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ZEVENDE HOOFDSTUK.

—Hh—

OVER DE RAMPEN, WELKE HET GRAAFSCHAP

BENTHEIM, IN DEN SPAANSCHEN KRIJG VAN '

l53o TOT i6es GETROFFEN HEBBEN.

Hs-et is den lezer bekend, dat de Nederlanden

weleer eene Spaanfche bezitting waren, en dat de

ingezetenen, door de ijsfelijkfte verdrukkingen ge

tergd, befloten dit juk af te werpen, het geen hun

ook, na eencn 80 jarigen oorlog gelukte. Offchoon

nu bet graaffchap Bentheim, als een onzijdig land,

met dezen oorlog niets te doen had, zoo werden even

wel de Bentheimfche onderdanen, door de Spaanfche '

en Burgundifche foldaten, niet verfchoond. Hun on

geluk zoude intusfchen nog grooter geweest zijn,

wanneer niet de brave landheer arnold' II., door

zijne wijsheid, voorzigtigheid en aanzien, hetzelve

menigmaal verzacht, of wel geheel afgewend had.

Hij gaf, aan de generaals en bevelhebbers der Span

jaarden en aan de kommandanten der naast bijgelege-

n'e Nederlandfche lieden, dikwijls de prachrigfte

maaltijden, op het kasteel te Bentheim; voerde <kn

foldaten levensmiddelen toe, en onderfteunde de ver

drukte ingezetenen met geld en koren. Offchoon nu,

door deze verftandige maatregelen, het gevaar dik

wijls afgewend werd, zoo koude arnold, met al
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zijde wijsheid en vaderzorg het toch niet beletten,

dat zijne onderdanen, aan de Overijsfelfche grenzen,

door ftroopende benden, van hunne goederen beroofd

en deerlijk mishandeld werden.

Er is nog een handfchrift van eenen ongenoemden

fcbrijver uit dien rijd voor handen, waarin de voor*

naamfte gruwelen, door de Spanjaarden gepleegd,

aangeteekend zijn. Ik geloof, dat ik mijnen lezeren

geenen onaangenamen dienst bewijzen zal, door het

zelve der vergetelheid jte ontrukken, en er hier eene*

Nederlandfche vertaling van te leveren. Dit dagboek

luid dus:

Anno 1580, in de maand November t nam de

Spaanfche kapitein samson pessel, met 400 paarden ,

zijn kwartier te Nieuwenhuis, en leefde daar eeróge

weken op kosten der burgers.

1583 verfchenen twee regimenten voetvolk «1

vier kornetten ruiters van de Spanjaarden ce Gildë-

huis , en bleven daar drie dagen , de ingezetenen op

allerlei wijze plagende. Zij kwamen van Epe ih

het Munfterfche, waar zij 80 huizen verbrand had

den. ' .. •'. f v

1584 den 7 April, kwamen andermaal vier kor

netten Spaanfche ruiters te Gildehuis, en hielden

zich, tot groot nadeel der inwoners, drie dagen in

het kerfpel op. Het rooven, plunderen en moorden,

.zélfs in onzijdige landen, werd nu zoo gemeen, dat

niet alleen de kleine fleden en vlekken, zorgvuldig

wacht houden , maar ook de dorpen en boerfchap-

... Pe°
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pen zich tegen veeroof en plundering verfchanfen

moesten. (*.) • •

Den 24 April viel de bloeddorftfge mendoza, die

zijn kwartier te Ootmarfum had , in de boerfchap

Balie, welke zich ook verfchansd en hem eenige

keeren afgeflagen had. Dertien boeren werden in de

eerfte woede nedergefabeld, anderen doodelijk gewond

en allen werden van hunne goederen beroofd.

Den 8 Mei verfchenen deze ongenoodigde gasten

«andermaal , en plunderden Halle en Getelo geheel uit.

