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OVER DE RAMPEN VAN DEN DERTIGJARIGEN

OORLOG.

V-Jnmiddelijk op den Spaanfchen krijg volgde de

dertigjarige oorlog, . (*> die in 1618 zijn begin nam

en ip 1648 bij den Munfterfchen vrede eindigde. •

Ondanks alle aangewende moeite, heb ik nergens

«en dagverhaal, van hetgeen in dien langdurjgen oor

log in het graaficbap Bentheim voorgevallen is , kun

nen vinden. De lezer , zal zich dan met het volgen*

. • •*". 't:* , •'••">' v r« " .' 1 e .• "• i " ; •.' de

.jjjmsJ" .Tj«e oorlog werd tnsfchen den keizer, den koning

van Spanje en de Roomsen • Catholijke Rijksrtanden aan de

eeneiljdé, en tüsfchéifdén koning van Frankrijk, den ko*

ring van' Zweden 'en de 'Prorestantfche Rijksftanden , aan de^

andere itl'j^ie', gevoerd. ' Het vuur des oorlogs brak eerst in

Bonttttéü utt, wast ttïen, ondanks den bekenden Majettelts-

brief of de plegtige verzekering, door keizer rudolf den

II , den protestanten in Bohemen , Moravien , Sleden , enz. ,

den 11 Jnnij 1609, nopens de vrije uitoefening van hunnen

Godsdienst gegeven, hen van deze vrijheid beroofde. De

Standen van Boheinen werden hierdoor zoo verbitterd > dat

zij de keizerlijke gezanten 1S18 te Praag uit het venfter

wierpen, en den keurvorst frederik van den Paltz tot ko

ning van Bohemen verkozen, die echter, in het jaar 1020,

op den witten berg voor Praag, den flag en te gelijk de

kroon van Bohemen weder verloor. Het vuur des oorlogi

verfpreidde zich weldra door geheel Duitschland, en werd

ectyt ij», i.648 door den vrede te Muufter gebluscht.
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ie. Hetwelk ik uft oude papieren verzameld heb*

moeten vergenoegen. -.iV' ' • i . d ••\ .>••':.; si

. Ons vaderland^ was in die dagen, bij afwisfeling,

door de Keizerlijke, Zweedfche, Lunenburgfche en

Hesfifche troepen, bezet., die de fteden belegerden en

innamen, en de grootfte verwoestingen aanrigtten.

De fteden Schütterop , Noordhoorn en Nieuwenhuis

werden niet alleen van hare vestingwerken, maar,

ook van hare welvaart, beroofd.. . Het , kasteel ;te

Lage werd geflecht, ; waarvan piqardt het volgende

verhaalt: > (:. .. -;,.uv '.•...') :.'.•;/ ....-.•/

„ Anno 1626 in Julio heeft zyn Ga. Graef Ernst

„ Cafimir den Heere Caspar van Eufum, Heer ,van

j, Nyenöort* Drost tot Covorden. in der Landïfcbap

„ Drenth, Overfte, met een partye volcks en .ghe-

„ fchut gefondeijnaer het Huys te Laghe geleghen

fcj in de Gracffch&p Benthem , .{*) waarop Spaens

„ guarnifoen lagh, onder 't commando van dea Hee>

,,. re van den Kdteïer en waer uit feer groote .en

„gedurige excursfien gefchieden, in de nabuurige

„ Nederlandfe Provintien: Welck Huys d«B,/;den

,i Heere van Nyeneort heeft inghenomen en, met ee-

„ nige tonnen buskraydt gelegde ip de kelders, {aten

„in de lucht vliegen." .. .Ai.J .......: iKv..> r-vA

Vele ingezetenen verlieten hun; vaderland, 'joaivan

den vreesfelijken last der inkwartiering en der contri

butie bevrijd nablijven. , In het jaar' 1624, wanneer

(?") Lage behoorde alaotf In dien tijd tot het.graafFehap

Bentheim. / ,

r'

