
  vormen, constructies en xn‘ite len zou willen Pììy‘m-fltì en gebruiken. Men behoort daar 0.1.

niet wantr .iwend tegenover te staan, al dient ll\L.; om vhtigheid te worden gehandeld.

Er zijn zeer kundige honwmeesters, die met gruote' ‘wìjding en volkomen eerbied voorhet

bestaande toch niet geheel nieuwe vondsten en toepass‘ „.‚en ten sltitte een geheel schiepen, wel

is waar verscheiden in onderdeelen, maar met harmonie in het uchcel.

Als voorbeeld van dergelijke geslaagde restauraties noemen wij de vernieuwing van de torena

spits te ijselstein in 1915, naar ontwerp van den bekenden Amsterdamschen architect De Klerk

en na diens overlijden uitgevoerd door den architect Baanders. Verder de herstelling van de Grootc

Kerk te Dordrecht onder architectuur van Injos. Th. Cuypers te Roermond en B. van Bilderbeek

te Dordrecht. En meer in onze buurt de aanbouw van het R.K. Weeshuis te Venlo door tien

architect lr. Kayser, aldaar. ‘

7.00 zijn er meer geslaag e voorbeelden. Het blith echter toch een ietwat hachelijk werk en

h:ra.id en voorzichtigheid zijn geboden. ’t Is niet altijd mogelijk voor zulk werk te kiezen

uit een naar aanleiding van een prijsvraag ingekomen keurcollectie. Wel schept zoo'n prijsvr'ag

meer waarborgen, dan anders denkbaar zijn. l /

Met deze conclusies achten wij onze taak geëindigd en vragen aandacht voor de bijgevoegde

afbeeldingen, waarvan sommigen beter dan ’n lange beschrijving een idee kunnen geven van wat

verwoest werd en gespaard is gebleven en bij de restauratie kan worden benut. ‘

Roermond. ' - HUUSMANS.

 

  

  

Bezitters van het goed Nieuwenbroeèk te Beesel uit de

geslachten (de) Bosman en de Haen

‘L ET artikel van j. Barten 3,]. in de ‚,Maasgoaw" (1944) blz. 8A-—«9 l), is voor mij ecne aan-

.it, u. leiding om hier iets mede te dealen over de geslachten (de) Bosman en dc Haen, temeer

daar over deze families tot heden niet veel is gepubliceerd.

De man van Anna Catharina C(h)arpeniicr 2), die als weduwe 28 Mei 1712 Nieuwenbroeck

nad aang ht, joannes (de) Bosman aansclzeuwde op 21 Fehr. 1623 te Roermond het levens-

ichr, wa: Liceneieat in de Beide Rechten, en schepen, aldaar overleden vóór 3 Maart 1662.

Zijne ouders waren de Licentiaat l’errus Bosman, die in Mei 1620 tot schepen van Roer—

mond werd gekozen, van wellte stad hij gedurende de jaren 1632, 1642 en 164-3 burgemeester

was, tevens provisor van het Collegium lr'lierunymianum te Keulen sedert .13 Febr. 1623, pro—

visor van het weeshuis te Roermond (24 Ai il 1653), syndicus der Staten 1653—4657, Roer-

mond 4 r'tug. 1558, en Beat ix Bisschops‚.die eene dochter was van Cerardus Bisschops en joanna

van Campen 3).

Anna Catharina C(h)arpentier was de dochter van Ceorge C(h)arpcntiex en Margaretha

'lÎi sius en te Maastricht in de St. jacob gehuwd op 22 juli 1649 2). Zij overleed als weduwe te

Brussel 15 Nov. 1715 en werd in de St. Catiiarinakerk ter aarde besteld“).