1585, den 31 Julij, vielen twee vaandels Spaan,

fche ruiterij in Gildehuis, en bleven daar op kosten

der inwoners tot den vierden dag. 4

Den 25 Sept. legerde zich de prins van Parma ,

van den rijn afkomende, met 4000 man te voet en

sooo te paard, eenen nacht, om Noordhoorn. Daar

het een dure tijd en voor geld weinig te krijgen

was , beval graaf arnold , dat ieder boer , met den

mogelijkften fpoed, een fchepel rogge, en de bur

gers, naar evenredigheid van hunne bezittingen, wat

minder opbrengen zouden, hetwelk ter verligting

van de ftad en het kerfpel Noordhoorn, in het leger

van den prins gebragt werd.

1587, den r4 Feb. namen 5 vaandels ruiterij %

da-

(*) In Wilfum is «Je gracht, welke, naar de rijde ra»

Twente , om de boerfchap gegraven werd , nog te zien. De

uitgeworpene aarde maakte den wal uit, en de overlevering

zegt, dat op het eerfte fein, van de aannadering des vijand* ,

de ingezetenen zich gewapend achter dezen wal plaatsten.

f' K
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dagen lang,. hun kwartier •yi; bet, kerfpel Gildehuis,

en leefden daar zoo kostbaar, dat alleen aan Wijn,

vopr 241 rijksdaalders, uit een wijnhuis te Bentheim, -

gehaald werd; waartoe echter de landheer en de

lieden Bentheim en Schutterop 124 rijksdaalders be

taalden. . > '''-•••,",.'..

1589. Den 16 Maart werd de Spaanfche generaal

en ftadhouder der landen aan deze zijde van den Rijn,

franzois de verdugo , op het kasteel te Bentheim

vorftelijk onthaald ; des niettegenftaande werden in de

maand October dezes jaars de burgers, van Gronau

vreesfelijk mishandeld , daar een kapitein, uit het na

burig ftedekeu Enfchede, onder- den fchijn het vee

te willen wegdrijven, de ingezetenen naar buiten lok

te, zes van dezelve doodde, en zes andere doode-

lijk wondde. Dit gebeurde onder de oogen van

graaf arnold, die zich toevallig, op zijn kasteel,

te Gronau bevond.

„51591. In April lag de overfte emakuel de vb-

cos, met vele vaandels, bijna drie weken te Ulzen.

Daar bet een dure tijd was, leden de ingezetenen

van het kerfpel, die van het hunne beroofd werden,

groot gebrek. Graaf arnold zond echter van Stein-

furth,r bij herhaling, wagens met bier, brood en

andere levensmiddelen aan de krijgslieden, opdat de

arme onderdanen des te meer verfchoond mogten

worden. (*) „....^ ,j ' Vi , .

:n:.., .: , :,.: L l59*,

(*) Dit corps beftond uit 3000 man infanterie en 80e man

kavallerie. Picardt, Dremfche Cbronijk.

\
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1503. tn April werd de boerfchap Velrrop, in het

Ier/pel Steinfurth, door de Spanjaarden uitgeplunderd,

én eenige dagen daarna verfchenen zij ook in het

Steinfurtfche dorp Laar, en bragtén, door hunnen

moedwil, den ingezetenen de grootfte fchade toe.

Den 18 Sept. dezes jaars kwam eene groote me*

nigte van dat krijgsvolk van Koevorden, waar zij niets

hadden kunnen uitrigten, maakten te Veldhuizen vele

menfchen arm, en namen vervolgens hunne kwartie

ren te Gildehuis, waar graaf arnold, gelijk hij

meermalen gedaah had , onder d* armen geld en le

vensmiddelen liet uhdeelen. '"'".' •• * ' ' "." '.'

Den 5 November vielen de foldaten van den k.ü-

pitein bohmen, die te Oldenzaal in garnizoen lagen,

des nachts in Bentheim , en plunderden dat gedeelte

van h'èt vlek, hetwelk het naast aan Gildehuis gele

gen is, geheel uit. Het vee werd weggedreven; en

alles, wat mede gefleept konde worden, geroofd.

