwistende leefwijze

kwam deze in conflict met de steden.

3. I'._‘WV.-rmvwmx—um—v—gnmv—s—m—wmpmuw—‚m ‚ ..— , ‚u .. ‚,4 --



 

16

Zijn zoon Adolf werd zijn tegenkandidaat; deze

veroverde in 1459 Venlo. Te Grave nam hij zijn

vader gevangen. De hoofdsteden, Roermond uit—

zonderd, erkenden nu Adolf als heer. Karel de

Stoute wierp zich op als scheidsrechter; Arnold

verpandde hem zijn hertogdom en Adolf werd in het

ongelijk gesteld en gevangen gezet. Bij de dood

van Arnold heeft Karel de Stoute zich gewapenderhand

van Gelder meester gemaakt (1473). In 1477 sneuvelde

Karel de Stoute. Adolf werd opnieuw als heer van

Gelder erkend, maar sneuvelde eveneens een paar

maanden later. Toen zwoeren de staten trouw aan

de tienjarige Karel van Egmond. Maria van

Bourgondie veroverde echter enige steden en in

1418 onderwierpen zich de Geldersen. Een jaar

later stierf Maria en Karel werd weer als hertog

erkend, maar geraakte andermaal in gevangenschap.

In 1492 werd hij vrijgekocht en weer erkend.

Zijn hele leven heeft hij verder strijd gevoerd

met de Bourgondiers om de zelfstandigheid van

Gelderland.

Omtrent het midden dezer eeuw bereikte de Maas—

handel van Roermond en Venlo zijn hoogtepunt.

Alle goederen.m0esten in de steden verhandeld

worden. Voor de export uit onze streek golden

als de voornaamste produkten: rogge en laken.

Hier werd toen verbouwd: tarwe, rogge, gerst

haver, peulvruchten (erwten, bonen en wikkenS,

koolzaad, vlas, bieten en wortelen.

Uit Noord—Nederland werden ingevoerd zuivel-

produkten en vlees; uit het Zuiden kwamen steen—

kool, ijzer en kalk.

Voor de woningbouw gebruikte men inheems materiaal.

De bakstenen kwamen uit de veldovens langs de

Maas, het timmerhout uit de bessen en het riet

voor de dakbedekking van de broekgronden.

Roermond had p.m. zesduizend inwoners, Venlo

p.m. vierduizend en Maastricht p.m. achttien—

duizend.

De muntsoorten waren zeer talrijk en bovendien

aan sterke waardeveranderingcn onderhevig. De

steden gaven op gezette tijden koerslijsten uit.

Enige der munten waren: de Rijnse gulden, de

Luikse Pattacon, 't Vlaamse pond en de Brabantse

mark.

De gulden werd verdeeld in stuivers en ortstuivers

(een vierde stuiver). '
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De munten werden onderscheiden in zware en lichte

of, zoals men gewoonlijk zeide, in grote en kleine.

De verhouding verhield zich als 16:1.

Roermond trad in 1441 en Venlo in 1481 toe tot

de Hanze. De Hanze was een stedenverbond onder

leiding van Lubeck en Hamburg tot beveiliging

van de handel.

De dorpen bleven in deze jaren grootlandbouw-

bedrijven in dienst van de heer, die zijn handels—

rechten moest afstaan aan de steden.

‚uw 'l 01”“.

Philips zond dage-strenge krijgsmaÈK/na de beelden—

storm van 1566, naar de Nederlanden om de schuldigen

aan deze wanddaad te straffen en door een krachtig

militair bewind zijn gezag te herstellen. Onver—

biddelijk heeft Alva de bevelen van zijn meester

uitgevoerd en een groot aantal personen van aller—

lei rang en stand laten terechtstellen. Dit strenge

optreden herstelde de orde en rust in de gebieden,

waar de militaire macht van Alva zich deed gevoelen.

De Spaanse regering miste echter het geld om voor

langere tijd een groot leger op de been te houden.

Even willen wij nog terugkomen op de drost van

Monfort, Johann van Wittenhorst (1549—1570) die

het opdringen van de hervorming in zijn ambt krachtig

bestreden heeft. Boven zagen wij reeds, dat hij

als bemiddelaar optrad tussen de Roermondse magistraat

en de andersdenkenden (wederdopers in het Echter—

wald). De drost wilde deze bijeenkomst overvallen,

doch hij kreeg slechts een gevangene, een persoon

van Maaseyck. Hij gaf van deze arrestatie bericht

aan het hof te Arnhem, dat raadsheer Joost van

Craneveld belastte met het onderzoek. Het is ty—

perend voor de stemming onder de bevolkijng, dat

deze raadsheer alles in het werk stelde om een

zeer gematigd vonnis te krijgen‚ wijl hij bang

was voor zijn eigen leven, daar hij veel in het

overkwartier moest reizen. Hij adviseerde dus

de betrokkene levenslang te verbannen uit het land

van Gelder.

Na acht weken op een beslissing van Margaretha

gewacht te hebben, dringt de drost van Monfort

bij haar aan op een uitspraak, die dan ook volgt

overeenkomstig het advies van de raad.

Bij de oprichting van de nieuwe bisdommen was

Belfeld een afzonderlijke parochie geworden,

doch de oprichting hiervan werd op de lange baan

geschoven.
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Nu was in het Gulichse Tegelen, waar de inwoners

van Belfeld naar de kerk gingen een predikant

gekomen. Ook hier is het weer de drost van Menfort,

die bij de landvoogdes gedaan weet te krijgen,

dat de nieuwe parochie spoedig wordt opgericht

en het gevaar om met de ketterse leer besmet te

worden voor Belfeld afwendt.

Nog in 1569 begon de nieuwe bisschop met een

visitatiereis door zijn bisdom. Hij bezocht Venlo,
Gelder, Straelen, Wachtendonck, Nijmegen, Grave

en Batenburg en vertoefde op die plaatsen meerdere
weken. Hij preekte zelf of liet goede kanselredenaars
preken, vormde, wat in sommige parochies honderd
jaar niet meer was geschiedt en deed rondzwervende
kloosterlingen weer in hun kloosters terugkeren.
In 1570 kreeg het dekenaat Weert een beurt.

In 1568 ondernam Willem de Zwijger zijn eerste
veldtocht. Hiermee was de tachtigjarige oorlog
begonnen. In Duitsland had hij een groot leger
gevormd. Aken betaalde zesentwintigduizend

rijksdaalder losgeld, Rolduc werd geplunderd

en Wittem bezet. Maar Alva was in Maastricht.
De Bisschop van Luik weigerde Oranje toegan‘.
Brandschattend en plunderend trok de prins toen
via Tongeren en Sint Truiden door Limburg.

