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o~bebouwd en ":mee beide begroeid J:md beceekenr)
t1:~ande.woningen, die de vetdhuizen gena~mdwer-

den.
\ "

~q!'
r

voir des te beter doen mochte, foo hebbe met 'by der
Nacht.,maarmet den krleckenvan den dag denli10rmlaten
beginnen, zyncle de Regiment'en des nacht. ophaer PbS-
teil gell1arçheerten aldaer !>Iyvenaaen 'tot het IM"leckenvan
den dag: het teeken , Iis- men nen~aen foilde; waren twel)

Ifchooten uit Mortiers met Granaten,« inaar de. Lochtmistlg
zynde was het ,rQndereffect, 111narden' dagh ,komende, gaf
ik ordre, aen 'lQYllRegiment, Gende, dnç den Vyandt be..
go,.te haer Geweer te losfen, daer ltegelJs d' onte !afcharge-
rende aan de Graveu avanêeerden; 4et lot was"alfo~' gevat.'

Jen, .dllt myn Regiment ea dat v~n COflone{ EYberqelt
(1' At~acquehe1,Jbelt 0 gedaen, tusfcltén de, Veitbuifer w.a'ter-'

/' ~o~len en Frenswege~ PÓorten, Goddnga tûsfchen d' mrèi-
poort, en de bel~e Vriesfe Regimenteli van'de Collonets

, ~\yartfenbul'g en no~r~-i!èbbe,t"'"dë1>rÎllcepoott tusfèhen,
haar belden g;hads de fcherp!1:eAttacqne oentegenfiant is
geweest op de Posten v.all de 3 Groeninger Regimenten,

"te weten hét myne, Gockinga en Eybergen, want de Hooft-

wacht ging voort tegens m:(1ten ~ybergel;s Regimel1tfi~~n,
en tegens d~ Vriesfe Reg!menten was de PoSt van 's vyands
ltuitery Je 170&:'myn Regiment iS gelelt, by den Collonel
Tatnming~ e,n myne J;.yfcompagllie, by d' abfentle y.an myn
Capiteht luitenant. door den Capitehl Met!1:aecken myn ven,.

,flrlch Dahvigh; ,overmi~ts ik ol>ck fen Collonel Eybetge~
uit Çoavordel1, by het R.egiment in Otveit getrocken, en In
desfeifs 'plaetfe gedIIurende <fèfeE?,pedltle den Lt. CoUonel,
Deelt wcderPI\1daerbinnen gelegt , zynde alfoo deze 'Com-
pagnle geieit door myn CoufTn R.aben1saupt: den..vyandt is
daer binnen aan Ruiten, Dragonders en Voetvoik 11:erck
le\Vee~ç, IItsp~D. IVJog.uit de neveiIsgaendelyste zult gE:-. . ., .,

JJevel) ~. fien: daer binl1011ZYDvcro'!erç aStll)!docfden C!Q
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. d~n" Dij <1ezehuizen werd de kerk gebouwd,
zoo omnond.het. dort Yeldhuizen. (*)

0 }o(

,,', " HS.
Watu'

4l\ .

'~en Vaendel, d' overige 3 vaend'els h'eeft den Grave vali
nelltbel11 op zyn Huls tot Benthem; ,aalt onfe zyde is ge.
blevep den Vendrig Claes Coe~ders van d' ol7er!1:enlieute.
bant Cruys' compagnie, den Edelmail van 't Kanon Piete~
jvan Kolenberg en 10 ,a.12 ge~een~, daer ondel den"Gefry~
~er van myn c.9mpàgnie, ils Veudrig :palwig en noch een
(oldaet., den Capitein Wrltz,ers, hem de beide Vendrfgs
Kohier en Marwe, en verfcheidène gemeene van myn en 't'

Eybergfche Regiment. zyn' geqnetst: het gevecht heeft on-
,tren,t 3 quartier unrs geduurt, den VyabdtretireerlIe wel op
'i: casteel, zynde een hui,8, rondom .lJleteen wal voorGen;
maar d' onfe ni.~t t~genftaende den vyandt, twee 11:ucken,
kanon gebruickten, echter aendrlngende, ghlg .alles op eelt';'
maal over, roepende om ql1artler: Ik hesbe' denCapitein
Asterhuis met zyn en A andere compagnlen te voet.,- daar

,) ,

" biniien gelaten, en ben met de Regimenten te voet wederr
lom herwaerts In 't ~ger..,~ekomen: acht~ verders t9,t mYI~
Desfeill voor' goet, om daer tot. Nleu\Yenbulsj' vermitS de ., .

