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:', E'ene zee;1 oudeen' voqrheenfler~,bevestigdefr~d,;

waarvan de nu ,vervallene. mUre~ nog ge~uigen zijn.
:pe4!lIv~ d'efe muren, had zij in vroegere eeuwen, .W" ,", "

~ok,waUen':" mèt !fubbele gr~cbten~ In den SEaan-
fcheh en dertigjarigen oorlog heeft,?zij veel geleden.
I'n het jaar I63.f. namen de Hes[~n en in 16~7 de
Z.weden, onder den overfre n,ANTZAU, haar in. ' \ I'

rr Dei1 19 Julij '1637' rukten dé keizerlijken-, oQder

kommando'vlln' den gel~eraal majoor van VEHLEN~
de~Qvonc1s om tie,n vren; in de fea.dSchgtterop, wel;.

.1\~ [~dert den I sden dier l~aan5' met 12~ompa~nien
.Franfchen te voet en 4 'te paard bezet was. Deze

,

, troe- , \,

~ . ("') 'De hoogdititfche naan1 ,dezer' flad, &/Juttorj, is juis-, \'

ter ,}al1 de Nede,rlandfche Schutterop, omdat 'inen in de
,pucjfle oprkonden, -b. v. in de I1ichtingsoorkoridevan bet'
]tiooster Wietrnarfchen van 1154-, en dn ecne andere V:ijl

=1246, Schu/torpe leest. Sornmigel1 wilIel1dezea lJaam, VJln

'd~n ouden. eertijds fier~ bevestigden bnrg At/ena afleiden,
oIrder wiens befcherming-het ~oormalige dorp, naderhand'

'd'e~fiad Sc1;«ttorp fiond, in diervoegclI '" dat 'Sc.huttorp, zoo
..'VeelZ;1l wilIen zcggcn, als flhut of óeJèherm,het dorp.',.. ! .' .

Anderen \ leiden den naam af' van \Ie [chut/ifJg of 11uis,
.'\T:~lke oudtijds bij lcze flad in "de veèbt ~nngclegd was,
.\0

en die, om den watermolen in beweging're brengen, ihier
j'i'og.beftan.,t. Wij, laten het aan derl lezer over, te beoer-. . !

d~,elen" in hoe ver .deze,gisfingen eenigen grond, van waar..
.fchljnUjkheidbebben~ Zoo. veel is zeker, dat Schutto,'Pde""L'. " . , . .

regte ,en Schutterop flen verbasterde naam ÏI, gelijk de na-

.W~~;.~~'~:~berèèh.appen '" Iiestlorp, Hatltlorp, GrélfJS"iJ''P ~n -
'1iUtirop'i '1l(l(/"e1:open Graas/ero; verbmerd.o.zijn.': . '.

~"
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troepen werdên deels verftrooig,. deels geyangcl1g~~~

.~ Domen, en, bij, Gie.geJege~beidwerden de kerk, de"
burg, de ra;dkamer, kettelers bof,' 'en ,aUe,bu,rgerllf.

buizen, '1oodan'ig'uitgeplunder.d,~~dater' weinig pvçr...
bleef. ,pm de Had, ,in den Munller[cben. QorIog~,
onder BERNH.-1RDVANGALEN,.niet. aan :nieuwe ram".!

pen bloot, te fteHen, "werden~e wqUengefiec~t, ~n:
de grachten gedempt, waarvan.men vervplgen~,~qineQ

Ipaakte. De,eerfce ftads gtregtig?e~en; ontving ~iJ~
van graaf EqBERT, in.het jaar .I'2{)S. (*~ ,JntU~~

I . G 3 " ,rehe,.
. - ,

:: (*) 011derdeze privilegie!1verdiene'nde voJgendeopg,... ,,' k d c,. '. -,
mer t te wor en:- . .~.'... ,'I;.
, J. Dat de .in~onersvan aUebell!stingenbe.vriidzOl1denzij~,
, .2. Dat aa'n d.e fiad 'twee d~rqe gedeelten der. inkolU{1-e~{
van het grafelijk geregt Illdaar, zpud.c;;n,gegeven word el1,
met uitzol1dering nogtahs v'an ~e voordeeien der regtsgedin-
'geil, die door b,et.J:waard zouden atgedaan wordeli', 'welke
'vóordeelen de graafzicb .alleent'oeëigende.
.fg. Dat .de"burgers der fiad, Van welken rang, .zIj ook
"mogteill.zijn, 9v~r het Wiçbelde gut, waardoor d,~'fIe!!r JUli-
"GIUShet ,staJsJJ;oetlver11:aat" teil voordeeJe hunner erfgen!L~.. - ,,,) ,
~en, vrij zouden kunnen befchikken. '
. .4' Dat çle vreemdelingen, welke onverhinderd een jaar, I .