Alva volgde hem echter op de voet en Oranje moest

over Frankrijk terug naar Duitsland, waar hij zijn
leger ontbond.

In 1572 deed Oranje een inval in Midden—Limburg.
Venlo vond hij te sterk verdedigd, daarom trek

Oranje vandaar naar Roezmond. Eij vestigde zijn

hoofdkwartier in Hillenraedt en veroverde Roermond,
waarnzijn soldaten de kloosters plunderden en
drieentwintig kloosterlingen op een afschuwelijke
manier cm het leven brachten.

Kort daarna viel ook Weert, waar in de Minderbroe—
derskerk opnieuw werd gebeeldstormd. In oktober
nam Oranje zijn bezettingstroepen uit deze steden
terug en ontbond zijn leger.

In 1574 kwam voor Maastricht een leger onder
leiding van Lodewijk en Hendrik van Nassau. Maar
Maastricht bleek weer onneembaar. Nu trok het
Staatse leger aan de rechtse zijde van de Maas
naar het noorden. Aan de andere zijde van de
Maas trokken de Spaanse troepen onder generaal

d' Alvila eveneens naar het noorden. Op de

Mookerheide dwong deze de Staatse troepen slag
te leveren en versloeg ze, waarbij de aanvoerders
sneuvelden.
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De Limburgse steden kregen alle weer Spaanse

bezettingstroepen en hadden hiervan veel te lijden

en het omliggende platteland niet minder.

Bij de "Pacifieatie van Gent" van 1576 kwamen

de vertegenwoordigers van de Noordelijke met die

van de Zuidelijke Staten overeen de Spaanse

bezetting te verdrijven en de plakkaten af te

schaffen. Buiten Holland en Zeeland zou uitsluitend

de katholieke godsdienst gehandhaafd worden.

In de Unie van Brussel werd in januari 1577

hetzelfde besloten, alleen met dit verschil,

dat ook in Holland en Zeeland de katholieke

godsdienst gehandhaafd zou worden. Oranje en zijn

gewesten hielden zich hier buiten. Een maand

later tekende Don Juan deze besluiten: ”Het

Eeuwig Edikt". Toen Hohenlo in 1577 voor Roermond

kwam, om de Spaanse troepen door Staatse te ver—

vangen, weigerde Polweiler, de bevelhebber der

Spaanse troepen, deze binnen te laten. Hohenlo

ondernam nu aanvallen op de stad, maar deze

werden afgeslagen en Hohenlo werd zwaar gewond.

Bij de nadcring van een ontzettingsleger van

Don Juan, trokken de troepen van Hohenlo over

de Maas en via Blerick naar Velden. In januari 1578

nam Hohenlo Venlo in, waar de hervormden zich

van de twee kloosterkerken meester maakten. In

1579 namen zij tevens de parochiekerk van St.

Maarten in.

Na het twaalfjarig bestand werd de oorlog tussen

de Republiek en Spanje weer hervat. Sinds 1621

stonden de Zuidelijke Nederlanden weer onder

het gezag van de Spaanse koning. (Aartshertog

Ferdinand is in dat jaar overleden). De Spaanse

kas was nog steeds slecht gevuld en om aan geld

te komen werden enige Limburgse dorpen als

heerlijkheid verkocht. In de loop van de eeuw

zullen wij dit meerdere malen aantreffen.

In 1626 zette de stadhouder van het Overkwartier‚

Hendrik van den Bergh, de eerste spade in de

grond voor het te graven kanaal, dat Maas en

Rijn zou verbinden (Fossa Eugenia), in de buurt

van Arcen. Dit werk is niet voltooid geworden.

Staatse troepen stuurden de werkzaamheden steeds

in de war en zodoende is er niet meer van over

dan de beek "de Oude Rijn".
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Dat de oorlog grote lasten meebracht voor de

burgerbevolking blijkt uit verschillende stukken

uit deze tijd.

In oktober 1600 weigert Johan van Holthuysen

te Beesel om zijn Staatse contributien te voldoen.

In 1601 beveelt graaf Hendrik van den Bergh de

drost van Montâort binnen drie dagen de betaling

van de fouragien van zijn curassiers te voldoen.

In 1604 schrijven de ridderschap en steden van

het Overkwartier aan de drosten der ambten, dat

de bezwaarnissen en afpersingen van de platteland—

bewoners zo groot worden, dat dit binnenkort

algeheel verlaten zal worden. u

In datzelfde jaar klagen de geerfden, schepenen

en inwoners van Beesel aan ridderschap en steden,

dat zij tegen alle recht en billijkheid moeten

betalen voor het garnizoen op het slot te Montfort.

Irmgard van Holthuysen, vrouwe.van Nieuwenbroeck,

voerde een proces tegen de 'agers van stadhouder

Hendrik van den Bergh. In l l4 werd zij in haar

jachtrecht gehandhaafd. e

Anna van Holthuysen huwde in het begin der l7

eeuw met Willem van Baexem. Hun zoons Hans,

Willem en Gerard werden in 1621 beleend.

De genoemde stadhouder,‚Hendrik van den Bergh,

was in 1627 opperbevelhebber geworden van de

Spaanse strijdkrachten. Dapper, maar lichtzinnig

werd hij spoedig weer afgezet en vervangen door

de bekwame markies de Aytona. Verbitterd over

dit ontslag werd hij het middelpunt van Zuid-

nederlandse adel, die hun gebied aan de Republiek

wilden overgeven. Men trad in onderhandeling

en de Hollandse raadspensionaris Pauw bracht

honderdduizend gulden naar Warfusee en van don

Bergh. Limburg werd voor deze prijs aan de Republiek

verkocht. De veldtocht van Frederik Hendrik werd

besproken. In 1632 vormde deze een groot leger

op de Mookerheide en zakte daarmee af naar het

Zuiden. Begin juni capituleerden Venlo, Roermond,

Maaseyk en Sittard. Na een belegering van twee

maanden werd ook Maastricht veroverd. Tijdens

dit beleg poogde Hendrik van don Bergh de inwoners

van Luik voor de Republiek te winnen. Dit mislukte.

Wegens ontrouw aan de koning werd Hendrik van

den Bergh in 1634 door de hoge raad te Mechelen

ontslagen. Hij stierf in 1638 te Zutphen als

ambteloos burger.
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Bij zijn terugkeer uit het Zuiden eind 1632

gebruikte Frederik Hendrik het middagmaal op

de Reuverse heide. In de kroniek van Roermond

staat dit als volgt vermeld:

"De 14 Novembris is sijne excellentie prince

Hendrik met het leger van Herkenbos vertroeken,

nemende den wegh naar Breyel ende Bracht ende

heeft de graef Hendriek zu dem Berghe etc. de

maeltijd des middachs mitten heer prince van

Orangien op de Roevers heyde gehalden."