;goede gelegenheid van dePlaetfe,; een Magázyn op te rech-,
iten. Waermed,ee,illdigendein ~t Leger toe Veldthuizen de,n

'.28 Maart 16,4,
C. RAn~NHAU;PT Ba,roll

cho Sucha.

-' pe lijst der gevangenen wnS,bij dit rapport gevoegd.
Dezewe beftol1del! In' 2[ officieren e9- ruim 600 gemeenen,{'

deels kavallerie, deels infanterie. Des middágs, na de ver"

overing der 11:ad~ienwenh~is ~ hield de geileraal met 11,1;zyn..e
(officieren, aldaar een~n deftigcn maaitijd. Des avonds keer-

de hy In zyn hoofdkwartier ce Veldhuizen cerug.

(*) De geleerde JUNGIUSmeellt, dat dit dorp zljnen.na~tp

:$ntv8l1gen hUJc v-an de opene en vruc:lttbare 1IcltiefJ(ab al,er-'I. ' t ti,
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I Waar vele boerCcbappen een kerfp~L uitmaken,

. he~ft men, bij de in'voering des Chr,i,stendom,s, d~
ker,k zoo wat in, bet midd~n der boerfcbappen ge.) ,

p]aaLSc,',opdac de ingezetenen van alle boerfchpppen
àezelve gevoeg~Jijk bezo~ken 11konden. Zoo heefe

, b. v. 'Sch'utteropde boer(choppenSamern ,en Sud-
. tlendorp aap ae ,eene, el!!:J17.engfat"Needage , '!iL~m,r

"dorp nnn ge andere,zijd~. ,!!t:!n lig~-"in'~he~J.E..id~~n
der menigvuldige," onder dit dorp behoorendè boer-

"fchaf1pen. . Zo; ook Emmelenkt4mp. fl'êtdhuizen\

beeftaanpe eene zijde de groote boerfchapEsche,
en aan de andere Graasdorp, het modd enz.

, , 'BoerfcbnppenJI die heet ver van de Parochiekerlè'" .\

Jiggen, zijn in lateren tijd, aangelegd. Zoo is b. v. de

/' _J-:!!:::rd!j, "oorrpronk.eI~J~n.!i1&genanl'nd,,- op be..
veL van graqfERNsT WILHELMeerst in 1663 begon.

, nen.' JOHAN PICARJDT, predikanten' med. doccor te

KoevordenJ.fchrijvcrvan!hetbelangl1ijkwerk: .Drept- ,
fe]ze ouihe'den,l1ad;benevens zijnen zoon, het b~.
ftuur over .den a~nleg dezer volkplanting. De bis.

" '(

fchop van Utrecht" JOHANNESVANVERNEBORclI,on-

der Wiens'~geésteIiJkopzigt alle kerk~Q in het Neder-~
graafCcbap '[conpen, liet met toefrèmmitr~ van grqaf,
.BERNàrkDt~,(inhet jaar 1370, de kerk te 17etdhuizen '

't1aarW~tJrve'Jfhttn v~rplaà{fen. (*) . De paseoorvan
"Peldntfizen , S:'EI>HANUSF ~nER , b~'Yees~ incusCchen aan/, .

den"
\ ê

fitl, et'ferllc~bUs .campi.) waar.medeMtromringdis. Codex
pipl. 'N~ 55. 'pag. 1'11. Dit is echter e.ene :dwaling.

r' '(.) JONQUJS, Codex Dip). pag. 367. \

- - , ,,...,,, ~-~. - --
(

It I

1.'. I

, 'I

( I~3' )

d,enopvolge~'~an,Yodrgeme1de~bisfchop,FREDERIK'

van Btankenheifti, dat de plaaes,..w1~ar,de kerk voor."

ijeep ge!1:anl1ha~, veet'gelegenervoor degcmeeme
wa~., dan de tegenwoordige; ,daar 'ne"", wegel1sd~n
ve~ren ailland eu,cle,flecht,ewegel'), vooral des winters

, ~ijhoog Water, de fiad Nieuwenhuis,' 'niet(z~nder
gevaar konde bezoeken; dat 'ook de verplaaefingder. . I

kerk ,zonde~,weedge,redel1en en eegen d~n \wiI per ge.