en zes weken in' de fiad gewoond, hlldden, walIneer' de
'graaf en zijne burgmànnen of niinisterialen, geen !regt' 'op

. dezelve' hadden, 7 ahi vrije hUfg~w'zouden bèfch9uwdwo~"t -. .
den" 'enZ.' ". ,

. .,' ,jI,'"
~ëhalv.e deze en meer an,dere bijz'ondere v()orrett~~ ~ gaf

graaf EQBI1.U.Taan de 11:adSçhuttW:p dezelfde regten eu vrij-
'b~den~'welke de ria4MUIlfier bad', doçh, voorbehoudens "de

"r.e~tenvan, del1:J~raafen zijne, opvolgers. JUN61tTS.Code)':
. 1)i.plom. N<:17. ., 1 " Grll,.r
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) . rc~n fchijne zij,' .in dIen tijd nóg \veiriig bevestigd,
grweest te (zijn, daar, gi'aaf SIM01'1, een klf;inzoo!1
V'anEGBERT, h~(lr met muren beeft doen omringen,
on] zijn land des te, beter, tegen de aanvaHenvan. , I

ma/gtige lüibitren, tebefch~tmen: ;Gtaaf 'BERNHARD

. 11,. !beV~fsrigdehate priviIegiên in 1465. ,Binn<;:nde.' ,

ftàc.iwas voorheen een nonneri~iooste:r", waarvan l1og)
iJe . kérk voorhandéh is, dat voor de Rerkfiel'vórming,, ",

èen ri<là~ii"iarfAuguStijnçfIJóf ZuSternklboster droeg.
GraáfBE~NHARDr.fiichtte herzelvé in .de" I 4de eeuw;

Eéh"aanzienlijk?urger uk Schmrerop,I HERMANMUN-
~Hc'li ~g~naal1)d">1w;as,Jwm, 4ietin.,behulpzaam. Het'

g~r;akre, bin~en' korten tijd, tot eenel~ zeer' naogen
(riip '. van. aanzien.,A'RNoLD de 1. "hief het~ bij.}.~e

k~rkntrvotming, cJp; en 'liet de gebouwen/to,t ècn
.akademisch gymn~fie iluigren. Men~ wás hierm~de. " " . , r

.reed$ 'merkelijk' gevorderd, toert Jr~ Spn;1nfcheoq:t;,-
" , ' ~ ._,.'

!og,' waarin i het grllaf(chap zoo veel geleden ~ee(~;,
,graaf",UtNOLDl\bewoog",de haoge fchool ~naarS~ein..
furcFi~'nIs eêtielljëe~afgelegene en veilige plaats, -te

'vêtIeggen~ Dit, gefchiedd~ in het jaar" 159I. ']n'f!:et. , ,!, "1

.jaar, 1)608,den 3 Aug. o~tlèond hier cènzware bl'and~
- .waacrdoor omrrem honderd huizen vernield werden.j. .

i)e inköTriften.van het. kloosrer werden, ,na dat de.,
ponnen uitgeftorven war.en, tot onder~oud der. her-
"ormde geestclijken) en bijzonder der hier' ep daar,
." '-"1' ' i " '"J . ,

. aan..

.' 'Graaf BEIUUIAR.Dfgaf, .in liet janrl387 ,~ili:I.,j"de fmeden, ce

'16chutterol' eenen gi1debri~f en ve;.fchefdeuQ"anderevoor~.ei-

'\en; , JUNGlt1$, Dipl. Ui. \:, (

, \
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aal1gefcelde,~weedepredikantenb~[1;ied. "(D~ gro'0~e

Ji:a.dskerk was<-oudtijds'aan den H.LAUR~NTItJSg~';
wijd. l-Iaar bouw werd in 1477'Vóltooid. ~e a-Rl'Jëibri'.."

lijke en 'hooge tbren' echtér, werd, in hec jaar;.tI5(32,

ónder EVERWIJNden 'Wijzeneri' ;'ijk(m~ opgeveêrd/
ol I" ,.