Bleven in Zuid—Limburg veel plaatsen sindsdien

voorgoed Staats, o.a. Maastricht, in Midden—Limburg

worden de plaatsen weer spoedig teruggebracht

onder Spanje.

In 1633 maakte de graaf van Aytona het eiland

Stevensweert tot een Maasvesting.

In 1637 worden Roermond en Venlo voor Spanje

heroverd door Kardinaal Ferdinand van Oostenrijk.

Om het verkeer van de Republiek met het Zuiden

nog meer te bemoeilijken, bouwde de Spaanse regering

in 1641 in Blerick het fort St. Michiel.

In 1647 verkocht de Spaanse regering het ambt

Montfort aan Frederik Hendrik. Het ambt omvatte

toen: Echt, Roosteren, Maasbracht, Nieuwstadt,

Montfort, Vlodrop, St. Odiliënberg, Posterholt,

Linne, Swalmen, Asselt, Beesel, Belfeld, Stevens-

weert en Ohé en Laak. De Spaanse koning hield

de souvereine rechten.

Bij de vrede van Munster in 1648 behielden de

Republiek en Spanje wat door ieder op dat ogen—

blik bezet was. Het Overkwartier bleef dus aan

Spanje.

De laatste jaren van de tachtigjarige oorlog

vielen samen met de dertigjarige oorlog in

Duitsland, die dit land geheel verwoest achter—

liet, terwijl ongeveer twee derde der bevolking

was om'ekomen.

In 1660 werd Gerard van Baexem door graaf Ernst

Willem van Bentheim met Nieuwenbroeek belecnd.

Johan Willem van Baexem heeft in dat jaar kwestie

met de Staten over het recht tot zitting in de

ridderschap van het Overkwartier. Waarschijnlijk

woonde deze laatste in 1664 "op den Hof“ te

Swalmen en werd hij door de bisschoppelijke recht—

bank veroordeeld wegcns zijn onzedelijk gedrag

om op drie vrijdagen te vasten, eens te biechten

en vier franken aan de armen te geven.
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In 1665 ontstond in Roermond tijdens de processie

een geweldige brand, waardoor het grootste gedeelte

der stad in as gelegd werd. Ook de bisschoppelijke

archieven gingen grotendeels verloren. Zodoende

zijn de kerkelijke gegevens over de eerste eeuw

van het bisdom Roermond schaars.

Van 1669 zijn er veel verslagen van kerkvisitaties

van de parochies van het bisdom.

Aan het verslag over Beesel ontlenen wij het

volgende:

"Patrones der kerk is St. Gertrudis; jonkheer

Johan Willem van Baexem is voogd. De pastoor is

in het bezit van meerdere tienden. Pastoor is

Franciscus van de Ouder Aa. Er zijn vierhonderd

communicanten, geen kotters. Het oude dooprcgister

begint in 1611 en het nieuwe in 1652. De kerkmeesters

en de armenmeesters worden door de pastoor en

de schepenen aangesteld.Het eerste jaar zijn

zij armenmeesters en het tweede kerkmeesters.

Er is een kapelanie. Kapelaan is Petrus Jacobi.

De kapelaan moet op zon- en feestdagen de vroegmis

lezen; verder heeft hij twee missen per week waar-

van hij er een in de parochiekerk moet lezen op

donderdag en de andere op zaterdag in de kapel

van St. Lambertus. De kapel ligt in de buurt

van Kessel. De kelk en de ornamenten worden

bewaard in de woning van van Lomm.

De scheel wordt gehouden door de koster. Hij

wordt benoemd door de heer van Nieuwenbroeck

en ontvangt een jaargeld, deels van de broederschap-

pen, deels van de gemeenschap.

Er zijn twee broederschappen, een van St. Georgius

en een van St. Sebastianus. In de Sacraments— '

processie gaan ze mee met hun buksen."

Onder de kerkvisitatie van 1691 staat, dat de

schutterij niet meer in de processie gaat met

de buksen. De twee schutterijen van 1669 zijn

dus intussen samengevoegd.

Door de bisschoppen waren processies met wapenen,

buksen en voorstellingen afgekeurd, terwijl

processies met bijgelovigo gebruiken, die meer

tot schande dan tot eer van de heiligen waren,

geheel verboden worden. In 1680 trok in Roermond

weer Christoffel met de processie mee.

In Swalmen laat men in deze jaren de draak een

aanval op de processie doen. In 1703 wordt door

de bisschop bepaald, dat het Allerheiligste niet

met de prccessie mag meegaan, als de draak hierop

een aanval doet.
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Op het einde der 17e eeuw is de Republiek nog

teemaal in oorlog met Frankrijk. In de eerste

hiervan, van 1672:1678‚ werd Maastricht door de

Fransen ingenomen, Tongeren en Sittard verbrand,

terwijl onze streek veel te lijden had van door-

trekkendo soldaten. In Swalmen gingen in 1674

-taohtig boerderijen in vlammen op. In deze tijd

maken de theorieen van Jansenius grote opgang.

Bisschop Cools (1667-1700) heeft zijn dioeees

voor deze gevaarlijke ketterij gevrijwaard.„0nder

zijn bestuur werd ook de kerk van St. Odilienberg

gerestaureerd.

In 1700 stierf Karel II, koning van Spanja, de

laatste der Spaanse Habsburgers. Dit was dc oor—

zaak van het uit eken van de Spaanse Successie-

oorlog (1700—171 ï. -

Duitsland, de Republiek en Engeland streden

tegen Frankrijk en Spanje. Dit bracht opnieuw

Frans troepen in onze streken. In 1701 kregen

de Spaanse bezettingen van Roermond en Venlo

versterking van Franse soldaten. Dezen roofden

vee en granen en plunderden naar hartelust. In

1702 kwam een geallieerd leger onder Abdam en

veroverde Weert, Venlo, Roermond en Stevensweert.

In 1715 werd bij het Barriere—traktaat jidden—

Limburg opnieuw verdeeld, waarna de staatkundige

indeling was als volgt:

Staats: Venlo met fort St. Michiel, Stevensweert

en ambt Monfort, behalve Asselt en Swalmen.

Oostenrijks: Roermond, Asselt, Swalmen en het

land van Weert.

Pruisens: het land van Kessel en een gebied boven

Venlo.

Gulicks: Melick, Tegelen, Steyl.

Luiks: het land van Horn.

Deze verbrokkeling van onze streek was zeer

nadelig voor de handel. De Staten hieven tol

in Venlo, Pruisen in Kessel en Well, Luik in

Neer en Oostenrijk in Roermond. Daarenboven waren

er nog een vijftig vliegende tollen.