De burgers van de andere zijde der plaats boden' ee-

ielri ^moedigen tegenftand, en floegen negen van deze

"roovers dood, waardoor zij van de plundering bevrijd

bleven. Om dezen tijd belegerden de Spanjaarden

KoeVdrden , welke : belegering tot ; den 21 Mei van

het : volgend jaar r'5^4 duurde ; toen de ftad , door

prins Maurits van Oranje, ontzet, en verdüco mee

rz1jn leger tot wijken" "gedwongen werd. Hij floeg

hetzelve weder op bij Denekamp, aan de grenzen

van het graaffchap Bentheim, waar hij tot den herfst

blee£ Gedurende deze belegering van Koevorden,

.*. '••.." i : '.'. ' " •. . ''..'.. / .... en

 



en onmiddellijk na dezelve, toen liet léger van vza-

dügq b# Dehekamp ftond, werd eerst het Neder*

graaffchap en naderhand het Bovengraaffchap geheel

uitgeplunderd, en zoodanig verwoest, dat alle vorige

en volgende rampen daarbij niet in vergelijking ko

men. .De nood en ellende in- het Nedergraaffchap,

bijzonder ih; dp geregten Eromelkamp, Ulzen en

Veldhuizen, waren zoo groot, dat men ze met geene

woorden uitdrukken kan; De menfëhen vloden mee

hunne have en goederen, in het begin der belegering,

van Koevorden naar Nieuwenhuis , waar zij als het

vee.opteenen hoop Jagen. De huizen, ,fchuren en

ftallen waren niet alleen opgepropt vol 5 maar op de

misthoopen, in de korenkisten , brouwkuipen en

ketels, welke buiten ftonden, of waar men flechw -^

een plekjen vinden konde, hadden de vlugtelingen

zich gelegerd. Daar nu de ftad geenen genoegzameo

voorraad van levensmiddelen voor zoo vele duizenden

hadj en niemand, zonder levensgevaar, zich buiten

dezelve Wagen durfde, zoo ontftond, uit gebrek aan

verfche lucht, aan behoorlijke verfchooning en voed-

fel, weldra eene befmettelijke ziekte, die de arme

menfehen, bij honderden wegraapte. De een konde

den anderen geene handreiking meer doen. De on-

gelukkige kranke» konden op bet laatst geenen dronk

waters, waarnaar zij zoo begeerig waren, meer ver

krijgen. Men vond op de zolders, in de paarden-

beesten- en zwijnenftallen, in de korenkisten en brouw-

kuipen, ontelbare dooden, die zonder hulp of ver- •

kwikking weggeftorven waren. , In

S
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In het kerfpel Veldhuizen hadden zich vele boeren

vereenigd, en toe het adelijk huis te Esche, als tot

eene vesting, de toevlugt genomen. Zij werden ech

ter door honger en ziekte eindelijk genoodzaakt hun

ne fchuilplaats te verlaten, en dezelve, met alle daar

geborgene goederen ,. den vijand over je geven. Tot

eer van de burgers te Nieuwenhuis, verdient gemeld

te worden, dat zij de .drukkende ellende hunner na

buren, naar vermogen, zochten te verminderen, door

bun bier en brood te doen toekomen. Maar de

voerlieden, welke hun deze onderfteuning moesten

toebrengen, waren niet veilig op den weg. Dikwijls

werden hun de paarden afgenomen, of wagen en

paarden, met alles, wat zij den hongerigen wilden

toevoeren, door zwervende benden opgevangen; zoo

dat zich, ten laatfte, niemand •meer buiten de ftad

wagen durfde. In een woord, de ellende was onbe-

fchrijfelijk , en het getal der menfehen, die onder de

grootfte fmarten, zonder eenige verkwikking , ftierven,

beliep vele honderden*^, >.: v.V ->-v • '.v^. •

Men telde in en bujten Nieuwenhuis meer dan

11 000 dooderiy Q*) die in eeBen korten tijd wegge-'

(*) Zoude het verhaal van den onbekenden fchrijver ook

een weinig overdreven zijn? Wanneer het alles zoo is, d*

hij zegt, dan zoude meer dan de helft der inwoners van

het geheeie graaffchap Bentheim omgekomen zijn. Het is

ligt mogelijk, dat door het aflehrijven van dit dagboek, in

het getal eene nul te veel geplaatst is, en dat de oor-

fpronkelijke fchrijver fleches een geul van 1100 dooden

opgegeven hebbe. t ; ..v•' -

.