''
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de oorlog nog maar zes jaren geduurd bad , flonderi

reeds vele buizen te Nieuwenhuis ledig. Daar nu de

overige burgers hierdoor nog meer gedrukt werden ,

zoo kregen de burgemeesters, door een grafelijk

Rescript van den 17 JuHij, bevel, eene wekelijkfche

fchatting op de uitgewekenen te leggen, en, bij wan

betaling , hunne ledige buizen en verlatene gronden ,

daarvoor aan te tasten. Dit bevel werd herhaald den

a5 October 1625.^.'•"• : .-. •: •:

. De Luneburgers, Zweden, Hesfen en Keizerlijken

vorderden (site mogendheid afzonderlijk) eene zware

contributie, waarvan maandelijks eene bepaalde fom

moest opgebragt worden. Deze fchattingen zijn, on

der den naam van Teklenburgfche , Osnabrukfche

en Rhtfnfche contributie, bekend, en werden met de

uiterfte geflrengbeid ingevorderd. Hoe groot de fom

Is, welke het graaffchap, in die dertig jaren, aan

bovengenoemde Mogendheden betaald heeft, kan ik

niet bepalen. Het volgende heb ik uit de ftads

papieren té Nieuwenhuis verzameld: .. : ...

Nadat de Keizerlijken reeds , in het jaar 1 628 , eene

contributie ontvangen hadden, moest het graaffchap,

ingiet jaar 1631, de Osnabrukfche en Teklenburg

fche contributie betalen. De drie lieden moesten toe

'de eerfte maandelijks . . \,.v,: 62 Rijksd.

. tot de laatfte •. . . . . 31 Rijksd.

-bijdragen. In hetzelfde jaar vorderden de Keizerlij

ken van de 3 fteden maandelijks . 150 Rijksd.

<• In 1632 waren, 3 keizerlijke regimenten , ten laste

>.' van



van de graafTchappen Bentheim , Teklenburg en Stein-

furth; als: het regiment van Leuterfam , Wartenburg

en OAr. Vervolgens werden gemelde graafTchappen,

met de compagnie van Marfchalk te voet, die van

Simmern te paard, en met het geheele regiment van

Westerholt, bezer. Daar de fchattingen, tot onder

houd dezer troepen, zoo fpoedig niet konden bijge-

bragt worden, zag zich de graaf, arnold joost,

genoodzaakt, meer dan 32000 Rijksdaalders op zijne

tafelgoederen op te nemen.

In 1633 moesten de drie fleden, tot de Hesfifche

contributie, maandelijks betalen itfoRijksd., en daar zij

hiermede achter bleven, zoo kregen zij militaire exe

cutie, welke eenen der kloostergeestelijken van Frens-

wegen (*.) en den regter van Noordhoorn opligtte

en naar Koesfeld voerde, waar deze heeren, onder

belofte van binnen 4 dagen vier duizend Rijksdaal

ders te zullen betalen, ontflagen werden.

Aan den vestingbouw te Rheine moesten, in dit

jaar , alle dagen 60 man uit het graaffchap Bentheim.

arbeiden, en de ingezetenen waren tevens verpligt,

eene aanzienlijke hoeveelheid levensmiddelen, in het

Hesfisch leger te Rheine en te Ahuizen, te leveren.

In ditzelfde jaar moesten bovengenoemde drie fle

den tot de contributie, door den keizerlijken overften,

baron von kettler, uitgefchreven , maandelijks beta

len . " . . aoo Rijksdaalders.

In 1634 moest het graaffchap Bentheim maande-

M Jijks

y (*") Herman raimundi.
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lijks aan de keizerlijken betalen iaoo Rijksd. De

overfte von kettler dreigde, in de maand April van,

dat jaar, wegens de achterftallige bijdragen, de grafe

lijke meubelen, van het flot te Steinfurth, te zullen

wegvoeren. Er werd derhalve, van elk boeren erf,

eene buitengewone afgave van twee Rijksd. gevorderd ,

en .van de kotters en burgers eene bijdrage, naar

evenredigheid van hunne bezittingen, geëischr, welke

buitengewone fchatting van de maandelij kfche contri

butie konde afgetrokken worden, moetende de we-

kelijkfche belasting haren gang gaan. Ook vorderde

de overfte von kettler, te Steinfurth zijn verblijf

houdende, in dit jaar, van de ftad Nieuwenhuis,

voor zijne ruiterij, 200 mudden haver en meer dan

20 voeders hooi.