De lakonindustrie vond geen afzet meer en de uit-

voer van granon naar het noorden werd gestaakt.

De diverse regeringen hebben geen belangrijke

veranderingen gebracht in de gebruiken van hun

onderdanen. In de Pruisische gebieden had men

wel de last van de soldatenvorderingen en in de

Staatse gebieden worden de belangen van de

gereformeerden meer op de voorgrond gesteld.
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Het gebied‘van Roermond en Weert was zeer ingenomen

met de Oostenrijkse heersers. Vooral het bestuur

van Maria Theresia (1740—1780) was zacht en beleid-

vol. Haar zoon Joscph II (1780—1790) was een van

de zogenaamde "verlichte despoten". Hij trachtte

de “verlichting“ = beschaving en welvaart van

zijn volk door strenge wetten tot stand te brengen.

_ Alles, wat niet overeenkwam met zijn verlichte

denkbeelden, werd verboden. Hij hief veel kloosters

op. De onderwijscongregaties mochten blijven bestaan.

De processies worden verboden.

Van de verbrokkeling van Limburg in de talloze

kleine roversbenden: "de Bokkenrijders", die van

1734 af gedurende een zestigtal jaren Limburg

en wel voornamelijk Zuid—Limburg onveilig maakten.

Ondanks de strengheid, waarmee tegen de leden

der benden werd opgetreden, worden zij eerst

voorgoed onderdrukt door de Fransen. Tegen personen,

die gevangen genomen worden onder beschuldiging

tot deze benden te behoren, worden zo lichtvaardig

door lokale rechtbanken doodvonnissen uitgesproken,

dat er meer personen terechtgesteld zijn, dan de

benden leden geteld hebben.

Mot de toepassing van de pijnbank worden zelf—

beschuldigingen afgeperst, die in feite geen

waarde hadden.

In 1792 kwamen de eerste Fransen in Roermond;

in 1793 plaatsten zij er de vrijheidsbeom. In

dat jaar waren zij ook slaags met de Pruisen.

De geestelijkheid had van deze troepen veel te

lijden. In 1795 werd Limburg ingelijfd bij de

Franse Republiek, waarbij ook de anti—godsdienstige‘

wetten van kracht worden. Alle kloosters werden

opgeheven en de meeste kerken en kapellen gesloten.

Slechts de priesters, die de eed van trouw aan

de Republiek aflegden, mochten hun functie blijven

uitoefenen. Priesters, die dit niet deden, worden

gevangongenomen en verbannen.

Op burgerlijk worden allen gelijk voor de wet

verklaard. De heerlijke voorrechten werden

afgeschaft. Alle adellijke wapens moesten zelfs

verdwijnen.

Ook de gilden werden opgeheven, waardoor ieder

voortaan vrij zou zijn in zijn beroep of bedrijf.
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Een grote verbetering brachten de Fransen door

de nieuwe landsindeling, waardoor een einde kwam

aan de kleinstaterij. ‘

Limburg kwam in hoofdzaak onder het departement

van de Hedermaas, met de arrondissementen Maastricht,

Roermond en Hasselt, die verdeeld waren in kantons.

Tot het departement van de Roer behoorden de

Limburg“e plaatsen, die voordien tot Pruisen of

Gulick behoord hadden. In dit departement golden

niet de anti—kerkelijke wetten, daarom ging men

van Roermond naar Meliok ter kerke. Financieel

brachten de Fransen geen verlichting, maar hoge

belastingen en veel vorderingen voor het Franse

leger, die betaald worden met waardeloze assignaten.

Een nieuwe maatregel van de Fransen in 1798

wekte algemene verbittering, n.l.: de invoering

van de loting. Vliegende vendels werden toen op

Limburg losgelaten om lotelingen op te sporen

en klokken te roven.

In 1799 kwam Napoleon aan de macht. Door zijn

krachtdadig optreden herstelde hij overal de orde.

Door grote werkobjecten, zoals het aanleggen

van wegen en kanalen, verschafte hij aan velen

werk. De wegen van Maastricht naar Tongeren, van

Maastricht naar iken, van Maastricht over Maaseyk

naar Nijmegen en van Venlo naar Gelder zijn z'n

werk. Bij Venlo werd begonnen met het graven

van een kanaal, dat Rijn, Maas en Schelde zou

verbinden. Dit werd evenmin voltooid als het

kanaal dat in 1626 door de Spaanse regering ont—

worpen was. Economisch ging het in Limburg goed.

De handel leefde op, de landbouw bloeide en de

stedelijke industrie maakte weer goede zaken.

  

Napoleon had vanaf zijn komst aan de regering

getracht de katholieken voor zijn zaak te winnen.

De verbannen priesters liet hij terugkeren en

als eed vroeg hij een eed op de grondwet. In

1801 sloot hij een conoordaat met de Paus.

Hierbij werden nieuwe bisdommen ingesteld. Het

bied m Roermond werd opgeheven; de bisschop

van Velde—de Melroy legde zich hierbij neer.

Limburg ku nu weer onder de bisdommen Luik

en Heulen. v le kerken werden onder Napoleon

weer heropend, de processies trokken weer en

religieuse instellingen konden weer eigendom
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De dwangmaatregelen tegen de Paus en de annexatie

van de kerkelijke staat deden de keizer veel

sympathie verliezen. Vooral het feit echter, dat

vele jonge mannen in de aanhoudende oorlogen

van Napoleon moesten dienen, nam velen tegen

hem in. Toch had hij ook nog een groot aantal

vurige bewonderaars, vooral bij de mannen, die

‚onder hem gediend hadden.

Ook aan de tocht naar Rusland namen veel Limburgse

jongens deel. In 1813 trok door Limburg het ver—

slagen leger van Napoleon, die zelf in balling-

schap naar Elba gevoerd werd.

Op l augustus 1814 werden de Zuidelijke Nederlanden

aan Koning Willem I toegewezen, dus ook geheel

Limburg. De grens met Duitsland werd bepaald op

minstens een halve Duitse mijl van de Maas. Doch

Tegelen en Steyl bleven Duits. In 1816 werd

Herzogenrath geruild tegen Steyl-Tegelen.

De Zuidelijke Nederlanden voelden weinig voor

een vereniging met Nederland, zij waren liever

verenigd met Oostenrijk of zelfstandig. Gedurende

de vereniging met Nederland heeft het eigenzinnige

optreden van de koning, vooral in kerkelijke

aangelegenheden, de Zuiderlingen steeds verder

van hem verwijderd, wat ook in 1830 de opstand

tengevolge had. Economisch was de regering van

Willem I ook in het Zuiden goed. Hij liet de

Zuid—Willemsvaart graven.

