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Wij rlanciscus Joar::les ilepollucenus l-idelis -Vrijheer vail P-êi'-

Seáach des hoog duj'tsch ordens Iiidder en Landcon:ranae':: der !a1-
lije lildenbiesán en ileederlandenr Con::and eur tot I'ldenbi-eser en

iiaásiricht, VÍiiheeï van Genert' St.?etersvoeren en X::;-i itlode '
Vrijbander'heer van Diepenbeek, Ïieere tot Ordrn'3en, 3evelst ende

laniijs, i'h=erheer, Genêraal leldnarschall l'ieuienant, Ezt':aor-
d.inaiie Gezand.e en ilevolnachtiSde linister van heare roonsche
iCeyserfi;l:e en Konir,glijke Ápostolijke -iiaijestijd bij h'azte

ijáág.os""o" de lleeren Góneraal Staaten der vereniSce 'ieeder-
landen etc. etc.

Tot.,rel,;lezenvanOnzegoedeOneerd'aa-neateGererivirdenlrij
nooCii te or'lonnee:en als volgt:
1no. ilordt nits deesen oP Straffe van dri-e guJ-dens aan alle rler-
bergier verbod.en van tusschen den Godsdie-ast o? Zori e:r hijli6e
daalen, iat is: rs nolgens tusschen den hooghe l:isse end'e

's iaa::iddags tussciren de Vesper i.n hunne huijse:i te iapie::'
2do. iiordt áan d.eselve vetders op Straffe van tllee gulder:s ver-
boden, van rs avond s naa Ce thiende uur te tappellt oldomeêren-
d'eaa:rr0nsen)rossardvanzond'erd.enlnsteExceptieof}ispensa-
ii" lri"top ie invi.3ileeren end.e aIle Cevell:e een I";artiei naa

ihien nog-in de llerberge bevonden trorden, in eene alxênd'e van

eenen 3u-Lcei: te calengeeren.
3iio. ltorei het Spelen dèr Kinderen op der iiêr::Ïlof e:i cn'cient
á"t li"tit geduerenàe den Godsdienst serieuselijtr: vexboien ond'er

""rr" "ir"rlá" 
van ses stujvers door de Oud.ers te betaaler r';la:.1-

op door Vorsier en Dorps Dienaar zal noeten 3e1et rroriel:'
4io. :iord.en lrits d.eesen de 0rdonnantiën a) ttan 

u d"i -6"t. {*tY:
1?86 raal:ende den Ontfang ende Uytgaef van Geneens6elder b/ van

ii-ó";;;;t 1?85 ende d) van 17en Julius 1?86 ii 50' rae-l<ende de

Verteeríngen ende t/acatiën van Regenten vernie"llrt encle nogr'aa1s

ingescherpt.
gil llor.aè" aan de tr'ree Gildens hunne Kaarten provisionelijk ge-

loniinu."rd, net den verdern bevel nogtans van het bi'er end'e den

geneve!, deirelke bij het Optreld{en der Schutterijen of sonsten
áan de geoeele Schutbroed.ers gegeven wordt met portient or naar

n"y" g"L"gu" te lrorden aen deselve uijt te d'ee1en ende niet Ín
de- Uerler6en te drinken onder Straffe va:l eenen gulden'
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6to. .JorJt aan den Vorsleï onder eene ar^ende van drie guldens/:
r{aarvan Ce he}ft aan den Aanbrenger geho"ren sal:7' verbod.en van
jeder farre, F,raam en iliÍkeL, die op de gestelde Jaarrnerkten tot
@L komen, neer dan eenen Stuijver staangeld te neemen.
7to, Zal van d.eese Onze Ordonnantie eene authentique Copie op de
gewoone p1-aatsen geafflgeert ende hierover zoowel als ovex de
publicatiê een attestatie net dees 0rigineel ae-n Onzen Conmissa-
ris te iiaastricht gest'.rurt !Íorden. Resolutr::n Ald.enbiêsen den
Tden l..ai 1700 seven ende tagentig.

rí.9. Reischach
Landtccimandeur.

leese voorenstaande Ord.onnantie is op,den tïeeclen Áprii 1700 se-
ven en negentig ten ove:rstaan van Drossard en Schepenen duF on-
dereteekent door nij onCergeschreven Secretaris naar Ce Eoopis-
se met voorgaande I'.fok1,;enslag behooïlij1r biLlren Genert gepubli-
ceert. r,r.g. 1,.v.Dooren, Schepen

Il.van d-er ';ii11lgen, Scbepen
J: jr: -i-e1dars, Secre Iaris.

Bovenstaande Ordonnantie 'rrerd eveneens gepubliceerd op 2 april
1797, 7 januari 1l!8, 2J nraari lBO0, 1l januan 1801 en op
9 januari 1 803.

ÁillSï I],IIïG VÀ-l'i J:1i; RO:F-r. .rlLS SCiiEPIli Vlll;l GS{]RT.