In 1635. voerden de Zweden den ambtman van

Wietmarfchen , wegens de achterftallige contributie,

als gijzelaar weg. Van den 1 Oct. tot het einde des

jaars moest het graaffchap, tot de Rheinfche contri

butie, betalen ai 83 Rijksdaalders. ( ,

Jn 1637 moesten alle maanden 1000 Rijksd. aan

iten konunandanr van Meppen betaald worden.

Voorts moest het graaffchap, tot onderhoud der lijft

feompagnie van den keizerlijken generaal wachtmeefter,

yrijheer von véhlsn te Rheine, en van eene kpn)pag*

tóe te voet te Nieuwenhuis , gelijk pok ter bekosti

ging van den generalen ftaf, maandelijks twee duizend

negen honderd Rijksdaalders opbrengen, waartoe de

Ö9d Schutterop 78, Noprdhoorn 58, en Nieuwen-

huis 64 Rijksdaalders moest bijdragen., In

-
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In .de maand Jollj des jaars 1638 bedreigde de

overfte luitenant wersebe het graaffchap met eene

zware executie, welke echter, door bemiddeling van

den fecreraris kantzler en deszelfs ftellige belofte,

dat niet alleen in twee dagen 100 Rijksd. voor elke

kompagnie zouden geleverd, maar dat ook 1000

Rijksd. op de restanten zouden betaald worden, af

gewend werd. De fteden werden derhalve , door een

refcript van den 30 Julij, aangemaand, hunne bijdra

gen /lipt te voldoen, gelijk ook de geregten Ulzen

en Emnaelenkamp, die tevens aan de betaling der nog

fchuldige restanten van de uitgezette 2400 Rijksd.

herinnerd werden.

In dit jaar betaalden de drie fteden, voor de laatfte

maand, 300 Rijksd. Hoe veel zij in de vorige maan-

den betaald hebben, vind ik niet aangeteekend. (*.)

In 1639 betaalde het graaffchap, voor de maand

April , aan de keizerlijken vier duizend Rijksd.

M 2 In

(*) Uit volgende tabelle zal de lezer kunnen opmaken,

hoe hoog de onderfcheidene geregten, tot eene maandelijk.

fche fchatting, aangeflagen waren.

Tot eene contributie van 2188 Rijksd., in 1655 uitgefchre•

ven, betaalden de drie (leden maandelijks . 218 Rijksd.

Het geregt Schutterop . . .' 525 —

Dorp en kerfpel Ulzen . .' . . • 525 -1—

Eminelenkamp . . « 390 —*

Noordhoorn . * . . 290 «—r '

Veldhuizen .... 190 —T—

Wietmarfcheri . . 50

« 2188 Rijksd.
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, In 1640 werden voor de maand Mei, weer vier

duizend Rijksd. geëijcht, waartoe het geregt Ulzen

690 Rijksd. moest bijdragen. Daar dit geregt intus-

fchen, zoo als in het grafelijke refcript gezegd wordt,

geruineerd- was, zoo zouden, op order van den gene

raal wachtmeefter von vehlen , van deze 690 Rijksd*

200 Rijksd. kunnen afgetrokken worden. De ftad

Nieuwenhuis betaalde hiertoe 144 Rijksd.; of het

graaffcbap, indeze beide jaren, elke maand, zoo

veel betaald beeft, kan ik, bij gebrek aan narigten,

niet bepalen. Maar het komt mij, daar de lom van

de maand April 1639 met die der maand Mei 1640

gelijk ftaat, niet onwaarfchijnlijk voor.

In dit jaar had de ftad Nieuwenhuis, wegens de

achterftallige penningen, militaire executie van de

keizerlijken. Van de contributie aan de Zweden, in

de volgende jaren, tot aan den vrede in 1648, be

taald, heb ik volgende fpecifike lijst gevonden:

. Het graaffchap Bentheim heeft aan de Zweden be

taald: ' '

In het jaar 1640 1641.

Rijksd. . \ Rijksd.