Den 16 Sept. 1686 droeg Sr. Gerurd llenriek van B;\e(r)ll, secretaris van het MunsterLlooster

te Roermond, daartoe. gevolmachtigtl door ' ‘idis Maria M; ‘ retha van W(e)yenhorst‚ M(.\ria)

“i—ih) de Blanekart, Anna de M:.ta(r), 1.. M. van lìiittersdorfl’, over op dr. 'lver erven, niet

:up- en dewndamtien, onder de jurisdictie der ad Roermond in 'L' Ham gelegen, een jaarrenie

 

  

   

  

van 25 rijksdaalders in specie na n den 1’1UOgĲClLL'i‘L1UXÌ Heere Cerardus Bossman, l'lercre tot Leuwen, 4

in naam \an :ijne moeder joil'rouwe Anna Catharina Carpentier, weduwe van wijlen dcn Li-

centiaat joannes Buisman -") en s).

Uit hun huwelijk ZlJ.‘ mij zes kinderen bekend, o.

Re, . eed. te Roer mnd Zt‘i Arm. 16:76, Vrouwe van Niemvenhro cl: 1715 - >1721,'l' Brussel

St-pz. 177.1, huwde te Roermond 3 1.591 Atttuldus l‘riinc. ‚'us van Gutschiwvn, geil.
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nnhile par, Arnoidus t‘rant. us de LJUISUÌHĲA

l’ieratis per Belglum catholicum Supremms Pne=

man, Dna de Nieuwenbroeek, obiit 21 septeniä.

mater praedictae Beatricis. defuncta est 15 '“J:

joannes Martinus. geb. omstr. 1660, mei

van het geestelijk hof te Roermond, deed aiv

Roermond, bedankt als zoodanig 8 jan. 1711‘

Roermondsehc Huis te Kculen, werd 21 juni li

met Joanna Margaretha Cloots, begr. Venlo =ll

ters, welke laatstgenoemde hertrouwde met Htf

Gerardus Franciscus (de) Bosman, gedfi

Licentiaat in de Beide Rechten, schepen varia

1696v—nlô97, en medeheer van Leeuwen, had l“

waarin hij o.a. bepaalde, dat zijn lichaam begl

in de. Cathedrale kercke alhier, edoch sonder te:

. maniere, laetende het lijck vergeselschappen nu

  minderbruedcrs cnde Cruijsbroedcrs met was:

„ten jaerlicxen interesse sullen worden gesticltl

kcrcke" te Roermond 7).

Het testament was behalve door dan rei

noote en zijne moeder A. C. Carpenticr, weduvl

in tegenwoordigheid zijner weduwe, meedeed

Bosman, dcr Rechten Lic;, en van den stadss

Gerardus Franciscus (de) Bosman huwlil

Charles, ged. aldaar 8 Maart 1663, dochter van f

Aflerden 2 Aug. 1695, Margaretha Adriana €1:

Maastricht (St. jacob) 18 April 1664, T aldaar‘

Antonius en Annn Maria Spreuwaerts.

Kinderen uit het eerste huwelijk: ‘

1. Joannes Assucrus,‘ged. 15 Nov. 1688, pl

Montfort sedert 1 Oct. 1747, stichtte drie jazrnj

aan de pastorie, T Swalmen? 'Febr. 1760 5). l

2. joanna Catharina, ged. 24 Nov. 1659, ‚M

Kinderen uit het tweede huwelijk:

1. Petrus Georgius, ged. 17 Mei 1696, was llzl

28 Mei 1719 als getuige bij het huwelijk zij nerait]

Baenen. i

2. Arnoldus Franciscas, ged. Roermond 21 C“

3 d.a.v.; heer van Nieuwenbrocck na den doul '

broederschap van Si. johan en St. Matthijs te l‘ttl

Annn Catharina de Heusch de la Zangrie, gril. ‘

1774, dochter van Ernst Willem, hch van La’

bach. Zij hertr. 23 April 1741. Petrus Miltllliij

Don 26 januari 1725 droeg de Heer Gerarlì

Bosman en zijne gemalin Anna Catharina de 1111.1

de erven van dcn Heere van Zuvdtwijek ter 2’

zijde gelegen; alsmede een moestuin gelegen in d

cn die van de erfgenamen van der Smitzen ter an“

last vti n vier gulden ten behoeve van den tijdelin

3. Joannes Antonius, ged. 19 Dec. 1699. ,

4. Anna Cathurina. geel. 19 Dec. 1699. l
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Brussel (St. Gudule) 6 Oct. 1657, Ridder, Heer van Gentissart, Directeur-Generaal der bank van

leening in de Katholieke Nederlanden, ‘I’ Brussel 30 Nov. 1719 4), zoon van Iacobus, die 15 ‚Iuni

1671 kanselier van het Souvercin Hof te Roermond werd, en Catharína de Rijk.