I I mee~\ee, gefchied was. Hij verzocht derhalve, in den
nattm ~er gell~eeme, dat ,de kerkwéer op de vorigê
plaa.tsmogt gezet,worden. De, bisfc~oPJ na zich hier-
over" door SWEDERUSI;IUBTING;]tanonnikte Oldeniaal, '

berige 'te hebben doen geveQ, ftond dit verzoek t~e,

gelastende in het jaar I41~, dae de kerk weer nanr'
Yetdhuizen zoude verplaatsten in alle, vOi\iigeregeen
hed1:eld word.en; voorts, dat men -aneketkeJijke' ge.. ,

. . .1 . .

reedfchapperl,onderwelke ~e dfopjld'cnuitdruk)cèlijk
genoemd worde, aan haar zoude terug 'geven. Te

I ' f I '

Nieuwenhuiszou,de fle~hes eene kapel ,blijven, waar..

iQ, met tOefiemming van de be!1:uurders'der kerk te
. P#Jhuizen, en ~oorbehoudens de -regeen derzelve"

I.Op een~n gelegenen eijd, de misfe )-.kondeg~vi~r~, c' /

-worden. (*) "r J'\ ,
. Om de ~èrk te 17eldhuizen ;weer op te -helpen;;

1

peW)lligde ,de bisfchop in hét JÜlrI4n I~' -tt:!l1:tHe ,'"

. 'boetvl1ardige~ " die deze f{erk vJijcig bezoek'C'n ,(jf'J

aan het herfiel derze]ve naariHg arbeiden ,of 'öOP I

bet zij bij .testament, het', zij door vrijwillige fc~"
, ' ingl

1\

I,

I./

~
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I,
i

" ;1

j'

I[

.,

(*) }ONGLUS,Codex Dipi.' pa,. J17.
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.~ king, ,dtl inkol11llcm derzelve verm~erderenzouden,'
eenenaflaatvan"eenig dagen.'(~) "

In het begfn der hervorming was hier fléchts een

predikanc. Naderhhnd>[celdegraaf ARNOLDhier, ge-
, Jijk elders bij groote gemeen,ten, eeQen tweeden leer-

a.araan, die te Nieuu:cnkuis woo~~e, en als hulp..,
prediker de beide gemeenten,bedienenmoèst. . \

Ju Mt kerfpel ligt het van ouds beroemd adelijk
6uis Eseke, waa~vande boerfchapEsekt baren naam

dràagt. 'Dit, huis wordt ook wel Oeding/lOfge..

noemd. Nabij het:',dorp ligt bet huis. Sckuienburg.
B.eide; huIzen werden in vroegere dagen, door ééne

,. ( ,

.familie, d~e van JJlunflor, nl\d~~nd door die van.

)Jedem, .' vervolgensdoor 'die van Grimmern. 'bc~e...
ten, van welke Jaaefcehêt ,buis Schulenburg, op die,-

van S'ta'n.pti, 'czn Vri:sch. gellach.c, ~vergegaan is.
i-Hèt huis ~sche is aan de familie van Ubbena geko.

men~. In den NederJandfchen ,vrijheids oorlog, en

wel jn het jaar. 1593', als de' Spa~Ûaa,rdende vesting
J{oevo,rden vergeef~ bel~gerden, "hadden de ingeze.
tenen ~der boe~fchap Eseke zich op dit huis ver.

.fch~nsc. . Edoch, het duurde niet ln.ng, of gebrek
aan levensmiddelenen de ,al te fterke opeenhooping
~van Il1~nfchc.n, in cene ,zoo klein~ ruimt~, véroor.