.
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vallen wai*en, en^onder dit getal waren al de flagtof-

fers van pest en honger nog niet eens begrepen , daar

geheele huisgezinnen en familien zoodanig uitgeftorven

waren, dat niemand van hun lot een juist berigc

konde geven, en bovendien velen, die reeds fchenen

herfteld te zijn,, aan de gevolgen der plage, nader

hand nog overleden. Geen wonder dan, dat de on-

befchrijfelijke rampen, van, dezen tijd, met de ver

woesting van Jeruzalem vergeleken werden.

Men kan zich gemakkelijk verbeelden, hoezeer

deze ellende den braven landheer, die, bij den besten

wil, dezelve niet verhinderen konde, treffen moest.

Om intusfchen de fmartelijke wonden, zoo veel mo

gelijk, te verzachten, liet hij voor de verarmde in

gezetenen, eene openlijke kollekte, in de graaffchap.

pen Teklenburg en Steihfurth aanftellen, welke de

fom van 254 rijksdaalders opbragt. Hierbij voegde

de graaf arnold eene aanzienlijke hoeveelheid koren,

brood en andere levensmiddelen, welke hij, na hei

opbreken van het leger , door de predikanten van el

ke plaats," onder de nog overgeblevene arme inwo

ners, naar de mate hunner behoeften, liet uitdeelen;

terwijl hij de predikanten, die ook al het hunne ver-

. loren hadden , en van de gemeenten niets krijgen

.konden, gedurende het geheele jaar, tot dat God ee-

.nen nieuwen zegen gaf, van geld, brood, bier, ko-

, ren, fpek, enz. en dus voorzag, als ware het, uit

. de hand fpijzigde.. r'-:i..v•/

Al het bovengemelde gebeurde in het Nedergraaf-

L' 3 fcbap.
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fchap. Toen het leger van vehdügo bij Denefcamp

ftond, kreeg ook het Bovengraaffchap zijne beurt.

De boeren om Noordhoorn en Gildehuis werden

geheel uitgeplunderd , en offchoon graaf arnolu de

generaals en de voornaamfte officieren, onder welke

zijn eigen neef, de graaf van berg , was , op het buis

dltena* bij Schutterop, deftig onthaalde, en zij de

plegtigfte beloften deden, dat de onderdanen, in het

toekomftige, over geene mishandelingen zouden re

klagen hebbeo; zoo ging men evenwel den ouden

gang, en deae officieren fchaamden zich niet, bet

(afgemaaide koren, door hunne wagens, van het land

.te laten halen» en in hun leger «e doen brengen.

De fcbade, door dit alles veroorzaakt, is nader

hand geregtélijk;, onder eedelijke verklaring opgeno

men ; wanneer het kertpel Emmelkamp heeft opge

geven . -••':.-.••• . :. 50000 Rijksd.,

het kerfpel Ulzen . . • ., 40000 - .,

: het kerfpel Veldhuizen in het begin 40600 ,

naderhand was het niet meer uit te

.forfchen, .'....;. •:•«.' ; .., « .

: het kerfpel Schutterop •» looo' —j-^

.-, 1594. Den a Januari) trokken , twee SpaanfcHe

;|capiteins, namelijk, Don juan öe cordua en Don

cotLA maria de callo, met 500 ruiters, door Gil-

-dehuis, en begaven zich van daar na Bentheim, waar

zij tot den vierden dag bleven, wanneer graaf arnoi;d

van Steinfurth kwam , de officieren weer deftig ont-

Iwralde, en, door deze beleefde behandeling, hunnen

•tpiA af-

,'