Genoemd echtpaar ligt evenals hun (schoon)moeder in de St. Catharinakcrk te Brussel be-

graven onder een grafzerk met de wapens in het schildhoofd 4). Het opschrift luidt: ‚,Hic jacet

nobile par. Arnoldus Franciscus de Gutschoven, scutifer, Toparcha de Gentissart, SLc, Montis

Pietatis per Beleium catholicum Supremms Praefcctus, obiit 30 Novemb. 1719. Et Beatrix de Boss—

man, Dna de Nieuwenbroeck. obíit 21 septembris ao. 1721. Anna de Carpentier nata de Bossman,

mater prnedictae Beatricis, dcfuncta est 15 novembris 1715, 5L haeredium."

joannes Martinus, gel). omstr. 1660, overleden omstreeks 1715, procureur en promotor

van het geestelijk hof te Roermond, deed als zoodanig den eed “ Nov. 1692, schepen van

Roermond, bedankt als zoodanig 8 Jan. 1714, regeerend burgemeester 1713, provisor van het

Roermondsche Huis te Keulen, werd 21 Juni 1703 stadsadvocaat; hij was ZS Nov. 1691 gehuwd

met Joanna Margarctha Cloots, begr. Venlo 1 Dec. 1733, dochter van N. Cloots en Maria \Vol—

ters, welke laatstgenoemde hertrouwde met Hubertus Ingels (Engelen), schepen van Roermond.

Gerardus Franciscus (de) Bosman, ged. Roermond 2 juli 1650, 1’ aldaar Z7 (l) Dec. 1701,

Licentiaat in de Beide Rechten, schepen van Roermond 1680—1701, regeerend burgemeester

1696—1697, en medeheer van Leeuwen, had 24 Dec. 1701 te Roermond zijn testament gemaakt,

waarin hij o.a. bepaalde, dat zijn lichaam begraven moest worden „in d’oudcrlijcke sepulture

in de Cathedrale kercke alhier. edoch sonder cenige pomperĳen, dan op eene simpele Catholijcke

maniere, laetende het lijck vergcselschappen met de processie der parochie, voorts van de patrcs

minderbroedcrs ende Cruijsbroedets met wasche kertsen.” Verder, dat 1000 pattacons kapitaal

„ten jaerlîcxen interesse sullen worden gesticht ende gefundeert tot eene vicarie in de cathedraele

kereke” te Roermond 7).
'

' Het testament was behalve door den testateur eveneens onderteekend door zijne echtge-

noote en zijne moeder A. C. Carpentier, weduwe Bosman. De opening had op 29 Dec. 1701 plaats

in tegenwoordigheid zijner weduwe. moeder, der schepenen Guiliaum Bongaerts en Johan Martin

Bosman, der Rechten Licz, en van den Stadssecretaris Adam Francis Baenen.

Gerardus Franciscus (de) Bosman huwde 1' te Roermond 30 Maart 1688, Anna Maria

Charles, ged. aldaar 8 Maart 1663, dochter van JoannesCharles en Beatrix van Maastricht, 2° te

Aíl'crden 2 Aug. 1695. Margaretha Adriana de Vaes, in doopakte Adriana Margaretha. ged. te

Maastricht (St. Jacob) 18 April 1664, 'Í' aldaar 4 Dcc. 1735, begr. St. Nicolaaskerk, dochter van _

Antonius en Anna Maria Spreuwaerts.

