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den, dat zij nieç alleen de. ge1edetiè verliezen herf1:el-

den, maar vele ook in cellen' beteren naat geraak-

ten ~ dan waarin zij voorheen geweest waren. I

Nog eene" donken~ wolk zwe~fde over het graaf~

fchap Bemheim, in het jaar I598., ~6etj de, Spanjaal':'
den, met Frankrijk vrede gefloten hel)bende, en hun.

De geheele krijgsmagt uit Frankrijk; inois en Bta~\
band, door den yroot Amiran.~van Afragonien ~ over

den Rijn voerende, de 'wimerkwartieren in "V~st-'
phalen, en bijzonder ,in het Munf1:erlimd. namen.

'Thans kree~ ook de i1:adSChl1tt~rop, die tot hiertOe
nog tatiielijk ver[choond geblewen was, een bezoek.
De kapice'inPAuLO EJVlILI~nam.,den 21 Nove,mber,
met een eskadron ruiterij en, 3 ~aandels voetvolk, zijn

kwarti~r' ,'bij de burgers alda~l', \ en bleèf er .3 maan-
den en I 0 da~en. Het onderhoud dezer troepen

'I i kostte het graafCchap,bebalve' hetgeen de i1:adSchUt;.

ter9P in het bijzonder daardoor le?d, de [om van
] !%4.SZrij'ksdaalders,'wà-arroe het graafCcnapTcklen;-

, burg 3125 rijksdaalders bijdr~eg: De ftad en het
, kerfpel 'Schutterop met het {fedeken Gronau -moesten

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

telen zijn garnizoen had, 194°, rijksdaalciers betalen.:
Die aUes gebeurde, l1ieccegel1f1:aandegraaf ARNOLDden'

opp.erbevelhebber aUem'oge'lijke 9€Ieefdhede~bewe~en,
en hem de fchoon1l:epaarden, mer gadel en toom, ten

gef~henkgegeven, ~ad. De f~hrik voor' deze Spaan.
fthe .armee was in aUeriaburige landen zoo groQt,

. dat, de landbeerehzic~ voor. hunne perfoncn niet meer'
. vei- \

,
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v~ilig' achtten." Graaf ARNOLD, die in alle rampen' .)

zijner onderdanen gedeeldhad,bef1oot, toen men zij~
" \'

nen neef graaf WIJRISH VAN BRUCH, op deszelfs; ei., 't '

gen' kasteel~ wreedaardig vermoord, en van allesbe..
roofcf had, mee zijne hofhouding de wijk)~erst nnar

,q'ekle1]bul'g en yervoIgens naar Rhedaêe nemen;
!terwijl hij zijne zonen naarFreudenb~rg, en van daar

. I Daar Kasfel zond~ 'Het archief werd van ~rekt~nburg ,
naar Bremen in zekerheid gebrngt. Zoo [p,oidig in-, I

tusfcheJ,'l.dez,e vloed Wesrphalen overf1:roomde, ZQO

fnel werd men ook d?or de hand des I:Almagtige~
daarvan weder bevrijd. Op omvangen bev~I brak het

garnizoen van Schureerop deng t Maan' IS~9 op,'
en rrok iuet de al'mee, die elders in Wesrphaleri' de

winrerkwartieren gehad had, naar, den Rijn terug. .

Gedurende deze drie ~aanden, was in Scbutter'~p'

geen, openlijke Godsdienst gehouden. \

.Thans had",,!men,weder rust tOt het jaar 160.4 t

tO~n een leger van vele ;duizend Spaanfche muitelin-

gen te paard en te voet t ,die zich van 'den aartShei~
tag ~L~ERTvan Oostenrijk~ wegens onthoudipg det
foldij afgefcheurd hadden, over den Rijn ,[fok, en i~

\ de onzijdige landenelÎendighuis' hield. Deze onge,.

noodigde gast~h waren reeds tot Tekl~nburg ~eko-'
!l11en~ en h~ddenzich önder bet' kasteel eQ inbec
vlek Lengerich gelegerd; toen graaf A~NO~P? do?~ I

k~)Stbaregefchenkenen 1200 rijksdaalder:.baar geld, '

wist te. bewerk~n"dat ,zij niet op Bemheim ~enStein-
fUrth trokken~ . .
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, . Verv9Jgens, toen bCf. leger' fppeqig naardrn Rijn
]iterug ttok, had men minder, overlast.' In, het jaar