Irf Junij • ,. 400 In Januarij . 400

Julij . . 400 Februarij . 800

Augustus . . 400 Maart 800

September . 400 April • 600

October . 400 Mei . 400

December . 400 Junij . 500

In
'
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*
Rijksdt

r

Rljksd.

In Julij ; 50O In November ". . 300^

Augustus 500 December 300

September , 400 1646.

October 400 In Januari} J's 900

November ; 400 Februarij . ."; 49°

December 400 Maart . 600

KÏ43. April. • 600

In Januarij 6oo Mei .1' r.' 400

Februarij 600 Jurilj . . 400

'Maart . 600 Julij . ". 400

April . . 600 Augustus . . 500

Mei . . 600 September 500

Junij 600 October 4PP

. 1644. November en De-

In October 500 cember zijn yan

November 500 Minden uitgefchre-

December 500 ven. .

16*45. 1^47.

In Januarij 300 In Januarij pop

Februarij 300 Februarij 900

Maart 300 Maart 900

April . 300 April 900

Mei . . 300 Mei' ; . 3oo

Junij . '.' 300 Junij . . 2000

Julij . 300 Julij . . 2800

Augustus 300 Augustus 300

September 300 September . IJOO

October , 8°9 October 400

'.*'
M 3 In

/
s-

.**•.•. ;*'••.!.
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I Rijksd.
*

Rijksd.

In November . l2oo In Februarij . . I20O

December . IJBÖO Maart 4 2400

1648. April . I2oo

In January .': I£00 Mei .. ♦ l£oo

Üit deze opgave der maandelijkfche fctiauingen,

zal de lezer zich een denkbeeld van den treurigen

töéftand des Graaffchaps Bentheim , in die jaren, kun

nen vormen. Het is niet te verwonderen, dat dè in

woners zich dikwijls in de volflrekte onmogelijkheid

bevonden, de gevraagde fommen op te brengen. Op

het ftadhuis te Nieuwenhuis vindt men een geheel

paket papieren, die alleen uit aanmaningen tot beta

ling der achterftallige maandelijlcfche contributie be-

ftaan. Dë régtersV burgemeefters , en" zelfs de pre

dikanten , werden dikwijls , wegens de achterftallige

bijdragen, gearresteerd en weggevoerd. Zoo was b.

v. de regter van Veldhuizen, irt het jaar 1634, met

andere ingezetenen van het graaffchap , gearresteerd „

én er kwam een grafelijk bevel , dat ieder burger

zljnë restanten, wanneer hij die niet 'collecteren kon-

de, zoude opnemen , opdat de gevangenen, toch ein

delijk nfogteh ontflagen worden. "De 'predikanten

jaKöbüs vociiNG X*) te Öhrie, lucas spork te

Veld-

(*) „ Deze jacobus vockinc , werd in de plaats van zij-

„ nen overledenen vader 1 in het jaar 1624, van liet (licht

„ Leden t in het graaffchap Teklenburg, herwaarts beroepen.

Men «e c. 4. rump, Hifi. Befchreibung der Graafjch. Tek-

' (en



Veldhuizen eti gerhardus PËRfZöWiüs te Ulzen ,

Werden, door de foldaten, wegens de achterftattige

contributie , naar Rheine gevoerd , en zoo lang gevan

gen gehouden, tot dat zij voor hunne gemeemen be

taald , of voor de fchuldige contributie borgregs ge*

Held , hadden. De predikant vocrïwg te Ohfle mm

voor zijne eigene rekening £00 Kf)ksd. op* welkó

eerst lang na zijnen dood, op herhaalde annmanfogeg

van de Clasfis en den Overkerkeraad , aan zijnen ött*

genaam, weer betaald zijn gewordend •'•"

Geen wonder derhalve, dat de regtérs en Burge

meesters in de verzoeking geraakten, het land te ver

laten , en zich door de vlugt aan de dagelijks toene

mende verdrukking te onttrekken, waarvan zij, door

een nadrukkelijk bevel van graaf arnold joost , vaö

den 4 Augustus 1634, afgemaand werden. Geen

wonder ook, dat de predikanten de eerfte gelegen

heid, ter verplaatfing, gretig omhelsden, en dat de

eene gemeente na de andere vakanc werd. Twee

predikanten: D°. neander. van Bentheim en hoedt

van Ulzen, ^vertrokken, zonder hunne dimisfie ge

vraagd te hebben , de eerfte naar Lochem , de laac-

fte naar Zelhem. (*)