'2~akteri'aene J,Jcstziekce,Waaraandage.Jijksvelen tHer-
ven~ien noodzaakcen het overfchot; het huis a~n de
~fanj~~rde\n . in cc ru!men, die nu, de daar bij een

ge. I

)

',,~'(~.JUNGIUS, Codex dipl. pag. .319.
'<

, '

.. ,I

- ~ ,..---

,,'

! ,

( I
1
I.
I '

- --

Î' ,
( J.!15 )

;. " ,

.gebragtefgbedèrenr-oofden-,.en"de arm~boeien d~er': "
lijk mishandelden. "", ,-' ", ). ,i .

.In dezelfdeboerfchnp liggèD nog twee yoorn~mt!
, hoven); namelijk deScho/te.!J_lill..:J:.ll~.i/i,1Jghof,welke,-

oudtijds bijzondere geregcigheden ,hadden, ~ri van, de ,
provintie OverijsfeJ, aan de graven vil? Benchci>m~" ,
ook bijzonder ter leen gegeven werden. Nog is' in
dit kerfpel het voor01aJigadelijk ,huis Gemmenburg'
gelegen, vnn zijl1e~~el'fcen'b.eziccerlÓH'ANYAN GEfi-
MEN,dus genaamd, die het, me~ zijne gemalin, eèn~

\ . -
nacuurl1jke"docheervan Bemheim, verkreeg. Ook zijn'

. ,\ )

de Scko/tenko!, van Graasdorp of Graasterop en'

het- boeren~rve Otthuis, in vroegere eeuwe1!, adeIijI\e
b'urgen geweest. In de nabijheid van Veldhuizen.'

viel, den 21 April 1674, een ernftiggcvecht~tusfchen"

de'lVIunfcerfchenen Hollanders, voor, waarvnn de -om~

Handigheden, door JOHANVANALPEN, den gefchied-
fchrijver van 'CHRISTOPHEIlnE~!'THARDVAN'GALEN,

, },
dus verhaald worden: De HoIJandfche.generaal'RABEN";

, "
HAUPTrukce met 8000 maq".in het graaffchap Bem-,
heim, entast~e.de.Ml1nfcerfchenaan, diè, oinzich tegeri,

de ftrooperij~n uit Koevorden te 'bevei1ige~, in haas!:
Nieuwenkuis b~vestigd, en met eenige kompagnien

, , j ,

. ruiterij en voe,tvolkbezet hadden, ,welke, t'I~etbefcand'

~ tegen de aandringendeovermagc, 'wèldra de fcad qverga.

ven en krijgsgevangengemaakt werden. Van 1Vieû'Wen"
,huis rukte de generaal R.~BENHAUPTop NoordhoorJ~ .
waaruic de Munfcerfchcm;na eene geringe tegenwrr; .

, ~

tefug trokken. Bij GropoL1W'ç~\L.osfer ~n',T\V~te,
. / ~O$'.
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, posteerden,zij zich weer, en trokken,.vanalle zijderi"
, Y, verfterking min zich. I\hBENHAUPT"die hèo. op, den

voet gevolgd was, het gevaar bemerkende,' waalin'.
.,bij ~ich l~et~ijn' klein leger bevond, redreerde oP'
Olden'zaal. De 'Mun11:erfchegeneraal NAGE):.'zbnd

, '~\ \

'I den overft:en'MAsBAcElmet 3°0 ruiters vooruit, 'om
den "vijand'in het oog- te h6ucien~ en hij zelf volgde

,met h~tho?fdkörps' de HoUandèrs op' den vo~,t na.
R.A~ENHAUPThad) om den ofcogt te befpo,edigéna
zijn leger verdeeld, en aan den lieUtenanckollone1

I "

:f:IBl1WENpevelgegeven , met 15°0 man op Nieuwen-

/zuis,~~eretireren ; tcrwijl hij ~zelf, langs' den naasten

weg 'JKoêvorderPzocht te bereiken: Zijne achterhoede
wetd' intU~rchen'door ,MASBACHgeOagen, en',met het

{)v~ig gedeelte kwam hij "na debruggèn., welke hij(,
overgetrokkêl1 was, afgebroken te hebben", gelukkig