Voor de reformatie was dë' pastoor' van Scl1mrerop-' '

ill groOt aanzien" . daar hij 'aartSpriester' en, vibirius.

van den bisCchopvan l.\(.lpnf1:er,in het Bovett"lJrattfJ'
fchap, was; e~,ne,waard!ghe.id':;w:~lked,e,pastOor van, '
ûocmar[um, "'f!amensIden bisfchop van Utrecht, in

het Neder Graaffchap, beklèedde. . Het 1Ho'oster, ,
i 'J' . "

Wietmarfchm, had, in het begin, het rege Hen pas;.'

moorte (mogen' benoemen, I1et\*elk fucusfchen reètts "
. [~11 tijde van EVERWÎJN I, / door een bijzönqér.vèr-

dtag, [chijm àfgefchafc te' zijn." .

Voorheen had de 11:ad, in'haar \dimikt, "de lijf':

ftraffelijke' regtspleging" we'lke'zif 16'/latere t~jäeh det)

hudsheer weèr overgegeven,ihê~ft. Digr bi] de 11:ad'

ziet men de overbIijf[~len,d,er'Yö'or~l}äiigeb6roemd? ~ul.g

4ltena, welke, !n yroegere eeuwen, de ketel der 'w'é'~.
du\Ven ,van de graven van llenrheim wa~. De ber9f:nJ~
de gravin ANNA, eene doch~er van' I}:OENRAÁU,grr&f
van Teklenburg, liet dit k~steel, in h,et. jaar<JS6.S;

merkeIitkverbereren, ,en tgt ee~e&~[chikre) wonipg.

!voor haar'zelve inrigren. In wg~g~re1eeuw.~nh~d

, deze burg, het rcgë van tOevIl1gt',, voor d00dl1age~,-' ,,' J'

eri' andere, groote misdadig~rs, die daar een.j,aa~'ep
dag tegen alle yervolgil1g(;beveiligd waren; en wal]-

'neer-zij binnen dien rijd 1.IiCtolJtvlugten kOI1~enof
,O-::;Jj. ',- ~ . ,.'~'wil., r~
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~iIdet1,en na 'afloop daarv~nz,ich, .nechtsóp. eenen.

zekeren afl1:ándvan deburgpoort, ongehinderd op

de I1:raatkonden verwonen; zoo vel'kregen Zij d:iar.

door het regt, ran nog weer een jaar en, dag j~ dae
kasteel te m<?.genblijven. Dit rege van roevluge, dnt,
tIecI1tSjpe misdaden begunstigde, ~n den bqrg tot.
een r.ooversho) ma!1kte, is echter re~~s .voor (ieUwel1/
v~~niefjgd.

I "
'N O' O'R D I-I OOR N..r -

J?,er)oyerl~vering zegt, ~at hier oudtijds een wacht:';

torçp g~lh1an,.hebb~, van ~e1!~en)n tijd van'oorlog"

of va,g.eeJ.1eo:md-eren.fpoedig opkomeIlden 11Ood,door~ , I

vuur te omClcken,o( door op een 'hoorn te blazen,
aan de l1abUl'en,een teeken geg~en,werd, en dae de

l1aamNodehorn of Nq,hthor.n, bij vervolg van tijd
in N"oordhço,rn v,eraPgerfi, daarvan amamme. Deze
uidegging wordt dnarqqoi begunstigd, dat de- Had inII . " ,

\~ene ?l1d,~ oorkOIlde Vilt) graaf SIMONt van 1341,
Nod~!t.orfl~ genaamdwordt, en da~zij eenhoorn in
haar ~apen voe~t. .A.I~derenle,iden den, oal\l11van .dè'
ligging qer fr~d in e~n~l1.hoek, def veçl~t, welke J1ier
twee armen of 4o~rl1en h~eft, of, alndat het' woord