In 1830 verklaarde heel Limburg zich solidair

met Belgie. Door het plichtsgetrouw optreden

van de Generaal-Majoor Dibbets bleef echter in

Maastricht het Nederlands gezag gehandhaafd.

Venlo en Roermond werden door Generaal Daine,

commandant van het Belgische Maasleger, op de

Nederlandse commandanten veroverd. Toen in 1839

Limburg toch bij Noord—Nederland gevoegd werd,

trokken de Staten van Limburg naar Drussel om n

de Belgische koning te bewegen Limburg bij Belgíe

te houden. Dit verzoek had geen resultaat.

Nederlands Limburg werd in 1839 tevens hertogdom

en lid van de Duitse bond.

In 1848 was er in Limburg een beweging voor

afscheiding van Nederland en aansluiting bij

het Duitse rijk. De zakenlui waren echter voor

een nauwere aansluiting bij Nederland.
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De regering in Den Haag versterkte toen de garnizoenen

in onze steden. Bovendien trad de geestelijkheid

kalmerend op. Toen ook de Nederlandse wetgeving

meer geliberalisccrd werd, was het verzet spoedig

gebroken.

In 1867 werd op de Conferentie te Londen door de

geallieerden beslist, dat Limburg voortaan alleen

tot het Koninkrijk der Nederlanden zou behoren.

'Kerkelijk bleef Limburg van 1802—1840 tot het

bisdom Luik en Keulen behoren. In 1840 werd het

een zelfstandig apostolisch Vicariaat. Bij het

herstel der hierarchie in Nederland in 1853 werd

dit apostolisch Vicariaat tot bisdom verheven.

Mgr. Paradis was de eerste bisschop.

In 1834 werd Reuver een afzonderlijke parochie.

Na de Franse revolutie kon geen geregelde dienst

meer plaats hebben in de Lambertus—kapel te Reuver.

In 1830 stortte de kapel in en werd een noodkapel

in dc kom van Reuver gebouwd. Tevens begon men

met de bouw van een kerk, die in 1834 door de

deken van Venlo werd gewijd. Is er voor Limburg

verder geen verandering meer voorgevallen en bleef

het tot 1940 gespaard voor oorlog, op maatschap—

pelijk gebied brachten de nieuwe uitvindingen

(stoomketek, locomotief, telefoon, telegraaf,

elektriciteit) grote wijzigingen..

De vooruitgang van de techniek riep grootbedrijven

in het leven, waartegen de kleine ondernemer

zich niet kon handhaven. Hij was verplicht zijn

zelfstandig beroep prijs te geven en als arbeider

in de fabrieken te gaan werken. De grote schare

arbeiders, die dikwijls onder ongunstige arbeids—

voorwaarden in de grote bedrijven werkten, vormden

een nieuw sociaal probleem. Er worden werklieden—

bondcn opgericht om de positie van de arbeiders

te verbeteren.

Van 1839—1880 worden in Nederland de spoorwegen

aangelegd, wat in het verkeer en goederenvervoer

een geweldige verbetering teweeg bracht.

In het derde kwartaal der eeuw brachten de veeteelt-

en landbouwprodukten zeer goede prijzen op. In

deze jaren van voorspoed hebben de boeren verwaar—

loosd hun produkten op peil te houden met die

van andere landen. Toen in de volgende jaren

veel Amerikaanse granen ter markt kwamen, stond

Nederland achter bij Canada, Australie en vooral

Dencmarken.
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Men vond vrijwel nergens meer afzet voor. De

regering nam terstond maatregelen om deze ernstige

crisis te boven te komen. Door het oprichten

van 1andbouwscholen, proefstations en proefboer—

derijen bracht zij de boeren op de hoogte van

de moderne landbouwmethodes. In 1900 was de achter—

stand ingehaald en begon de landbouw weer te

herleven.

De eerste wereldoorlog van 1914—1918 ging gelukkig

aan ons voorbij; bepaald klassen van personen

hebben van de abnormale duurte in die jaren

geprofiteerd ten koste van anderen. De smokkel—

handel tierde welig, ook in onze gemeente.

In 1918 deden de socialisten een poging om met

geweld aan de regering te komen. Met behulp van

de burgerwachten bleef de regering de toestand

meester. . ‚ '

In de jaren 1932 en volgende heerste er hier,

evenals in vele andere landen, een grote econo—

mische crisis. Tengevolge van de steeds verder

doorgevoerde mechanisatie werden er meer goederen

geproduceerd, dan er koopkracht was en ontstond

er massa—werkeloosheid. Ook de landbouw en veeteelt

hadden met overproduktie te kampen. De regering

heeft verschillende crisiswetten uitgevaardigd,

om do zwaarst getroffenen te steunen.

De oorlog van 1940 maakte een einde aan deze

overproduktie. Nederland werd mee ingeschakeld

in de DuitSe oorlogsindustrie en onze Germaanse

broeders konden nog het een en ander gebruiken.

Daarenboven meesten vele jonge mannen naar Duitsland

voor de Arbeitseinsatz. Vijf jaren lang heeft ons

volk gezucht onder het juk van een gewetenloze

bezetter, die aan ons ook nog zijn door de bis—

schoppen veroordeelde ideologie wilde opdringen.

Velen van onze dapperste verzetsmannen moesten

hun moed met gevangenis, concentratiekamp of

dood betalen. Het ergst hebben de joden geleden,

die met duizenden werden weggevoerd en vermoord.

Voor onze gemeente zijn de maanden november 1944

tot februari 1945 de zwaarste geweest. Toen lagen

wij in de frontlinie en werden wij dagelijks van

over de Maas door de geallieerden bekogeld met

granaten. Meerdere inwoners verloren het leven

en vooral in Beesel werden de kerk en de meeste

huizen ernstig beschadigd.
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Begin februari begon de evacuatie van de bevolking

over Bruggen of Kaldenkirchen naar Friesland,

Groningen en Drento, waar zij tot na de bevrijding

bleef.

In de jaren na de bevrijding werd de wederopbouw

in onze gemeente in hoofdzaak voltooid, terwijl

door de bouw van een flink aantal nieuwe huizen

de woningnood aanzienlijk verlicht, ofschoon nog

niet gelenigd werd. Industrie en landbouw werkten

weer spoedig op volle toeren, terwijl enige nieuwe

bedrijven zich hier vestigden.

Hier willen wij dit kort overzicht eindigen.

Er is thans nog voldoende materiaal voorhanden

om een duidelijk beeld te geven van de geschiedenis

onzer gemeente in de laatste honderd jaren. Maar

dan zal men thans moeten beginnen met die gegevens

bijeen te brengen en te ordenen.