M 4 Be-

knburgy bladz. 70. Hij overleed aan de pest, iii het jaar

1640. Clatf. ProtokoU

C*) De graaf gaf, door een Refcript van den Overkerke

raad van den 27 September 1637 , zijn ongenoegen daarover

te kennen, waarin onder anderen gezegd wordt, dat twee

predikanten zijne Hooggrafelijkc genade, den ftok als V va-
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Behalve de zware fchattingen, welke van de inge

zetenen geëischt werden, moesten zij de troepen,

die dikwijls geheel uit paardevolk beflonden , op hun

ne kosten onderhouden. Zoo werd b.«y> in het jaar

1534 bet graaffchap Bentheira, met vier eskadrons

Luneburgfche ruiterij bezet; waaraan het geregc

Schutterop wekelijks 74 mudden haver en 1122.

pond hooi, het geregt Ulzen even zoo veel, en an

dere geregten naar evenredigheid leveren moesten.

Dikwijls waren de ingezetenen op het platte land,

aan de mishandelingen van ftroopende benden, bloot-

gefteld. Om roof en plundering te beletten, kregen

de regters en burgemeesters, den 27 Aug. 1633,

een grafelijk' bevel , dat in het dorp of in de boer-

fchap, waar geplunderd werd, de klok zoude aan

getrokken of de trommel geroerd worden, en dat

op dit fignaal de naburige ingezetenen gewapend te

hulp fnelien, de plunderaars vervolgen en gevankeiijk

na Bentheim voeren zouden. Daar dit middel ter

beveiliging van den eigendom intusfchen, dikwijls ge

vaarlijk was, zoo verzocht de graaf om fauvegarde-

brieven, welke ook van alle krijgvoerende magten

gegeven werden. In het ftads archief te Nieuwen-

huis vindt men nog eenen befchermbrief van den

keurvorst van Beijeren, carl lodewjjk, d. d. Wefel

den

re, voor de deur gezet hadden , en dat het getrouwe zielzor

gers niet betaamde, zich door een troebel wolkjen te laten

yetfchrifcken, veel minder, om liederlijk gewin, hunne ge-

. agenten te verlaten. . s

!•'
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den 31 Mei 1638, van den keizerlijken Veld-Maar-

fchalk, wilhelm, Baron van Lamboy , uit het

hoofdkwartier te Erasburen, van den 17 Sepr, 1647,'

en van den Zweedfchen generaal der kavallerie en

gouverneur van Breraen en Verden, hans christoph

van Rönigsmark , uit het, hoofdkwartier bij Rheine,

van den 11 Sept. 1647.

De armoede der ingezetenen was, door al dien

druk, tot het hoogfle toppunt geklommen, waartoe

de onvruchtbare jaren van 1630 en 1631 ook het

hunne toebragten. (*)

Om Hechts een enkele (hal daarvan te geven,

merke ik aan, dat de gemeente van Ohne, niet in

ftaat was, de afgebrande predikants woning weer

op te bouwen, wordende D\ lohman, in plaats

van D°. vocking, van Gildehuis herwaarts beroe

pen, genoodzaakt, in het jaar 1650, uit zijne eigene

middelen, een nieuw huis te bouwen, (t)

In het jaar 1657 verzocht hij, de bemiddeling van

M 5 de

(*) Volgens picardt, werd het fchepel rogge toen in

Drenthe verkocht voor ƒ 4 - 10, Chronijk van het Land-

fchap Drenthe, bladz. 251.