./forn oudtijds :ee'p~I1,~of~ of zijdwàard$ gelegene
'plaats aanduidde. (*), ,De afleiding van de nqmen

der pll1acfen, blijft intU$fchenaltijd Qn~ek~r', en is
ook van weinig belang. Graaf Bp;/tNH.ARDfchonk

baarfiadsgere~tighedel1~ we~kCfde volgende graven;
b v.,

e) J~~gWS,bist' aQtl'1l"com. .nèmh. pag. .2~,,~
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. b~ ". EVERWijNII, 1478;' ARNObD\I, ,15:F; de

-broeders ADOLFen 4RNOI:DJOOST, 1606; ERNST WIL- ., \

HELM, 1643 en ARNOLD:MAURITZWILHiLM, 1696"

bevestigd hebben.: Ten-tijde van FLORENTIUS" bis:-

fchop te Munfrer, met wien 'graaf niRNHARD krijg

voerde in de jarea 1370-1380, fchrjm de Imd meer

. bevestigd geworden te zijn, door \-vallenen kanalen,
waartoe de n~bijheid der vecht bijzonder te' .~îtade
Invam. De kerk, welke buicen de ftad, in het zoo.-

gen~amQoude dorp Jigt,werd onder graaf E.VER..

WIjN" den.rijken gebouwd, en dl1Ql'1nedeeen begin
gewaa.kt in het jaar 1439. .Zij droag voorheen den
naam v,anden H. Ludgcrus, .Wiens.b~eldèenis. zij
ooI{ in haar zegel gevoerd h~eft. De toren had oor.
fpronkelijk eene fchoone fpits, en gaf in hoogte den
toren cè'ScI~Utteropweinig coe~ Dez~ fplts i;echte~ t\

400r den zw~ren feorm V~11den I!2. Decembel', 1747- a
geheel nedergeworpen, en ind.er,zelver ,plaat~. ee~e I
~ndere,. 'Y~Ikemjnder hoog, ;dochfiàlijker'is, .wé-

èler'opgerigt. J?e oude burg 'wasvoorheeneen.graaf-
Fik. jagdlot. In den dertigjarigen oorlog werd .de .
ftad,tweemaal ingenomen. In het 'jaar 1634:'wèrd I
zij van de keizerlijken overrompeld ''en bezet. In het I

jaar. 1637 maakt~ zich de Zweedfche generaal RA.~T~ i('
ZAU, w~er van dezelve meestcir, bij welke gelegen-

bci~I 20 huizen,in dè asch geÎegd werd~l1.C*)' lp ,
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\", , C.) Uit een tatijnsch yers van JOHANNESiUTORÎS, ge.
.boren te Nöordboorn, en predikant te Cappeln, op deze.
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het, jaar 1636heersc hte hier de pest" waáraanmeer' i

da~ ,duizend men[chen fiierven. In he~"jaar 166<{.,
opeftond er op eenen zondag, in de maand Mei, als

de menfchennaauwe:1ijk~in de kerk waren, brand,. ,

waardo-!,r64 huiz~n vernield,werden, zonder dat men'
j~tS uit dezelve koude redden. I,

In den ,Mu~fterfchenooiLogI674 werd deze
fmd 24 uren lillig, mèc Imnonnen, bommen en gra.
naeen bcfC:hoten, wa.arvan zij echter'- door, eene

bijzondere fchikking der gocldelijkeVoorzienigheid, ,

geen nadeel leed, daar de bommen op de [cratenne- .

dervielen; en door d~n moed der burgers en foldaten

. gedempc wer~~n. (*) Hee graaffchap Benche.imhad
ei--' '

l.
ongelnkldgc gebeurtenis, vervaardigd, fchijnt men t~ moetel1""j -
opm1kcn, dat 'RANTZAU,~ien bij een til'an noemt., de fiad

\ópzetteHjk.aan de vlnmn:ienprijs gegevea hebbe.
~ C*)Het berigt Vanden generaalRABENHAUfTaan de Ree.
renSt:m~n van Groningen, over deze gebeUrtenis, luidt dus:
" . Mijn Heeren! "

. I '.

~ " In gevolg Vlm.defe ne1fCllsgneJ'HIevan den IJSdcfes,
, dewelke, vermits het aen naderen van den vynndt .om-\' \ .