De belangrijke gebeurtenissen uit de laatste

oorlog kunnen thans nog uit de mond van vele

ooggetuigen vernomen en opgetekend worden. Wanneer

men later uitsluitend'op officiele rapporten te

werk zou gaan zou op bepaalde feiten ongetwijfeld

niet het juiste licht komen te vallen.

Dat over de geschiedenis van onze plaats vóór

1800 zo weinig is opgetekend, is te betreuren,

maar de toenmalige inwoners niet kwalijk te nemen.

Uit de kruisjes onder de akten in het cijnsboek

van Hieuwenbroeck, die voor handtekeningen moesten

dienst doen, blijkt dat onze voorvaderen niet

schrijven konden.

Wanneer wij aan ons nageslacht echter niets

overleveren van onze kennis, dan is dat een tekort.

aan eerbied voor de traditie.

JEU HENSEN.

1951

+++++++++++++++++++++



 

LIMBURG, HET LAND DER OUDE MONUMENTEN.

 

Beesels historische rijkdom.

Het dorp Beesel is een plaats van veel meer historische

betekenis dan men oppervlakkig zou denken. Vooreerst heeft

het in de loop der eeuwen verschillende namen gehad.

Een der grootste Duitse navorsers op toponymisch gebied,

en wel dr. Forstemann, meent, dat de naam Beesel is ontstaan

uit Bese(lo)‚ waarin hij het prefix "hese" terugbrengt naar

het mlt. bersa = gevlochten haag of heg. Want, zo beweert

hij, een Keltisch bers = omheinen. Ook hebben we een naam

Biesel of Biese-lo gevonden. Men wil, dat deze naam van

meer natuurlijke oorsprong is, zodat velen het ervoor

houden dat daarin het begri : plaats of plek (loo)‚welke

zich door haar rijkdom aan giezen van andere plaatsen

onderscheidde, wordt aangeduid.

Hoe dan ook de naam der plaats moge ontstaan zijn, oudfís

het dorp zeker, heel oud. Het vinden, in de eerste plaats,

van een belangrijk grafveld, tussen Beesel—Reuver, d.w.z.

een Gallo—Germaans urnenveld, enqëèn dito grafveld, waarin l

inheemse en vrij late Romeinse brandgraven blijkbaar uit

een ïeríode bij elkaar lagen, en waarin urnen er inheemse

bevo king een zeer bijzonder (zgn. La Tène) karakter dragen,

tweedens de nauwe verwantschap daarvan met de cylinder-

vormige Germanenurnen, dat alles leert ons dat we hier te

doen hebben met merkwaardige overblijfselen ener laat

Germaanse bevolking, en is tevens een bewijs, dat zowel

Germanen als Romeinen hier eens hun nederzetting hadden.

Dat zijn feiten welke van bijzondere waarde en betekenis

Zijn.

Toen ik vóór vele jaren eens een hele dag daar een onder—

zoek instelde, kwam ik tot de vaste mening, dat daar (d.i.

richting Beesel—Reuver) eenmaal een der wegen moet gelopen

hebben, waarover de volkeren vanaf de Rijn naar onze

Zuidelijke gewesten moeten getrokken zijn. En als ik me

niet vergis, heeft wijlen de grote eschiedkundige dat

pastoor Habets door zijn ernstig on erzoek nagegêan‚

in de Romeinse tijdperiode hier beslist een Romeinse

heirbaan heeft gelopen in de richting der rivier de Maas.

Bovendien is er ook nog meer aan het licht gekomen.

Tussen Beesel en de Duitse grens ligt een dalvormige vlakte,

welke de naam draagt van Amerslo. (Amer dateert uit de heel

oude tijd, toen men op gas gebroken land voor afwisseling

een soort tarwe verbouw e, daarvandaan no Amer— en Amersland).

Ook daar werden eens Romeinse urnen gevon en. Zelf heb ik

er indertijd een kruikje en een Romeins schaaltje gevonden,

en bovendien zijn er ook door anderen nog schotels, wrijf—

schalen en kommetjes aan de oppervlakte gebracht. En ik zou

er gerust voor durven instaan, om ook in het zgn. Meelders—

broek (Belfeld-Beesel) nog prehistorisch vaatwerk te ont-

graven. Want de naam Meeldersbroek bergt m.i. het begrip van

melle, mold, mal: maalstede.
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Of dus Beesel een voorname plaats is in de voor—

geschiedenis! Maar ook zijn karakteristieke

buurtnamen als Riokel, Leeuwen e.a. bewijzen

dat. Ten overvloede valt er over dit dorp nog

heel wat meer te vertellen. Hoe klein het oor—

spronkelijk ook moge geweest zijn, toch was het

in de Middeleeuwen de zetel van een gelijknamig

ridderlijk geslacht. Dus ere wie ere toekomt.

t ‚ Hierover later.

Beesel heeft ook een mooie kerk, welke gewijd

F“ — is aan de H. Gertruda. Een der voornaamste kerkelijke

meubelstukken was vóór jaren de prachtige stenen

doopvont met een zeer mooi koperen deksel. Ik

was er in de tijd ‚ dat de steeds gedienstige

en voorkomende gemeente—secretaris, de heer Meuter

nog leefde, die me mededeelde, dat er oudtijds

twee schuttersgilden bestonden. Tot beschermpatroons

hadden ze St. Sebastianus en St. Joris, de bekende

drakenschut. Het was in oude tiâdcn, volgens de

heer Meuter, gebruikelijk, dat e gilden ook in

de processies meetrokken, gewapend met buksen,

welke onder het trekken van de ommegang werden

afgevuurd, evenals de daarvoor bestemde korte

kattekoppen of kamers. Ze konden Zo ontzettend

hard knallen, dat de slagen gemakkelijk te Venlo

gehoord werden. Om ongelukken te voorkomen, is

‚ deze gehele schietpartij echter later begrijpelijk

9 verboden. Laat ik hier nog bijvoegen, dat het

dorp Beesel reeds sinds eeuwen bekend is om zijn

interessant gebruik; het “Draaksteken”. De betekenis

van dit spel is de overwinning van de ridder

St. Joris op de drakendemoon, en het werd inderdaad

in geuren en kleuren ten tonele gevoerd in de

open lucht, en waarheen duizenden toeschouwers

stroomden.

Toen ik voor jaren te Arnhem het openluchtfeest

(folklore) bijwoonde, was daar ook Beesel met

de draak vertegenwoordigd, en ik constateerde

er met genoegen, dat de drakenschutters van Beesel

een enorm succes hadden.

Thans wil ik ook een en ander over de kerkelijke

geschiedenis van Beesel in het midden brengen.

Op de oude Romeinse heirbaan, welke eens in deze

buurt liep en met Keulen verbinding had, lag

tegenover het oude kasteel van Kessel op een

heuvel, de zandberg(en) genaamd, een kapel voor

de bekeerde heidenen.
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Men Wil, dat aan de fundamenten nog goed te zien

was, dat zij oorspronkelijk óf een heidense tempel

óf een soort wachthuis of signaaltoren is geweest.