(t) Een opfchrift boven de deur der predikants woning

te Ohne luidt dus:

,, Duin nequeunt reparare mihi asdes parochiale», infelix

,, propriam cogor habere doraam. Dat is : daar de gemeen-

te buiten ftaat is, mijne predikants woning te herttellen;

zoo word ik ongelukkige genoodzaakt, mijn eigen huis te

hebben.



de Clasfis, ter restitutie van zijn verfchor, daar hij

dit zoo min, als de, door zijnen voorganger vocking,

ter repartitie van het oude huis, aangewende pen

ningen, van de gemeente krijgen konde.

De Godsdienst was in het diepst verval geraakt:

de kerken waren in eerten defolaten flaat — de pre-

dikantshuizen bijna onbewoonbaar — de traktementen

bleven achter — de vergaderingen der predikanten

konden van 1632 tot 1640 niet geregeld gehouden

worden, daar niemand, zonder gevaar, zich vari

huis begeven durfde. (*) De zedeloosheid nam van

tijd

(*) In liet Clasfis Protokol vind ik aangeteekend , dat de

vergadering van de Clasfis teOhne, den 27 September 1627,

doof eene menigte Spanjaarden, welke onverwacht in liet

dorp kwamen, en dé ingezetenen noodzaakten, met hunne

goederen, in de kerk te vlugten, geftoord werd.

Er is nog eene dankpreek ,van gerhard perizonius,

pred. te Ulzen, yoorhauden, onder den titel: Dankpredigt

tiber die Erlöfung von der fieben und z'wanzig jahrigen Ge-

fangnis , v/omit unfer liebes Vaterland, die Graffc/iafi Bertt-

heim in 's gemein und das Gericht Ulfen, inpmderheid . eïen.

d'ig isl gepresfet -worden , gehalten in der Christelichen Gemeitie

'tU Üljen, am 2ten Marz 165: gedruckt zu ^imfierdam bey

N. von Raveftein 165 1.

In deze preek, naar aanleiding van iudic. V: 1, 2. zegt

de Leeraar:

„Behalve de inkwartiering, leden wij vreesfelijk door de

„brandfehattingen. Wanneer wij, den opgelegden last, aan

„geld of aan voeragie, niet ter beftemder tijd op de be-

„ paalde plaats bezorgden, maar daarmede terug bleven

„ bet welk fomtijds wegens de heerfchende wanorde, maar

f . 1 m meest

s*

fc" - . . , "^

£t: I ,.y±-
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tijd tot tijd toe, de openbare Godsdienst werd niet

alleen van velen verwaarloosd, jnaar dikwijls, door

openbare drinkgelagen, in de nabijheid der kerk, ge-

ftoord ;

„ meest wegens het onvermogen der ingezetenen gebeurde ,

„ (daar ons land, door dezen langdurigen oorlog, zoo kaal

n werd als Egypten, ten tijde, toen de fprinkhanen het

„ bedekt en alles, wat groen was, op het veld en op de

„ hoornen verteerd hadden) dan werden terftoud foldaten ,

„ uit de refpective guarnizoenen gezonden, die ons ellen-

„ dig behandelden. Dikwijls hadden wij de executie van

„ onderfcheidene guarnizoenen en wel van beide krijgvoe-

„ rende partijen, twee maal op eenen dag; ook wel zeven

„ maal binnen acht dagen. Dan ging het ons, gelijk Job,

„ toen eerst de Arabieren kwamen en zijne runderen en

„ ezelinnen roofden en fpoedig daarna de Chaldeen, zijne

„ kemelen wegdreven. De eene partij roofde onze paar*

„ den, fchapen en runderen. De andere nam, man,

„ vrouw en kinderen, kleederen en huisraad en wat men

„ verder vinden en wegvoeren konde , mede. De gevange-

,, ne werden naar de guarnizoenplaatfen gevoerd en velen

„ in de blokhuizen gezet, waar hun het lagchen wel ver-

„ gaan wilde.

„ Ik herinner mij nog zeer goed, hoe eenige mijner toe-

„ hoorders, als ik op dringend aanhouden, verfcheen, om

„ hen tegen betaling van eene fom gelds , uit de harde ge-

„ vangenfehap van twintig weken, te verlosfen, van blijd-

„ fchap verftomden en over het lijden , hetwelk zij nitge-

„ (laan hadden, als kinderen weenden.