«fmarscb bevorderde. Dif was de «erftfr maa| , d*t

de Spanjaarden, in de grafelijke refldeqtie, hunne

.kwartieren namen. De Gildehuizér? hoopten, .wa

gens den doormarsch naar Bentheim, dit maal geluk

kig weg te zullen komen. D.aar zij echter bumje

beste effecten, kleederen, meubelen, koren en yleesch

.naar Bentheim, in zekerhejki gebragt hadden, $p

was hunne fchade even zoo groot, als dje der Bent-

heimers. . .;i ;t

. >Den 9 Maart kwam wederom een Spaapscb oyer-

fte, met elf vaandels ruiterij, te Bentheim aan. De,-

ze was zoo wreed, dat hij niet alleen door zijn volk

den ingezetenen het grootfte nadeel toebragt, maar

ook met opgehevene ftroowisfchen dreigde, hunne

huizen in brand te zullen fteken, en ofïchoon graaf

arnold de beide drosten van Bentheim en Steinfhrth

tot hem zond, en hem de heerlijkfte fpijzen.en den

kostbaarften wijn bezorgde, bleef hij toch tot dep

derden dag te Bentheim, en liet de afgezondene

heeren naauwelijks in zijne tegenwoordigheid komen.

1594. Den 8 Mei kwam eene rooyersbende van

Oldenzaal te. Gildehuis, brak de kerk met geweld

open, floeg kisten en kasten in ftukHen, en fleepte

alles, wat de ingezetenen daar in yeU;gheid gebrag

hadden, met geweld weg. , ..[

In het begin van Junij d. j.^te de bspbaarfche

kapitein mendo, die zijn kwartier te Ootmarfum

had, de burgers van Nieuwenhuis, onder den fchijn

wap hun .vee uit de weide te willen rooven, buiten

t



de rtad. Van de ruiters omfingeld zijnde, beloofde

het roonfter hun pardon, wanneer zij hunne geweren

aflegden. Dit ter goeder trouw gedaan hebbende ',

liet hij ze jammerlijk vermoorden, en als eenige van

die burgers, om aan de handen der moordenaren te

ontfuappen, de vlugt in eene nabij gelegene fchuur

genomen hadden, liet mendo dezelve in brand He

ken, eri al die ongelukkigen in de vlam omkomen;

meer dan zestig perfonen ftierven hier eenen ijsfelij-

ken dood, onder welke eenige van Ulzen en Em-

melkamp waren, die toevallig den weg pasfter-

den. (*) ' '" '

Den 13 Junij kwam eene ftroopende bende, onder

begunstiging van eenen dikken nevel , van Enfchede

en roofde het vee uit het Bentheimer woud.

Den 30 Junij kwam diezelfde bende weer. Van

de foldaten , op het kasteel garnizoen houdende , die

haar nazetteden om het vee te redden, werden zes

man bij Gildehuis dood gefchoten. (. • .

Den 1 Augustus werden de burgers van Gildehuis

van hun vee, hetwelk zij in het voorjaar reeds met

loo rijksdaalders los gekocht hadden, beroofd.

1595. Den 30 Januarij werden hun wederom de

koeijen en paarden weggenomen, en in Februari

kwam de wreede kapitein menqo van Ootmarfum,

nadat hij het Munfterfche ftedeken Horstmar uitge-

* *• plun-

(*) Het was de fchuur van spikman , iu de borg bij Nieu-

wenhuis. Onder de vermoorden bevond zich jan van

•puiten, «in aanzienlijk burger uit Nieuwenhuii.

-



plunderd had, en bragt, door een enkel nachtkwar»