Kinderen uit het eerste huwelijk: -

1. Ioannes Assuerus, ged. 15 Nov. 1688, pastoor te Swalmen 1718—1760, landdcken van

Montfort sedert 1 Oct. 1747, stichtte drie jaargetijden voor dcn pastoor en gaf zijne bibliotheek

aan de pastorie. T Swalmen 9 Febr. 1760 3).

2. Joanna Catharina, ged. 24 Nov. 1689, jong,

Kinderen uit hct- tweede huwelijk:

1. Petrus Georgius, ged. 17 Mei 1696, was kapelaan te Swalmen, komt als zoodanig voor dcn

28 Mei 1719 als getuige bij het huwelijk zijner nicht Anna Catharina Bosman met Joannes Josephus

Baenen.

2. Arnoldus Franciscus, ged. Roermond 21 Oct. 1597, 'I’ Maastricht 1 Maart 1735. beer. Beesel

3 d.a.v.; heer van Nlcuwcnbtocck na dan dood zijner tante Beatrix Bosman, 1721—1735, lid der

broederschap van St. Johan en St‚ Matthĳs te Roermond 9), tr. volgens huw.contr. 17 Juli 1723 m)

Anna Catharina de Heusch de la Zangric, gcb. te Munsterbilsen 13 Juni 1697, T aldaar 11 Juni

177—1, dochter van Ernst Willem, heer van La Zangric enz.‚ en van Christina Mamarctha de Quit—

bach. Zij hertr. 23 April 1741. Petrus Mathias Franciscus van \Vevelinchovcn “).

Den Zôjanuati 1725 droeg de Heer Gerard van Pallant over aan den l‘lcerc Francais Arnold

Bosman en zijne gcmalín Anna Catharina de l-leus zijn huis in de Neerstraat ie Roermond tusschen

de erven van dcn Herre van Zuydtwijck ter eene en die van de Vrouwe wed. Cox ter andere

:ijdc gelegen; alsmede een moestuin gelegen in de Ezelstraat maar den hof ven Adolf Raat tcr none

en die van de erfgenamen van Smitzen ter andere zijde. Het huis was belast met een jaarlijksche

last van vier gulden ten behoei c van den rijdelĳltcn scholaster en rector van het l—l. Geest-altaar u).

3. joaiines Antonius, eed. 1‘Ì, Dec. 1699. .

4. Anna Calliarina. “Cd. 19 Dcc. 1699.
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De familie de Haan, ivelke in het bezit van het Huis Nieuwenbroec
k te Beesel is geweest,

moet niet vereenzelvigd worden met het Roermondschc
patriciërsgeslac

ht van dien naam. Laatst—

genoemde familie stamt uit Grave.
'

De verwantschap tusschen de families (de) Bosman en de Haen, met betrekking tot het

Huis Nieuwcnbroeck
blijkt klaar en duidelijk uit de volgende afstammingsrabe

l:

I. George C(h)arpentier 1‘ 1650 x Maastricht (St. jacob) 5 Febr. 1623. Margaretha Thisius-

11. Anna Catharina C(l‘\)arpentìer
‘ Margaretha Elisabeth C(ha)rpentier

1' Brussel 15 Nov. 1715.
1' Roermond 22 juli 1706.

X 19 Juli 1649.
X Maastricht (St. Iacob) 13 Mei 1654.

joannes Bosman. ged. Roermond 21 Pebr. Petrus Coninx ].U.L. begr. Maastricht (St.

1623, T vóót 3 Maart 1662.
Iacob) ZO Mei 1674, burgemeester aldaar in

‘
1658 en 1666.

W

M

IlI. Gerardus Franciscus Bosman, ged. Roer— Magdalena Coninx, ged. Maastricht (St. Iacob)

mond 2 juli 1650, T aldaar Z7 (Z) Dec. Z4 Maart 1664, 1’ Beesel 13 Jan. 1746.

1701.

X Maastricht (St. jacob) 15 Januari 1691.

X Afferden 2 Aug. 1695.
A Daniel De Haan.

Margaretha Adriana de Vaes.