] 6°9 werd een lHlf1:and'van wnpenen, veior den tijd

van 12.,jaren, lUs[chen de Spanjaarden en de Neder-
landers, geGoten, en ~an dien tijd af had' het graaf~
fchap eenigejaren rust. '

~, en boerfchappen, alfoo dat h~ele'I1uisg;zinl1eÎ1uit~or;~elt."
De overlevering heeft ook nog iéts dnarvan bewaard. Zoo
weet men, b. v.,I dat !Zboerenerven te Wilfum in 'dien tijd
g~heel 'yerwoes't':' zijn. Zoo zegt. oQk de overlevering, dat
eenige i!1woners bij, hunne wederkom~~(wani: allen waren
gevlugt) 'Tien'baard met gras begroeid vonden, en dat een~. .,

Wolvin hare 'jonRen, în eene pa'ardenkrib, geworpen had~
Velè '1i1~rifchenliaáden bun geld hier e'ndaar in den grond

, ~gravèn, zij filerven da'al'overweg, en .bet werd, of in het
geheel Riet, of. eerst na jaren bij toevalt weer gevonden.
Zoo beeft men nog, voor weinige jaren, in eenen koeftal ftl
het Laar, eene aanzienlijke bo~veelheid Portugeefche en'

Spaanfche, zoo gouden 'als zilverin , ~unten ,gevo~?e?,,:dt~i
naar' "alle waarfchijnlijkheidt door den voormaligen è1ge-
~aar, die' er over weg ge!1orven'is, daar g~borgelt wa~~n,~'" "L.,h'

e,

I

I
I

. N,og graDter was' devreesrals, in bet Jaar 1,6°$'
.een .onrzagvenve~kendheer van S'Panjaarden),.onder
bevel van AMI.IROSIU,SSPINOLA;'in Twenre verfcheen,
en zonder ~érkelijken tegenl1:and, Ol':ienzaai b~j veri
drag innam" vervolgenspp Lingen trok, en' deze
ftad, na eene ~Iegering )van vijf dagen, vèro~erde.',
Op welken mars~h het gebeele lçger eenen nac~c bij
Noordhoorn ftond, en den ÛJgezctenen,van p~ l1:ad

, eu' het kerfpel veel nadeel toe,bragt,~'.hetgeen' ech-
ter nog grooeer zoude geweest zijn, wanneer ADOt.

Fqs, de oudl1:eder jonge graven, den hertog Diet COt
Epe te gemoet gereden ware, en 'zich cor zijne onc-,
vangst naar Noordhoornbegevenhadde. Bij den'af-. ','
toge van, Lingcn , nam dez~ armee haren weg over

Gil,dehuis, en verteerde daar in eenen nacht, alles,
wat 'de ingez~tenen in de weinige ver1oóp)en~jaren
weder verzal11e~dhadden. (*)

I'" 'I

V~r.,.'- "-

("') Het bovenlJ:aande is cene vertaling van een dagboek,
VIIHeenen óÎlgelJoemden fchrijVcr, die deze e1/e1lde ~et ei.

gene oogen' g(i!zje~ heefe.. PICARDTzègt in zijne Chronijk
van [h~t landfchap Drenthe" bladz. 239 en 240, daarvan:

i De duure 'tydt, gebreck van alles, vorst en regen, drongh

' " de naeckte fold:!Ccntot roven en fteIen. Esckerbrugge,., . )

"Laer'Woldl, Emmclinkhem Cn d';olllliggcnde ptaeefen 'ri er- .

,.. ,.denvan haer Vee, ko~rn en andere go~deren, ook. van
;,haer fchóone Houdt berooft, als het welcke verbrandt of
" aen Schal1sfenen Dycken geëmployeerewierdt. DellHles-
".te omliggende buyslieden Waren van alles beroOft, en'
" waren 'gevlucht. De fwevende eu bedeleude folqate1j.ver.
') fpreyddende Legher\ ziekte in alle omleggendedorpen. \.
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,'ö VER DÊ lt AMPE.N VAN DEN DE,RT W'J A!l I GENi
OORLOG.