0p I ju1l 1728 werd ier ven-angíng van irlalraven van den Elsen
Jan Roefs aangesteld. a1s Schepen van Genert. Iiet is aard.i.g on te
lezen hoe de plichten van d.e nieuire Schepen r,rorden onschreven
en ríat van hero vord.t ver:iacht.
De aanst ellingsblief luidt aldus:

Van GoCts Genaede ïij Dernian llugo der HeijlÍge Roonsche Ker-
cke tits Stae iriaxiae de !ace, Priester-Cardinael, Bissehop van
Spiers, Vorstelijcken Proost van ltreissenborg ende van Odenheirn,
Coadjuteur van het Sisdoro end.e Ri j cks-Vorstendom Constanz, d.es
Heijligen Roonschên Rijcks Vorst ende Grave van Schónborn, des
hoogen Duijtschen Ord.ens Ridder ende Land-t Conma:rde'Jr der Ba1-
fijen ilêssen, Biessen ende Nederland.en etc.etc,

Doen conde ende vercLaeren hienoed.e. Àlsoo d.oor het affgaen van
onsen lieven ende getrour.ren lfalrs,ven van den Elsen eenea Schepen-
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etoe! binaen onse Vrijheerlijckhcijt Genert is conea te vaceêron
ende desen sonder uijtstel. wederon dient te worilen beset, dat
wij een goedt betrouuen stellende op de ons aengeprezene ervae-
rentheijt, capaciteijt ênde ijver van oDsen oock lieven ende ge-
trouwen Jan Roeffs, d.enselven aen Hên genaediglijck verleent en-
de geeonfereert hebben, geliick wii n:its desen sijn doende, suL-
lende hij schuldig lresenr dese schepên-p1aêtse met a3.1e getrou-
wi.gheijt, vlijt entte sorgvul-digheiit behoorl-ijck te beàienen en-
de voornaenentli j ck onse ende onsels hoogen Ridder-ordens hoog-
heijt ende heerl-i jckJ:ei jt Det hêt geene d.aervan depentleert niet
allàenelijck te helpen gaedêsl-aenr naer oock naer siin beste
verstandt ende uijtterste verrnogen handthaeven ende cle justitie
loffelijck adrninistrerende aen een iegelijck goedt ende onver-
toogen recht ! oock voorts generaelijck all-es behooren te doen
ende te verrichten, wat eenen vroonen ende eer-ninnenden schepen
toestaet ende sul-ck-eenen te doen ende te verriehten schuldig
is. 'iÍi j lasten d.aerornne ende gebieden onse lieve ende getrouwe
den Dtossard ende d.ie andexe schepenen aldaer den voornoemd.en
Jan Roeffs, nae dat aLvoorens den gefioonelijcken eedt sal hebben
gedaen tot den geneLden schepenstoel- te adnitteren ênde respec-
ti-ve voor nedeschepen te erkennen ende te houden, IIen oock de
gewoonelijcke wettige rechten net d.e enolunenten ende prerogati-
ven daertoe staende te laeten genieten. In oircond.e hebberr

--Vij dese commissie, dewelcke niet langer al-s tot onse xevocatie
-*àueren, van onsen Balli je-Arlrn i nistïateur den Heere Conmand.eur

I,Íarquis van Schenck laêten ondel ieeckenen ende onEen gelroone-
lijcken segef daerbii doen drucken.

Gegeven in de Conmanderi-e Siessen binnen llaestricht den

3 J,ilíí 1724.- | get) Eendrick von Schenckr's ' 
t 

,. o.RÍtter.
Op heden den B julí 1?28: soo heeft Jan Roeffs in qualiteijt

a1s schepen deser vrije neutraLe grondtheerliicheij t Genert den
gelronelijcken Eed.t in hand.en van d"e Heere nrossard.t ten ove!-
staen van SÍrnon Penaiux ende Gijsbert van Maenen schepenên afgê-
rvJ.J w.- (get) Quoa attestor

G.Cox, Sêris.
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In d.e geneentereken:ingen van Genert van tt nov.t?85 tot 21 eept.
1?91 treffen we regelroatig. uitgaveposten aen ten behoeve van 

-de
Genertse brandweerr Ze betreffen het onderhoud van de brandspui_
ten en de controle op de schounen, die lang niet alLernaaL van
êteen warenrnaar vaak uaren lenaakt rrit latÍ{erk net leen. of kalk
besneerd.. Ziehíer enkele postea.
17e5, 11 novn Aan Joannes Rooijackers voor slangen tot

Voor dito visitatie
1789, 26 neí Aan Arnoldus van Kessel voor risitatie

der branCschouwen
1790,50 naart Aan L,anbert Scheepers netselaar, visitatiejura der Brandtschousen

A1 nog aan ï,anb.Scheepers aLg voor
JO r.e'att Aan Joanaes Rooijackers, schoenaker voor

reparatie en sneeren der larnen tot de

- trandspuijten 15____
9 juni Á"an Peter Srvinkels betaalt de visitaliejura over de Brant schoui.re gehad eene

1 786. '1 7 iuli

1787. I roei

1788.27 naart

1791 .21 sept.

Nog een paar
1791 4 llaij

10 juli

'18 juli

spui j t en
Herstellen brandspui jten en nieuwê
schlcoeven
.Aan van d.e Reijt netselaars visitatie
der brand.ts chouT[en
IIet onderhoud der brandspuijten
Onderhoud der brandspuijten
ï,arnbert Scheepers voor scbourvenrrisitatie

SODIIIE VAN
Aan Jan Rooijackers voor het sneeren van
de Darmen der Srandspuijte betaatd

andere uitgaven.

de brand.-
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10----
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5-15-

7----
22-1'7-

Aan trekgeld. ter geLegenheid. der aanbesteedinge
van de reparatie des klokkenhuys tj-tO_
Aen den Bode on na Boxte1 en Balkun d.e keur-
meesteren H.Vêrhees en J.de Ruyter ter op-
nèêminge van het ktokJrenhuys te gaan haàlen 1-1 6-
Àan E.Verhees en J.de Ruyter voor rt keurenv.h.kLokkênhuys Z4__4-
Iten voor verteering alêrsêlve 2_12_

Rijksarch.Den Bosch, Conm.Geuert I,l,H. J.penninge.
ÀLtenbiezen 177 II.