'binne9 de, vesting. ',,) :" "

"EUmRGEN,Waszoo gelukkig nietr pij had zichJdigt

bij YeldhQizen,op eené" moemsfige plaats,. ~öor

middel, va;n,'C!'!Rehçm~e.n,yerfchanfillg,bevesFigd; .zijne
, ,veldftu~ken wel geplá~cst hebbende , vreesde hij de'

,Munf~ei'fch\3crujcerijniet. Deze flool!'hem intusfchen

, op eenen ze1\erênafCcandÏq, enwnchttç\ 'hè't voecyolkr
,f\f, ,iîetwelk\de~'verfchanfingJbrfcorQ~d~, in 'deeerfc~p, ,

woede vel~ meJ}[chendoodde,Jenheri'overtc~ot" met ', , )

'\° vaandels gevangen)lla,~. ('De daarop fpoe,dig vol-

',~~e vredl;!, den 22. AprIl 1674 te Keulc,n géfloten,'

~~t7 ,~U111de':,erdere vij!U1delijkhedcl1aen einde; '~n
" A, , ,I, Ver-
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';ver~osceEIBERGEN'en de zijnen uit de Munfterfche

gevangenfch:J'p. e"0 ' " '" 'I<

, Den 3° Aug. 18I~ ontfcorl,fin het dorp Veldhui-
Zè~1, dés achcetmiddags om ~ ur~, een 'verfchriklH~.".'A

lijke brand, welken de onvoorzigtigheid eeDervr,ouw,
die vlas- bij het vlluredroogen ,vilde, veroorzaakte.
In ~enen korten tijd werden daardoor 54 gebou,w,en-
vernield. De menf<;henvriendmerkte, bij deze droe;

vige gebeurteni§, met genoegen de weldadigheid den1 ' '

ingez9teDerivanhe~,graaffchap op; daar èlke fiaa~
vlek, dorp en boerfchap, zien,als om firijd beijver-

, , I '

de, om, ~oor vrijwilligegefchenkenvankoren, klee-
deren Jengeld, ,de ellende:der ongelukkigeinwoners"
van Velahuizente vel1zachten,.e~hen in fiaat te fiel-
Jen, hU,nneafgebrand~woningenweer op tc 'bouwen.. ,

, -) ( ,,'I~:Z ,)

),

)

, l'

r'

111

,

U L:Z E' N,
\ .

een dQrp of vlek met een uitgeftrekt' Kerfpehi ,C

Voorheen was, dit kerfpel het. gro€JcRein het geheéle
, J" . '

, ,graaffchap, daar Iniec,alleen Jflîtfum,' ,maar ook La-

') ,ge ~( oP, wiens. kasteel het ,geestelijk geregt van 'den
I bis-

(+) VAN ALPEN, de vita ~st rebus gestis Christophod

Bernardi. lars Il. pag. ~8S~" ,

b~ plaats, )Va~r dit gevecht voorviel" heet nog, de /lis);

, Ji;1Jopspoel,en in de rlabijheidvan dezelve vindt men eeaJ:

plek~: dief het k~rkhof der Hollanders' genaamd wordt. ,~a.
del) !lag kwamcJ1ide Munl1erfchen met, hunne gevaug(j~n 10
Nieuwenhuis terug, waar zij' drie: dagen vertoefden.> De ftad

had hiervan groo~e o?kosten. 111','de rekening Zijll ~ op
,J:20~l\ljksd. aangê!lag'~n. ' ,;/' I
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bi&fêhopvan ,Ucrecht gel10uëtenwerd, tot hetzelve
behoorde.' De kerit~an fdit ,dOrp .is zeer oud. lY,Ien

leeSt, 'Jn eene oorkonde van'.1I31 ,dat ,de bisÇcho~
van Utrecht, ze'kereinkon~ften van de kerk te ut..