„ Wij waren In geftadige vreeze, gevangen genomen, ge-

„ flagen en beroofd te worden. Wij waren onveilig, zoo

„ binnen als buiten onze woningen. Wij konden niet van

. * «de
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ftóord; zoodat de predikanten bij herhaling de bit

terfte klagten aan, den overkerkeraad en door dezen

aan den landheer brengen, én er op aandringeu moes

ten, om door eene geftrenge politie het zedebederf

te keer te gaan. (*)

In het jaar 1648 ging eindelijk de dageraad des

vre-

„ de eene ftad tot «Je andere, van het eene dorp of van

„ de eene boerfchap tot de andere komen, zonder vrees,

„ van onder de fnaphanen te vallen, uitgetrokken en mii-

„ handeld te worden. Vele mannen bragten met vrouw en

„ kinderen, dagen en nachten, achter heggen, in floten of

,j in woeste huizen door. Andere trokken , met vrouw en

„ kinderen, bij nacht over de grenzen, om eene fchuil-

„ plaats, in naburige landen te zoeken. Men was een

„ tijd lang zoo onveilig, dat brave en eerlijke menrchen,

in hunne eigene huizen niet met vrede fterven konden,

„ maar tot het gemeeiie hospitaal de toevlugt nemen moes-

„ teu, om daar den geest te geven. Dikwijls konden wij

,, onzen godsdienst, zelfs op hooge Feestdagen, zonder

,1 Itoornis, wegens de invallende executanten, niet verrig-

teru Vaak werden wij verhinderd, onzen dierbaren

„ overledenen, de laatite eer, volgens Christelijk gebruik,

„ te bewijzen.

£%" Meer proeven van deze ellende mag ik niet verhalen.

• > Jonge lieden! wilt gij er meer van weten, vraagt uwe

ouders, die kunnen u vertellen, wat zij beleefd' heb-'

hen"A ' . ' ' ' '' A'

(*") De oorlog is voor de; zedelijkheid altoos nadeelig ge

weest, gelijk wij zulks bij ervaring geleerd hebben. Moge

>ie vrede vnn onze dagen' een erfdeel der Jaitfte nakoiae-

»"•'.„, • .. , . ••' . ,..::.

Ijoufchap ziin t . ,

/

/

-
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vrede* op, en Bentheims inwoners aderaden, met

'hunne Duitfche broeders, weer vrij.

In dat altoos gedenkwaardig jaar, en wel op den

laatllen dag van hetzelve, had er echter nog eene

hoogst onaangename gebeurtenis, in het graaffchap

Bentheim, plaats.

Den 31 December 1648 wilde een afgedankt re

giment ruiterij, onder kommando van eenen overften,

die zich graaf wolbrig noemde, met geweld de

winterkwartieren in het graaffchap nemen. Graaf

ernst wilhelm liet, om dit te beletten, al zijne

boeren, onder aanvoering van de regters en voogden,

bijeen komen. ' In het zoogenaamde Bfmolter broek ,

tusfchen Noordhoorn en Veldhuizen, fielden zich de

ze in dagorde. De vijandelijke kavallerie viel op

hen aan, en dreef de boeren, van welke verschei

dene nedergefabeld werden, bp de vlugt. Een boe

ren tamboer roerde intusfchen, nadat het flagveld

reeds verlaten was, zonder ontvangen bevel, den

trommel, om de verftrooide manfchappen zijner boer-

fchap te verzamelen. Hierdoor werd de overite

wolbrig in den waan gebragt, dat de vijand, ver-

flerking ontvangen hebbende, nog eenmaal zijne kans

wagen wilde. Hij liet derhalve, fchoon meefter van

het flagveld zijnde, tot den aftogt blazen, en nam,

op Wietmarfchen trekkende, zijne winterkwartieren

in het Munfterfche.

Het graaffchap werd alzoo, door eenen trommel

flager, van deze ongenoodigde gasten bevrijd, en voor

ver-

\
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vermeenkring zijner reeds zoo hoog gekloramene

fchulden bewaard. (*)'

Nadat het graaffchap èenige jaren rust genoten had,

werd dezelve, in het jaar 1672, door christoph

bernard van gal^n, bisfehop van Munfter , weder

geftoord. Deze nam met de talrijke armee, ter ver

overing van Koevorden en Groningen beftemd, zijnen

inarsch door het graaffchap, en behandelde hetzelve

niet als een neutraal, maar als een vijandelijk land.