-tier, den armen inwoners van Gildehuis eene fchade

van meer dan 3C0 rijksdaalders toe. ,... ' . , ..,

.%I596. Den 22 December kwam een groote boop

Staatfche krijgsbenden te Borghorst en Laar, in het

graaffchap Steinfurth, en veroorzaakte, dooreen drie

daags verblijf, den ingezetenen groote kosten. Kort

om , het is niet te befchrijven, hoe veel de opene

plaatfen in het graaffchap Bentheim van de Spanjaarden

geleden hebben. Men berekent de fcbade, door hen

veroorzaakt, van het begin des oorlogs tot 1596, op

bijna twee maal honderd en vijftig duizend rijks

daalders; niettegenftaande graaf aunold al het

mogelijke ter bewaring zijner onderdanen deed, en

zelfs, bij het Spaanfche hof te Brusfel, over het

rooven en moorden in een onzijdig land, door zljpe

afgevaardigden de bitterfte klagten voerde. Eindelijk

volgde er eene kleine verademing, toen namelijk de

Staten, door prins mauritz van Oranje, in October

1597, de naburige plaatfen Grol, Enfchede, Olden-

zaal, enz. weer veroverden, en den a Nov. d. j. de

vesting Lingen innamen. Van dezen tijd af toe

1605, wanneer de ftad Lingen weer verloren ging,

had het graaffchap Bentheim weinig te lijden. En

het is zeer opmerkelijk, dat burgers en boeren, van

welke vele, wegens het beftendig gevaar, en, om

dat zij alles verloren hadden, buiten 's lands gevlo

den waren , door den vrede van deze weinige jaren ,

onder Gods zegen , zoo zeer weder, opgeholpen wer-

L 5 den,



C 170 5 '

den, dat zij niet alleen de geledene verliezen berftel-

den , maar vele ook in eenen beteren ftaac geraak

ten, dan waarin zij voorheen geweest waren. .-:•••>

Nog eene donkere wolk zweefde over, het graaf-

fchap Bentheim, in het jaar 1598, toen de Spanjaar

den, met Frankrijk vrede gefloten hebbende, en hun

ne geheele krijgsmagt uit Frankrijk , Artois en Bra-

band, door den Groot Amirant van Atragonien, over

den Rijn voerende, de winterkwarrieren in VVest-

phalen, en bijzonder in het Munfterland namen.

Thans kreeg ook de ftad Schutterop, die coc hiertoe

nog tamelijk verfchoond gebleven was, een bezoek.

De kapitein paulo emilio nam den ai November,

met een eskadron ruiterij en 3 vaandels voetvolk , zijn

kwartier bij de burgers aldaar, en bleef er 3 maan

den en 10 dagen. Het onderhoud dezer troepen

kostte het graaflchap, behalve hetgeen de ilad Schut

terop in het bijzonder daardoor leed, de fom van

12452 rijksdaalders, waartoe het graaffchap Teklen-

burg 3125 rijksdaalders bijdroeg. De ftad en het

kerfpel Schutterop met het ftedeken Gronau moesten

bovendien nog aan den graaf van Buren , die te Me-

telen zijn garnizoen had, 1940 rijksdaalders betalen.

Dit alles gebeurde, niettegenftaande graaf arnolü den

opperbevelhebber alle mogelijke beleefdheden'bewezen,

en hem de fchoonfte paarden, met zadel en toom, ten

gefchenk gegeven, had. De fchrik voor deze Spaan-

fche armee was in alle naburige landen zoo groot,

dat de landheeren zich voor hunne perfonen niet meer

• . ..» ; vei-



veilig achtten. Graaf arnold , die" in alle rampen

rijner onderdanen gedeeld had, befloot, toen men zij

nen neef graaf wijrich van bruch , op deszelfs ei

gen kasteel, wreedaardig vermoord en van alles be

roofd had, met zijne hofhouding de wijk eerst naar

Teklenburg en vervolgens naar Rheda te nemen;

terwijl hij zijne zonen naar Freudenberg , en van daar

naar Kasfel zond. Het archief werd van Teklenburg

naar Bremen in zekerheid gebragt. Zoo fpoedig in-

tusfchen deze vloed Westphalen overftroorade , zoo

• fnel werd men ook doop de hand des Almagtigen

daarvan weder bevrijd. Op ontvangen bevel brak het

garnizoen van Schutterop den 31 Maart 1599 op,

en trok met de armee, die elders in Westphalen de

.winterkwartieren gehad had, naar den Rijn terug.

Gedurende deze drie maanden, was in Schutterop

geen openlijke Godsdienst gehouden.