. " tr~nt . Noortboorn, alhier is leggen gebleven, berichte
~, .U Ed, Mog. dat eeJ;gisternOUtrentmiddag, den Ovcrfiell

. ,;"JtiN.bMAdoor een expresfen ruyter uit Noonhoorn ,my
;; tnond~lfngs" heefe laeren IIdviferen, dat den vynndt zyne .
~. vooh\Y:1chtellhadde ingejaegd. en defelve plaetfe. alsWaer
..,Jn de 16 Vriesfe COPlpng;niente paerdeen 6 Compagnien
,t te voet Waren, roUtoIUbadde befettet, hegerende fecouu,
." waer.op aenftont.sm~t 7 Compagnfeli te,'paerde en '" Re-
m gi~el1tell te voet en verdere behQefteu de.s.ayolldtl bel~
... J " ge-

(" )1°7

,'~

eigenHjk mef de1:en'oorlog niets te doen; mn~ri ['-1S..
fchel1 Drenthe en MunCterlandgelegenzijnde, werd
het van beide 'pJ\rrljen, die elkander op. onzijdig ;gr(md.

I !' ," ge..)

. I . !

',~ ,gemarcheerd, den vijant des :morgens daar Renv,olgend~,
" by ttonkcr en mistig weder aantnstende, dewelke ficlt

. " voorts retireerden; de kerck en het kerckhof quiterend1:I' , '

,,, ,en voortS mede Colon el Kingnm pasf:lgie gnf, 0111med~

," ,,',met dé 16 Cbr,uéttcil Paerden uit. Nöorthoorn uit ,t~ga~n,
. "om, fich lIy my te 'voegen.' Den vyandt, fterk 5 Regio:.

" menten te peerde, onder generaal majoor Na~el en Col-

;:, 10nellel1 PoSt, <J{autyn,Mnlltenel, Offen en Lenért "mer.

" 3 Compagnien Dragonders en 360 man te vo'et, tot a
" reyfen' Geh rot' de llataille g~pre'fel1ttert bebbende, is .~.

" elckens feer Jpoedig geweken. ful~lts dá,t de InfanterYI}
n niet In 'actie, met de'n vynnd heefe konnen kOI1~en,als al-,
" leenlyck deu rechter vleug...elMlisqueulers van myn U,e.
" giment , het welke over pe Heusper . brugge, die deu'. 1 ~.

" vyandt fich hadde' nfgeworpen, en by. de Ol1feáell(fo.l1~tS
" hermaeckt wiert, marcherende op den vyandt heefè'ge. .
"cliargeerd: Dè"nvyant heeft achter gelaten wel 50 Gevln.
" gens elI 60 Doodel,t, daar onde~ ee..1ltJÎtenani:, dIe 1geell
" quartier van de Hollanders begeerde: aan deze ~ijde i.
" gebleven den Ritmeest:erlVIellojaco,bB.roeJlSma,,die, fiçh

'" feer dapperlyck gequetcn hebbende , OP) het Bedde; van,

~'IEere fyn leY~11:,~oorh~t' V..aderl~ntftr.yd~ndeheen g~,ein-
" dlgt: Den Vyand is geretireerd:na,.Brandlicht enverders;

.'" onze 13:,!iw.y..J§d~~relv.el~P.aeg§...g,eg~;}.J)a...w.r~n.,,Ptl1 t~
.,j logere11en 't voetvolk 'wederom herwaarts in 'e If~oof~.
~" ql.;l.artier, oln îoo haest ~ls Îlumer mogelyek, luet ije,t
.~, werck voor ,Nieuwenhuys aengev;angen, een eyn!i te ma-
" ken; den vyandt voor NoortllOOrll1l:-aejlde,h~eft de[elvç /.
"Plaetfe den ~S defes, en dlel~lIaoht da" aenvt>lg~nrle
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I gebied bellredel1, hard medegel10mel1.De Gronin.
.: gers.en Vriezen hadpen~oordhoótn bezet. BERN-

t HARD VAN :OALEN wdde hen daaruit verdrijven. Det

~ f :lanzwellende vechc, en ,de aanrukkende\ verfterking
onder den generaal RABENHAUPT, noodzaakcen incus- ~

' f~ben d~n bisfchop mee~allen fpoed'af ce treIi~en, Cl').
" 'f ". ,-

fG, I'.L D E. H U IS." (f)'.l r.