Den 3 Julij. 1672 vorderde hij, tot het opwerpen

van batterijen voor Koevorden, 500 arbeiders, uit

het graafichap Bentheim. Den 1 1 Julij werd deze

vesting, welke in géenen behoorlijken ftaat van ver

dediging was, en welker voormalige kommandant (f)

aan

(*) De overlevering heeft vau dezen flrijd tusfehen graaf

wolbrig en de flentheimfche boeren, nog het eé*n en ander

bewaard ; b. v. inen verhaalt , dat de ingezetenen des ker-

fpels Ulzen, welke op het ijs gevlugt waren, in den waan

van d?ar veilig te zijn, het grootrte verlies geleden heb

ben; dat echter de Emrnelenkampers, welke £ich op don

raad van eenen ouden krijgsman, achter wallen en heggen

gelegerd hadden, uit deze verfchanfing, menig gelukkig

fchot gedaan hebben ; dat een ruiter in vollen ren op den

regter van Ulzen aankomende, en dezen', onder de ijsfelijk-

fle vloeken met eeaen zekeren dood bedreigende, in dat

oogenblik , door «enen boer ujf het kerfpel Ulzen van hec

paard gefchoten zij , en dat de regter daarvoor zijiie dank

baarheid aan dien boer getoond ,hebbe , doorhem, gedu

rende zijn leven, des zondags eene vrije tafel aan zijn huis

te geven.

(f) W. VAN BROERSMA,
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aan den bisfchop, dezwakfte plaatfen verraden had, bij

kapitulatie ingenomen, In den nacht van den 29 op

den 30 December d. j. werd dezelve bij verrosfing ,

door den lieutenant kollonel ewerqen, heroverd.

De Hollanders , welke de vlugtende Munfterfchen tot

Nieuwenhqis vervolgden , bragten , door plundering en

brandfchatting, de ftad eene fghade van 500 Rijksd,

toe.

In den zomer van 1673 zocht de bisfchop Koe-

vorden weer in zijne magt te brengen. Hij over-

ftroomde het graaffchap met zijne benden, en liet,

bij het huis Gramsbergen, eenen dam door de Vecht

zetten , welke vier uren in omvang en zeven fterktet)

had, om den loop der Vecht te ftremmen, en alle

van Koevorden komende wateren op te houden, ten

einde daarmede de ftad te overftroomen, de wallen

te vernielen, de batterijen onbruikbaar te maken,

en de bezetting den toevoer van levensmiddelen af te

fnijden. Duizenden van menfchen werden uit het

Munfterland, het graaffchap Bentheim en Overijsfel,

met wagenen en paarden, geprest, om aan dezen dam

te arbeiden. Alle watermolens in de Vecht en Din-

kel moesten zoo lang ftil ftaan. De dijk gereed

zijnde, werden de molen fchuttingen opgehaald, en

al het land tusfchen Koevorden en Gramsbergen ,

ftond weldra onder water , en wertoonde eene gol

vende zee. Men hield, in fchuiten en pontons, fom-

tijds kleine watergevechten , en de vesting geraakte

in zoodanigen nood, dat generaal rabenhaupt be-

floot,
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(loot, baar gewapender hand te ontzetten. De

piasregens, welke in de maand September vielen,

gepaard met hevige winden, ontfloegen bem echter

van deze moeite. De dijk, die zoo veel arbeid ge

kost bad, brak door en Koevorden was gered.

Hoe veel het graaffchap in dezen Munfterfchen oor-

Jog geleden hebbe, kan de lezer daaruit opmaken,

dat men in het jaar Ï677, in de kleine ftad Nieu-

wenhuis, zeventig hujzen telde, welke door de Sol

daten verbrand of verwoest, of door de eigenaars

verlaten waren, of welker inwoners door den krijg

zoodanig verarmd waren, dat zij geene inkwartiering

konden dragen.

NE-

 