‚

P____‘__
_‚————-—

-——"‘

IV. Arnoldus Franciscus Bosman
Dororhea De Haen ged. Maastricht (St. Iacob)

ged. Roermond 21 Oet. 1697,
Z3 Nov. 1697, T Venlo 27 Oct. 1748, Vrouwe

1' Maastricht 1 Maart 1735, Heer van van Nieuwenbroecl
t 1735—1748.

Nieuwenbroeck
1721—1735.

4

I. Daniel De Haan, in 1691—1692
kapitein—luitena

nt onder kolonel Graaf van Bilken in dienst

- der Staten en in 1694 ‚,vice-capitaneu
s” genoemd, in' 1697 „eapitaneus sub colonello Crasso”,

in 1'1‘06 ,‚capitaneus et major sub colonello D. Bentingh sub praepotcntibus
Dominis Statibus

Hollandiae”. 1' vóór 23 Maart 1737, huwde te Maastricht (St. Jacob) 15 Januari 1691 met Mag-

— dalena Coninx, ged. Maastricht (St. Jacob) 24 Maart 1664, overleden op het kasteel Nieuwen—

broeck te Beesel 13 Januari 1746, dochter van Petrus, burgemeester en schepen van Maastricht.

en van Margaretha Elisabeth Carpentier.

Kinderen uit dit huwelijk:
‘

Petrus Franciscus. ged. Maastricht (St. jacob) 8 Aug. 1692, ‘l' jong.

Godefridus, ged. Maastricht (St. Iacob) 14 April 1694, volgt 1L1.

2.

„ 3. Margarctha Elisabeth, ged. Maastricht (St. jacob) 6 Aug. 1696, 1’ jong.

4. Dorothea, ged. Maastricht (St. Jacob) Z3 Nov. 1697, 'Ë‘ Venlo 17 Oct. 1748. begr. Beesel

29 d.a.v., Vrouwe van Nieuwenbroec
k 1735—1748, tr. Beesel 19 Dec. 1737, met dispensatie

in de drie roepen en wegens den gesloten tijd Anronius Tilmannus junckers, ged. te Roemìond

75 Iîebr. 1704. begr. te Venlo 3 Juni 1773. ].U.L. Advocaat te Venlo, schepen aldaar sedert 2 Oct.

1733, nam ontslag 9 April 1773, regeerend burgemeester
1739 en 1745, zoon van Henricus Con-

rardus en Anna Margaretha van dcn Kerckhoven, en weduwnaar van Maria Mechtildis Weiler u).

Dorothea en. haar man behielden bij deeling van 7 Maart 1747 ,‚den Riddermaetige
n Huijse

Nieuwenbroeck
, gelegen onder den Kerspel van Besel. Lande van Montforr, me: alle gerichtig-

heden daartoe gehoirende, niets uijtgesondert, soo ende gelijck hctselve altoost cnde tot desen

huijdigen dacge is beseeren geweest" H) en 15).

Antonius Tilmannus Ionckers, diens schoonbroeder
Godefridus De Hàen en zijne echt—

genoote Adriana Catharina van den Breuck, verkochten 24 April 1749 Nieuwenbroeck
aan johan

Francais de Collingnon, kolonel over een korps huzareu en dragonders, ten dienste van Haar

Hoogmogenden,
en diens gemalin Maria Elisabeth Sam (elders Sammin genoemd) 1*‘) en 15).

S. Henricus, ged. Maastricht (St. Jacob) 4 Aug. 1699, 1‘ jong.

6. Magdalcna, ged. Maastricht (St. jacob) 18 Januari 1703, 1' jong.

7. Maria Anna Theresia, ged. Maastricht (St. Iacob) Z3 Januari 1706, ’l‘ jong.

Il. Godcfridus De Heen, ged. Maastricht (St. Iacob) 14 April 1694, T Beesel 11 Oct. 1770,

medeheer van Nicuwenbroeclt
1735—1749.