Maar toen de streek hier in de laatste jaren

van 600 door de geloofspredikers, de H. Willibrordus

en de H. Lambertus, vrijwel tot het christendom

was bekeerd, moet voornoemd primitief afgodstempeltje

door deze priesters gewijd zijn en tot een christen—

bidkapel veranderd, daar de bekeerden al spoedig

aan zo'n Godshuis behoefte kregen.

De H. Pleohelmus, die op zijn prediktochten

ook hier herhaaldelijk voorbijkwam, heeft er meer—

malen het H. Misoffer opgedragen, en dan was

volgens de overlevering de nieuwe kapel opgepropt

met gelovigen. Welnu, deze kapel werd en bleef

lange tijd de parochiekerk van Beesel. Totdat

in de 14 eeuw Beesel noodzakelijk een nieuwe,

maar hoofdzakelijk grotere kerk moest hebben,

en deze dan ook in dit jaar werd gebouwd. Later,

veel later, en wel in 1840, kreeg de plaats weer

een nieuw Godshuis. Toen de kerk in de 14c eeuw

gebouwd was, had Beesel nog geen kapelaan. Deze

priester, als hulp voor de paroohieherder, scheen

eerst in de 17e eeuw voorgoed nodig te zijn,

daar hij op 7 april 1661 als kapelaan werd aan—

gesteld.

Toen werden dan ook alle mogelijke bezittingen

en inkomsten van bovengenoemde kapel afgenomen,

tot aanbouw en onderhoud van een nieuwe kapelanie

van Beesel. Daarbij kwam de uitdrukkelijke bepaling,

dat de kapelaan van de parochie ook rector zou

blijven van de kapel. Zaterdags zou hij geregeld

de H. Mis in deze kapel gaan lezen, tot gerief

der omwonende gelovigen. Maar ook werden de kapelaan

enkele lasten opgedragen. Zo moest hij o.a. op

Sint Lambertusdag, een gevierde feestdag, aan de

zeereerwaarde heer pastoor, bestuur en zangers

twee rijksdaalders betalen, terwijl hij de pastoor,

als deze ook in de kapel biecht kwam horen, behoor—

lijk diende te verzorgen. Eveneens kwam het onder—

houd der kapel, aankoop van sieraden en misgewaden

te zijnen laste. e

Dat duurde zo tot het laatst der 18 eeuw,

toen door Monseigneur_van Roermond een rector—

curaat aan de kapel werd aangesteld.
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Kort daarop volgden de woelige tijden der Franse

omwenteling, zodat de kapel van geregelde dienst

verstoken bleef, eindelijk bouwvallig werd, om

na een roemrijk bestaan van vele eeuwen in de

winter van 1830 in elkaar te storten.

Tenslotte belanden wij bij het mooie landgoed

Dit kasteel droeg eens, volgens

prof. Witkamp, de naam van "Nijbroek". Of een

nog andere naam "Ni—broek" heeft bestaan, zullen

archieven moeten uitwijzen. Zou dat wel het geval

zijn, dan ligt in de plek, waarop het kasteel

staat, het begrip van een oude, prehistorische

cultus. Bij navraag aan de adellijke familie

kreeg ik hieromtrent echter geen advies. Dit

oude kasteel met zijn prachtige reusachtige

pijnbomen en zijn heerlijke poort, waarop het

wapen der familie Ruys, maakt bij eerste aanblik

een zeer deftige, solide indruk. Het hoofdgebouw

lijkt mij te zijn een trapgevel—constructie,

doet op het eerste gezicht aan als een merkwaardig

landhuis, vooral het niet alledaagse en voorname

cachet dragende door zijn omgevende singelgrachten.

Een gezellige, hoogst prettige indruk maakt

de huizing Nieuwenbroeck ook door haar riante

entourage van overvloedig groen en struweel.

Daarbij is haar grote, omvangrijke tuin, die

we beter doen een park-aanleg te noemen, een

grootse, maar niet minder prettige landelijke

oppervlakte.

Bij al het weidse der ligging doet het hele

complex zo gemutlich aan. Het adellijke huis

had bovendien ook een mooie bidkapel in zijn

interieur.

Wat de historie betreft, kunnen we er om de

schaarse gegevens niet zó uitgebreid over uit-

weiden.

Wanneer we de archieven nagaan, dan is de oor-

spronkelijke huizing van interesante ouderdom.

We vingen dan, dat het kasteel reeds in het begin

der 14 eeuw verschillende hofrechters bezat.

Om er echter iets meer van te maken, dient men

een blik te slaan in het oude cijnsboek. Daarbij

komt men dan tot de wetenschap, dat de heren

grondbezitters van die tijd ten opzichte van

een groot aantal oijnsplichtigen nogal aanzienlijke

schattingen noteerden.
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Enkele adellijke families woonden in de niet

zover afgelegen buurten, en dezen, zoals het

geslacht van Baexem, van Afferden, van Boxmeer,

van Holthuyzen, Ruys, van Splinter, waren allen

adellijke grondheren. Overigens vonden we in oude

geschriften, dat in de 18 eeuw het landgoed

werd bewoond door een Arnold Frans Bosman, die

ten jare 1734 verlof kreeg in bovengenoemde kapel
=® ' de geheimenissen van het altaar op plechtige

Wijze te celebreren.

Het kasteel is thans (1937) bewoond door de

p“ adellijke familie van Splinter, d.w.z. door

mevrouw de weduwe van de overleden baron en

haar dochter. Naar men zegt, moeten deze adellijke

dames zich bijzonder verdienstelijk maken door

hare milddadighcid tegenover de armen.

GER. KR.

17 april 1937
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Deze geschiedenis grijpt terug tot in de grijze

oudheid. Zij dateert uit de Romeinse tijd en is

waarschijnlijk gebouwd op de grondslagen van een

wachthuis langs de grote weg naar Keulen, die

destijds van Kessel uit over de Maas door het

gehucht Offenbeek naar Duitsland liep en daar

waar thans Reuver ligt, de grote weg, eertijds

de Gelderse baan, kruiste.

Waarschijnlijkcis het oorspronkelijke kapelletje

gebouwd in de 7 eeuw, toen de H. Lambertus en

de H. Willibrordus, die vaker te Susteren verbleven,

in deze streken het H. Evangelie predikten. De

H. Lambertus werd later de Patroonheilige van

Kapel en Kerk. Van de H. Willibrordus bezit de

kerk nog een mooi oud houten beeld, links boven

de ingang van de Lambertusbeuk.'