. 'zen ifz Twente, .aan he.t kapittel van Sint Peter te' ,
Utrecht, fchonk'. OndèrPaus' JOHANNESXXH, in

bet' jaarJ327, , omvingdezekerk eenen aflaatbrief,
door tw~alf bis[choppen. te' Avignon uitgevaardigd,

\ ~.'~, ,-

,en met der~elver zegelS",bekrac htigd.-Ç-) "
De, wren vim deze aan den H. Wci'ênfridus ge~!i

wijde kerk, W~3in oude tijden 280' voeten hoog- In
11etjaar 1682 werd de kerk door brand;, weUreneen,, \
blikfemftraal veroorxaakte, van dit fieraad beroofd,

ên zelve derk be{chadigd. Ond~r 'de predibn~en van'

Vlien is JOHANNESHASENH"RTH,met lof uit de ge- '

fchi~denis der ke'rkhervorll)ing', bekend. Hij was leen
der eerften, die deftraIen van'he,t, 'door pe'n groo-

ten' LUTHER,omftoken _lic~1t, opving, en' die bene-
vens den hofpredi~er VA~LOEN,graaf ARNOLDI. ', ,I.,

en deszelfs gemalin, efne geboren~ gravin van BRE-

,~ERODE, overhaalde, om de Augsburgfche geloofs:-

belijdenis aan te nemen, welke" }OO als in' een, bij-
zonderhoofdftuk nader zal aan'ge",ezeg worden, in

het jaar 1544, door het geheelegra~ffc,nap inge.'
n ,(

. v~erd 'werd.

\ '\ Irt vroegere dagen voná men inh,et !keffpelUk;..'

~e\1 zulke ontzag verwekkendefteenhoopen, 'als men, ' '

thm1S)10g in het 1and~chapDrenthe aantreft, en diè
, daar

\ . 'C'} JVNGIUS~Codex D!pl. N~ 64 pag. 133-
. I

,(,

\ , ,

~

)

t

..: (
7 "

I,!!9 )'

, ,

, . '.. I

däat, onder denn:uul1,Val1Ilunnebedden 'be~nd zijnJ

pe ing~zeten.enhe,bben dezelve van tijd tot tiid doen'

fpringen,- en tOt het bouwen van)h~ize~;Cll.rchqren
I gebruikt. (*) " j 1i J' .
\ ~ In de nabijh'eidvah 'dit dorp viel de 0l)gelukkige'1

'f}ag, tUsfchen' gt'aat- EVERwIJNenden 'bisfehop van
Utrecht, voör, welke voor "EVERWIJNzulke, lJo()dlot- :...

, tige ge~olgen had, hoewel de overwinning den, bis-

(cI:1Opook duur te Haan kwam:;.. . -" '. ,
1i1';bet dorp 'hadden,voorheen de heeren van TO.i'"

REN hunnenadelijkenzetel, die dik\vijls in' de oude
oor~onden ~voorkomen. De.,)b~roemde' JOHANNIEU:.z
HOF, die", in de I ide ,eeuw aan den NederlàlldfcheQ

zeehandeI', dege)\'rgtig~e' dienften" bewezen en dê
weten'[chappen met' twee onfchaebare werken verrijkt
l1edfc, werd te Ulzeh" waar zijn vader burgemeester . '

, was, geboren. Mij' deed als koopman, in den dienst

der West- en Oost -indifchetKompagnie " ver[cheide~ '. ,-"
ne gela~grifke/reizen n!lardè afg~legenftegewesten'Î'

\ - eh~..werd tot d~i gewigtiglk' bezendingen gebruikt.;',e. ..

" Zijne -Braziliaanfche~ee--~nlandreis, in 1682 uitge..;
geyen, en zijne gezancfchapsreisnaar den ~eizer van
Çhina, çwee,'dikke boekdee1en in. folio, met de keu.- C ." .' .
rigfte platen voorzi~n, l~aa~ de teekeningen, van den "
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{*) NUNlGINPmaakt, in. zijne Sepulcllr. WéstphJ pag. 23,...! . ,

Van eenln gevondent!l1zegelring"gewag en van eene asch.

krui~, bij UIzenuitgegraven,met de letterrV. ~. S., welk,c ...

hij 'uitlegt door .Quinta8 tègionis fttltione ,ftandplaats van bèt
vijfde Jegioen" e.n(\Vaarvan. hij den naamUlzmafleidell wil. .
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