Een aanzienlijk.dorp, met een 'uitgebreid kerlpèl,-'., " ) .
worde- .1 (

.;, uit de cooren , kert!>: en bet 'kerckbof me,~MusquertclLCIJ
,j o.ok 1net 4 Velellukken .en 2 MorcJers befchoten ".met ver~

'IJ, lies, van-/1 a .2 VI!Uo~fe Sold.aeen, "als mede dOQr welge- ,

), meltè CoIlonel KingI!1a" daer tegens goede. voorçorge ge,.
" daen: maar gedttqre!1de d' actie in '.t veJqt" fao omtrent

" 7 nren ~s .mo~gens;.aengegaen en 's Jnidd,g~ ten 1 ure g~-
" einûige." ,; ;

., In 't Hooftqua-r,tier .tot Velt.hPYfen dell 6 4pril 1674.
-, c. R,AQENHAUpr.

.', .) , Daron tho Sucha. -
' '. (

r i: (.,) 'Van NOórdboorl1 naar t.ingen wor~ttbl!n~ eenfchoone(" ~ 'fir~atw~gaal1gel~gd, welk
.
e ~et foortgeIl1ke~egen, zoo wel

~ ijn" her Hanl10verfche ,'als 111de Nederland,en, gemeenfchap

.'zaJ hebben. ' ~ . ',: - #

.;CÜ Daar he,t woord gilde een gezelfcbsp'van koopIiecfeli,
kÎ1nstenliars en handwerkers aoanduidt, \(}cIke hUllne belhiur-

'ders of gildemeeilers. hebb,en, en het hUis, w:uitin de ledel1.
VIJI1'ditgezelfchap vergaderen, het' gildehuis genaamd u:ordt,

, zoo-is'.de.gêleerde JUNGJUs, Ctldli,x diplo N? Ge>.psg. ,119" er -
niet vreemd. -val!, .dat dit dorp. van zulk een huis, zijf..tell

Jlaam ontvapgel1 hebbe. , . !

. .fret blijkt. imusfclionuit de"gefchiede.u\s.J1iet, dat Ge,duÜ-

JIJ, fçbc

- I

\ -

,.

/ .

-,1

./

11

I1

I

j .

( IO~ ) . . ~

'"

wo!dt i~ twee dee1enverde.eld;in het, dorp, aan en

op den berg gelegen, c. en illden,mersch'l I welke dè
in ,de vlakte ,onder den berg ge.legene huizen bevat.
Deze mersch fchijmin vroegere;dagen,e.enegemeene

weide geweest te zijn, wellce bij d~ vermeerdering der

in~oners, vim tijd tot tiN, bebouwd is, .
De qiIdebuizef fteçnen~zijn wIjd en~ijd beroemd.

?ij worden niee aHeen tot het ,bouwen~vankostbrire
paleizen~ maar oolEtdt llandbceldene.11andereBera- .
,oen gebruikt, daar zij in hardheid en (choonheid het {

marmer nabij I{omen~ lIet beroemde fiadlmis".. . ,
thans het 'koninklijk pal~is, te Amf1:erdam, en de, ,
beurs fe Rottefpam, die meest ivan Gildehuizer"ftee- "

nen opgetroKken zijn; 11;~kke!1hiervan tOt bewijzen.,
Ten tijde van graaf EGBERT, op het einde der I 3d~

,~euw, bega,n men deze fieengroevcn eerst rege te

bearqciden, welke, bij den overvl()e~ V31l hout,
voorlieen verwaarloosd waren. De uitvoer der fiee-
," . , (-

nen, 'was op\hec ,eigqe der I7de en .i.n het begin def

.}8deeeuw, zoo iterk, dat .alleen de col van dezel. .

, ve, den. landsheer, de fom van 4000 rijksdaal..

,-ders '.. jaarlijks opbrágt.'w e,gens dej1ieuwe kerk,
. ten tij/de van~graafSIMON,.!nhet middender I4dQ.

eeuw geQouwd, werd Gildehuis, voorheenook wel,
Nij~nkerk(:rt genoemd.

In - bec begin de~ kerkhervo.rm'ingin Duieschland,
, .toen

.-I,

fcbe.vlekken en dorpen, iu de i»iddeleeuwen, dergeli1kegit-

. flm gehad hebben, ende oorfpro1l$..vaD.,den 9aam dezer
plaats b dlU ~ol1z~ker.
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