De St. Lambertuskapel heeft altijd gegolden

als de bakermat van de Parochies Beesel en Reuver

en als een eerbiedwaardig heiligdom.

Onder de merkwaardige data in de geschiedenis

der Kapel noemen we het jaar 1300, toen een vrese—

lijke pestziekte deze streken teisderde en er

gebrek aan priesters was. Vanuit Maastricht

zonden de predikheren een priester om de stervenden

bij te staan. Zij kwamen per boot de Maas afzakken.

Van die tijd tot in 1793 kwam jaarlijks op St.

Lambertusdag een predikheer van Maastricht naar

hier om de H.H. Diensten te verrichten.

Toen in 1661 aan de pastoor van Beesel een kapelaan

werd toegevoegd, werden aan de St. Lambertuskapel

alle inkomsten en eigendommen ontnomen en aangewend

tot oprichting en instandhouding van de kapelanie

te Beesel. Daartegenover moest deze o.m. zorgen

voor de instandhouding van het gebouw, de aan—

sehaffing en het onderhoud van de benodigde kerk—

gewaden en sieraden.

Dat scheen echter de draagkracht van de kapelaan

— wat ook heel begrijpelijk is — te boven te gaan,

want in 1689 gaf Karel II, die ook hertog van

Gelre was, aan Joannes Beurskens, "Capellan tot

Besel ende rector van de eapello van St. Lambertus“

brieven van octrooi voor het houden van een jaar-

en paardenmarkt, "wijl de capelle door ouderdom

en crijgstroubelen zodanig were ondercommeuende

geruineert, datten Heere remonstrant met de grootste
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moeyten van de weerelt dezelve wederom hadde

moeten repareeren ende in goede staat stellen,

waartoe zijne Hoogheid ook de goedheydt hadde

gehadt van by syne pauselycke Heyligheyt eene

vollon aflaet te verkreygen voor alle persoonen,

die in loco hunne devotie zouden doen."

Op 6 juli 1771 gaf de bisschop van Roermond,

H.J. Kerens, primaat van Gelderland, verlof om

op zon— en Heiligdagen in de St. Lambertuskapel

het H. Misoffer op te dragen. Het getal communi-

canten bedroeg toen tweehonderd.

De Staten—Generaal van het overkwartier Gelderland

kondigde in 1778 een verordening af, "dat de

heere pastors en caplaans hunne oompotentien

konden vragen aan de wereldsche thiendienaren“,

en hen ook de last konden opleggen voor het

onderhoud van de kerken en wat daarvan afhing,

b.v. presbyterien of pastorele huizen.

In 1785 werd deze verordening toegepast en het

"Souvereine Hof van Gelderland" te Venlo bepaalde

de genoemde competentie op f500‚- en f300‚—

wisselgeld en bij openlijk vonnis werden de thien—

dienaren verplicht "tot uitbetaling dier competentie

en tot het onderhouden van kerk, kapel St. Lambert

tot bezorging van alle noodige effecten en meubles,

verders.tot het onderhouden van pastorie en caplanie."

Later verzochten de inwoners van Reuver aan de

"Goerfden" de landheren en grootgrondbezitters

in verband-met de verwachte aanstelling van een

"permanenten capellaan" een schenking en wel

"tot bevordering van een zo heylzame institutie

vooreerst twintig morgen gemeentegronden als bij

provisie ton behoeve van die Sint Lambertuscapelle

is genoten, en verdere nog de quantiteit van

honderd morgen dito gemeentegronden met beding van

eenen rumen rek van jaren binnen wyelke van die

gronden geen schattingen zouden worden betaalt."

Het verzoek werd toegestaan en daarop volgde

een verzoek aan Philippus Damianus van Hoensbroek,

bisschop van Roermond en primaat van Gelderland

om tot het tijdelijk rectoraat bij provisie te

benoemen Jacobus Heythuysen "aetueelen priester-euraat

en inwoner tot Maasbracht."
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Ook dit verzeek werd ingewilligd en de Raad van

State der Verenigde Nederlanden besloot verlof te

geven "om gedurende een tijd van tien jaren uit

de renten van de goederen van de gesuprimeerde

Closteren te betalen aan Jacobus Heythuysen,

de somma van 200 Gulden Hollands 's jaars en

aan Lambertus Reyndors (seoolmeester en koster)

de som van 50 Gulden 's jaars."

De Hoogmogende Heren maakten er zich dus wel

goedkoop van af. Later werd genoemde Jac. Heythuysen,

reetor—euraat der kapel met de last daarin op

zon— en Heiligdagen de H. Mis te lezen, te preken

en de Saeramenten uit te delen.

Dan kwam de grote Franse omwenteling. De kerk

te Beesel en de kapel te Reuver worden gesloten

en de priesters verdreven. Slechts in het geheim

werden de H.H. Geheimen gevierd. Een heldhaftig

geestelijke Mathias Beeker verrichtte vaak de

geestelijke bedieningen. De oude kapel, die reeds

eeuwen aan zich had zien voorbijgaan, werd bouwvallig

en op 9 februari 1830 stortte zij in puin.

Gedurende lange tijd waren er onenigheden tussen

Beesel en Reuver over de goederen der kerk. Vanaf

1816 begonnen de kerkmeesters van Beesel al de

goederen en renten en erfpachten tot zich te trekken,

zonder dat er iets gedaan werd voor de kapel.

Dit duurde tot 1822, toen de thiendienaren tussen

beide kwamen en probeerden beide partijen tot

een overeenkomst te brengen, wat echter nooit

volledig is geslaagd. Men besloot te Reuver zelf

een nieuwe kerk te bouwen. Voor het gemak der

bewoners werd deze niet meer op de St. Lambertus—

heuvel, maar in de kom van Reuver gebouwd.

Toen in 1834 Mgr. van Bemmel, bisschop van Luik,

het rectoraat Reuver tot parochie van de H. Lambertus

verhief, achtten de toenmalige pastoor van Wielick

met zijn kerkbestuur het tot hun plicht op de

Heilige Plek, waar eeuwen lang hun voorvaderen

de grote apostel dezer streek en hun Beschermheilige

hadden vereerd, uit de eerbiedwaardige brokstukken

van het aloude gebouw het nieuwe kapelletje op

te richtten dat sedert 1845 de herinnering aan

een vroom verleden bewaart.

Veronderstellend dat vele parochianen van dat

vrome verleden weinig of niets weten, hebben wij

getracht, aan de hand van een door pastoor Vraneken

in 1896 uitgegeven boekje over de geschiedenis van

de St. Lambertuskapel te Reuver, de voornaamste

feiten aangaande de St. Lambertuskapel nog eens

onder aller aandacht te brengen.

(De schrijver van dit artikel is onbekend.)