Hĳ kreeg bij deeling van 7 Maart 1747 „den Groeten Camperhoiî mit de landerijen, gras en
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holtgewassen, soo cnde gelijck altoost daertoe hebben gehoirt. Item het huijs den Spickaert ende

moeshoif daarbij gelegen. mit de lasten daeropstaende. 1‘) en n).

tr. 1° Beesel 29 Juli 1747. Adriana Catharina van den Breuek, ‘I’ aldaar 14 Januari 1754.

rr. 2° Beesel 25 Sept. 1754. Maria Francken, T aldaar 24 Juni 1774 1‘).

Uit het eerste huwelijk: . >

1. Magdalena Elisabeth. ged. Beesel 28 Aug. 1748. 1' jong.

2. Joannes Franciscus, ged. Beesel 30 Aug. 1749, 'I’ jong.

3. Nicolaus Paulus. ged. Beesel 5 Oct. 1751, T vóór 29 April 1806.,

Hij trad 10 Oct. 1771 als novice in het Kruisheerenklooster te Bruggen. Aan het klooster zou voor

eene dote of mitgave veertien dagen voor zijne professie betaald worden de som van 1000 patta—

cons en voor ‚.uijtsettinge van mobilien, cervis en bruiloften en andere oncosten" enz. de som

van 500 pattacons l7).

Uit het tweede huwelijk:

1. Ioannes Franciscus, ged. Beesel 23 Maart 1755, 1‘ Roermond 28 Oct. 1822.

l-lij was Vìcarius in de Kathedrale Kerk te Roermond en bezitter van een beneficie, gesticht door

Gerardus Franciscus Bosman. ‘

Hij nam van de gemeente Beesel den 2 Juli 1781 een kapitaal van 350 pattacons op en stelde

tot hypotheek zijne tiende in het Camperveld gelegen tot Beesel; belast met een kapitale som van .

150 pettacons ten behoeve van P. I. Painsmaij en vier malders boekweit aan den tijdelijken pastoor

van Beesel 1‘).

2. Maria Catharina, ged. Beesel 19 Mei 1756. 1' jong.

3. Rosa Joanna. ged. Beesel 24 Jan. 1758. 1’ jong. '

4. Maria Teresia, ged. Beesel 12 April 1759, 1' jong.

S. Ioanna Rosa, ged. Beesel 3 Maart 1761, 1‘ Roermond 3 Juni 1823.

Zij trad in de abdij Daelheijm, was aldaar novice in 1780.

Haar broeder Ioannes Franciscus De Haen nam „om te kunnen secoureren sijne suster Ioanna

Rosa de Haen tegenwordig novitie in de Abdije Daelheĳm" den 15 Nov. 1780 op de som van 250

pattacons uit handen van den regent van het bisschoppelijk seminarie te Roermond tegen 4%

en stelde tot onderpand 1° zijne tiende onder Beesel genaamd de Campertiende, en een kapitaal

van 1560 gulden Brabants staande op ‚,den berin van bennhertigheijt” te Brussel. De overdracht

had 2 Juli 1781 te Beesel voor den landscholtia en hofraad de c-hevalier de Parts, en de schepenen

G. Jansen en P. van den Broeck plaats ‚19). Den 29 April 1805 gaven Ioannes anciscùs de Haen,

priester, wonende te Roermond. en zijne zuster Rosa de Haen, ex—religieuse van de gesuppi—i—

meerde abdij van Daelheim, wonende te EEeIt, als erfgenamen van wijlen hun broeder Nicolaas

de Haen, lid van het voormalig klooster der Kruisheeren te Bruggen (Pruisen) aan N.N. —— blanco

volmacht ——— volmacht voor hen en in hun naam zich te vervoegen op de Griffie van het Hof van

Appèl, zitting houdende te Luik, en daar te verklaren, dat de constituantcn, zich zoowel willen

bedienen en gebruik maken van het uittreksel van het repertorium der akten, gepasseerd voor

wijlen den Heer 5chmit1, in zijn leven Notaris, ingeschreven bij de regeering van Dusseldorf.

resideerende te Bruggen (Pr.), welke akte van depot was opgesteld tusschen genoemden Schmitz

en den Notaris Masté den 6 Mei 1807., en den 14 Mei d.a.v. te Vierssen geregistreerd, als van alles.

dat daan‘n staat vermeld. Ook gaven zij hem o.a. volmacht, om te handelen in de zaak, die zij

hadden te voeren tegen Cornelis Duekers, naar zijn goeddunken 2°).