Thans had men weder rust tot het jaar 1604,

toen een leger van vele duizend Spaanfche muitelin

gen te paard en te voet, die zich van den aartsher

tog albert van Oostenrijk, wegens onthouding der

. foldij afgefcheurd hadden, over den Rijn trok, en in

de onzijdige landen ellendig huis hield. Deze onge-

noodigde gasten waren reeds tot Teklenburg geko

men, en hadden zich onder het kasteel en in het

vlek Lengerich gelegerd , toen graaf arnold , door

kostbare gefchenken en laoo rijksdaalders baar geld,

wist te bewerken, dat zij niet op Bentheim en Stein-

furth trokken.

Nog
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Nog grootér was de vrees als, in het jaar 1605,

een ontzagverwekkend heer van Spanjaarden, onder

bevel van ambrosius spinola, in Twente verfcheen,

en zonder mei keiijken tegenftand, Oldenzaal bij ver

drag innam, vervolgens op Lingen trok, en deze

ftad, na eene belegering van vijf dagen, veroverde.

Op welken raarsch het geheele leger eenen nacht bij

Noordhoorn ftond, en den ingezetenen van da ftad

en het kerfpel veel nadeel toebragt, hetgeen ech

ter nog grooter zoude geweest zijn, wanneer adoi.-

fus, de oudfte der jonge graven, den hertog niet toe

Epe te gemoet gereden ware, en zich tot zijne ont

vangst naar Noordhoorn begeven hadde. Bij den af-

togt van Lingen , nam deze armee haren weg over

Gildehuis, en verteerde daar in eenen nacht alles,

wat de ingezetenen in de weinige verloopene jaren

weder verzameld hadden• (*)

Ver-

(*) Het bovenftaande is eene vertaling van een dagboek,

van eenen ongenoemden fchrijvcr, die deze ellende met ei*

gene oogen gezien heeft. 'Picardt zegt in zijne Chrouijk

van [liet landfchap Drenthe, bladz. 339 en 240, daarvan:

„ De duure ifdt, gebreck van alles, vorst en regen, drongh

„ de naeckte foldaten tot roven en ftelen. Eschertrugge ,

„ Laervoldl, Emmelinkhem en d' omliggende plaetfen wier-

,, den van haer Vee, koorn en andere goederen, ook van

„ haer fchoöne Houdt berooft, als het welcke verbrandt of

„ a;en Schansfen en Dyckèn geëmployeert wierdt. De uiees-

,„ te omliggende huyslieden waren van alles berooft, en

„ waren gevlucht. De fwevende en bedelende foldaten ver.

„ fpreydden de Legher ziekte in alle omleggende dorpen

. ". ,\ è » «a
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Vervolgens, toen het leger fpoedig naar den Rijn

terug trok, bad men minder overlast. In het jaar

2509 werd een ftilftand van wapenen, voor den tijd

van 13 jaren, tusfehen de Spanjaarden en de Neder

landers , gefloten , en van dien tijd af had het graaf*

fchap eenige jaren rust.

. ...... .: „ ; ,. ,0.
„ en boerfchappen , aifoo dat heele huisgezinnen uitrtorven."

De overlevering heeft ook nog iets daarvan bewaard. Zoo

weet men, b. v. , dat 2 boerenerven te Wilfum in dien tijd

geheel verwoest zijn. Zoo zege ook de overlevering, dat

eenige inwoners bij hunne wederkomst (want allen waren

gevlugt) den haard met gras begroeid vonden , en dat eeue

wolvin hare jongen, in eene paardehkrib , geworpen had.

Vele menfehen badden hun geld hier en daar in den grond

egraven , zij ftierven daarover weg , en het werd , of in het

geheet aiet, of eerst na jaren bij toeval, weer gevonden.

Zoo heeft men nog, voor weinige jaren,, in eenen koeftal in

het Laar, eene aanzienlijke hoeveelheid Portugeefche en

Spaanfche, zoo gouden als zilveren, munten gevonden,. die,,

naar alle waarfchijnlijkheid, door den voormaligen eige*

naar, die er over weg geltorven ii , daar geborgen waren»
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