JAN VERZIJ’L

l) 1. Barten 5.1.. Het goed Niettwgnbmeck en zĳn afhankelijkheid van het graafschap Bentheim ge-

durende de :fl‘tflu'tndc rn achttiende eeuw.

S) Zie het artikel Geoî'ge Carpenn‘er door onderzeteekende in de Maasgouw 60e jg. (1940). p. 6———8.

a) J. V e r: ij l. Genealogie Bosman in handschrift; idem Genealogie Bisschop: in handschrift.

‘) L e R o v, L: grand Théntre Sncre' dit Duché de Brabant (La Have 1729). pag. 137.

In het aangehaalde grafschrift :al ‚.nata de Bossman" een afkorting zijn voor „nominatz de Bossman". En

‚,nobile par. Arrmldus Franeiscus de Gutschoven ere" een afkorting: voor .‚nobiie: parentes Arnoldus Frenciscus

de Gutschuven erc". ln plaats van „Supremms Preefcctus" zal gelezen moeten worden .‚Supremus Precfectuu".

‘) Overdrachu Prothucoll Roermond 1683—87. fol. 242—243.

5 Maria Margaretha van \Vyenl\otst was de 27ste abdis vnn het O. l... Vrouwe-Munster en regeerde 1670—

1705. .(aría Ellsabeth de Blanckart deed hun: Keloften onder de abdis Susanna de Pardo (1630—1670)‚Anna

Bernanla de Matha onder de abdis Eranciaca d'Alaace Bonsu (1656—1670). evenals Engelberm Maria Clara de

Blirtersdorfl.
.

Zie: K a r e1 W. L. R o m c n, Oorkonden en chrlwidcn betrekking hebbende als de Adellijke Abdii der

Cisit-rcít-nsemnl: van O. L. Vrouwe—Munster te Roermond (1220—1797) in Limlmrg': Jaarboek XXlI (1916), blz.

84—36.
.
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‚BeschouWìngen?

7) Testamentcn-Pro
thocol Roermond 4 Mei 1700—29 juli 1736. lol. 16verso—-19v<rso.

- ') A d o I f S I: e f f c n a. Bijdragen tot de geschiedenis van Arselt en Swalmm in de Publirulion: T. Jl (1894).

300: j o s. H a b e t u. Geschiedenis van het bisdom Roermond 111 (1892). 266.

') A. F. v a n B c u r d e n. D: Brordaschap van Sim Johannds cn_ Sim Malhiir in leburg'r Jaarboek

zs jz. (1922). 124. .

. I“) L o u 1 s B a r o n d e C r as s i e r. Dictionualn: Historiqur du Limbouvg Netrlanduís in de Publicatie“;

T. 66 (1930. 164).

' l‘) E d m o n d

Wevellncluwm.
14. . _

1') Overdrachu—Pror
hocol Roermond 4 April 1721—] juni 1726.

u) J. V e r r. IJ 1. ‚ De ngrl: der Vanloschg Schalriurn en Schepenen opnieuw beschreven en‘ srwlgd door genaa—

logische oameekmingcn in de Publicatlon: T. 71 (1935). 173—114.

u) Overdrachtsregis
ter Beesel 17 Oct. 1729—1. Ocr. 1752.

l l‘) ] . V e r z ij l. Hel Kasteel Nieuwrmbroeck te Beesel in het maandblad De Nedermaa: 16e jg. (April 1939).

4 ——l46.
'

-
. V

xu) De gegevens ove'. de familie de Haen uit de kerkelijke registers van. Beesel werden mij verstrekt door

' Pater C. van Basten Batenburg, Mindcrbrouder Conventucel te Lcuven.

x’) Overdrachtsrcgist
er Beesel 23 Febr‘ 1771—2 januari 1796, fol. 10—10verso.

“) idem. fol. GSverso—GG.
n) Idem. fol. 66——66verso.

m) Minuten Notaris Louis Dirix Roermond N0. 122 —— in het Fransch.

v 5. n W in t e r u h o v e n, Genealogisch: aonuckeuíngm betreffende het geslacht van

Zover het oudste. ‚Rolduolj(1104—.13
00)

  

"-. 1; Een drielandenpunt:

. ET oude Rolduc (1104—4797) was een grensblaatsin sterker mate zélfs dan zijn opvolger,

‘ het huidige instituut Rolduq. Het was immers een drielandenpunt, zoowel in kerkelijk,

politiek als taalkundig opzicht.. ‚ . '. „ ,_ . ' _‚ ‚ ' 4 ‚

_ _ Vooreerst in het kerkelijke. De abdij Kloostermdo. in jonger tijd Rolduc geheetcn, lag bij

de scheidingslijn der bisdornmcn Luik en Keulen. Zelf behoorde zij nog juist tot de Luiksche

diocese, maar geen halfuur ten Oosten van haar muren, i_n het dorp Afden, was men reeds in het

rechtsgebied van den Keulschcn kerkprelaat. Van
de 17 parochies, die werden bediend door de

zwarte Regulieren van Rolduc, vielen er 14 onder dejurisdictic van
Luik. 3 onder die van Keulen.

Vcrderlag de abdij nabij de grens der exterritorialitéiten
van het bisdom Utrecht en stond zij in

het algemeen met genoemd bisdom in innig Contact.
‚'

_ De beginjaren van het bisdom Utrecht waren zeer moeilijk. Het heeft ongeveer twee eeuwen

geduurd, vooraleer zijn bisschoppen geregeld hun residentie in Utrccht hielden, zoo onzeker

waren in het Noorden de toestanden. Sint Willibrord bcsruurdc de missiediocese der Friezen

vanuit de abdij Echternach (Luxemburtz), na 714 ook vanuit de abdij Susteren. Van 858 tot het

einde der 9c eeuw, tijdens de invallen der Noormannen, verbleven zijn opvolgers in de abdij

St. Odilïcnberg bij Roermond,
die tot 1442 eigendom van St. Maarten is gebleven. Beide cxtcrrí-

torialitciten. zoowel die van. Susteren als die van St. Odilïenbcrg, waren gelegen in_Middcn—

Limbutg, niet ver van het latere Rolduc.

‘

Maar ook Rolduc zelf is min of meer als een Utrechtsclìc cxtcrritorìalitcit
te beschouwen,

Een overlevering, in het begin der 18e eeuw opgeteckend door kanunnik Nicolaas Heyendnal l).

verhaalt. dat eenmaal dc' abten van Rolduc rechtsmacht uitoefendcn over alle kloosters van z
wam:

Regulieren in het Bisdom Utrecht, totdat deze omstreeks 142.9 werd overgedragen aan den orior-

generaal van de congregntieyan
Windesheim. Na gedaan onderzoek kan ik de waarschijnlijk-

heid. van deze overlevering bevestigen 7). Alle soortgelijke kloosters immers, die daar vóór het

jaar 1215 werden gesticht (en dit blijken behalve Berne uitsluitend Fricschc kloosters te zijn

geweest). werden (061429 gevisitccrd door dan abt der Limbuzgsclie mocdcmbdĳ.
‚

Niet alleen in kerkelijk, maar ook in stuzxtkundig opzicht was Rolduc ecn drielandenpunt.

Het lng- op een plek, waan-de grenzen van drie leenstatcn elkander zeer dicht naderden: van de

hcrtogclommcn Limburg,_Gelre èn Gulik. Zelf behoorde het aanvankelijk tot geen van deze d

het lag daartusschen als'een innnunitair gebied. als een bufl'crsmatjc in het klein. Als‘gccst

instelling stond het natuurlijk wel onder voogdij, ecrts onder die van graaf yan_SaÍlcnberg (1104——

1137), dan onder die van dcn hertog van Limburg (1137-—1ZSS) en tenslotte onder die van dan
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