Onmiddel~jk Op den Spaanfeheq krijg vÇ>Jgde d,~

,d~.l'tigjarjge oorlog, (*) die )n", I 6,18 ~ijn begin nam

en !in 1,648 bij den Ml1nfierfehen vrede eindigde.

Ondanks 'alle aangewende moeire, beb ik'nerg~i1s
een dagverhaal, van b~tgeen in 'dien langdurigen oor-

log in hee graaffchap Ben'rbeil)1voorg~~aIJeni,~, kUQ;:J

11envinden. De lezèr zal zich dan,mee"her ,voIgen'-',j , , . .

(. 1/" de
. .. ". i. . . ... ' i' '

'C.) De,zeoorlog werd tnsfchen. den keizer, den kOIl,ing (

V:1nfSp!inj~ eri de Röomsch .Catholijke R.ijks1l:anden aan de,

eetieiirde, eJ, tusfchel\. d~li'k~ning van. Fëill~k~jjk, de'\r.%~1.
nfIit.'vitn Zweden, en (te Protest:J11t[che)~ij,ks~,andel1 aall~de~''.!'' ',"'. 'I ., , ,.r, .

andere zTftle, gevoerd: Het vuur des oorjogs. bra,k eerst in) f"'..'1i '.11,'''' '".,> ,

i, J3o11êulen uit'" Waár men, ondanks den bekenden Mlljetleitt-

brief of ~e plegtige verzekering, door keizer RUDOLFden

1I, den protescmHell in Dohemen, Moravieh; Siefien, 'enz., (
den 11' Jun'ij 16o9~ nopens de vrije uitoefening van hunnen'
Godsdienst, gegeven ,hen van deze vrijheid beroofde. De

Stand~nvan Bohemen werden hierdoor zoo verbi~terd, qat
zij dé keizerlijke gezan'~en 1618 ct! Praag uit het ventler
wierpen, en den keurvorst FREDERIKvan den PaJtz tot, ko-

ning, V:111fiohe,men verk~zen, die echter, in het jaar 1620,( ,

op den witten berg vOor Praag, den fJag en te gelijk de

boon van nàhemen weder verloor., Het VUur des 'oorlogs
'. ver[prei~dezjch weldra door geheel cDuJtschJand, 'en werd

eerKhL-}.P48 door de~l vrede te Munfier.gebluscht.
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de;" berwelk,-ik,t)ie oude pqpieren)verzameld heb~~,

moeten.Ye(genoege.q. '

., Qn~.yaderland,'was in d~' dagen, . bij afwisÇeling'"
door ~e Kei~er1ijk~, Z\\;eedfche, Lunenburgfche en ')

Hes-ftfc,he tf,pepcn, bezet, ,die d,e fie\.ien belegerden eq

innamen" Ien ,de. groorfte /yerVl\oestingen aanrigtten.\

D,e rfl:<:!d~nSgV\1ttgrQP ~ ',~ool'c1hoo~n en, Nie~wenhuis,
werden n'1et alleen van Ilare vestingwerken, maar \, . J ._~

, ook van lwre welvaart, beroofd.. Het kasteel {~".

Lage werd- geflechr, ~waarvan.~ICAR9Ther volgende
verhaalt: ", '., . . ,

,"" Anno' 1626 in JuIio' heeft, zyn, Gn. Grhef. Ef.~s~,

." Cafimir 9€1J:tle~reéCaspar, yaq EuCum,H~er van
" Nyenoor:,e, Drose coc Covor~ç:nc.ï~,der, La1l9trcqap,
" J)remh, Overfie;, mer' eep ,par1tye,voI,cl{seqgheJ

,., feh_UtgeC~nd~ll>naerlb~t. 1{t1y~~~:.!~aghe gel,!gk?~

" in de. Cr;utffckap. Ben:kenr,:,(*) W1arop,Spaens
;:, g!larmr0~j1.~Jagbc,_~9.ndel':'r c~q1maqdo van c{~g.!Jee.

" re v~n den J{e.t~!I;r 'en W,aer~ uit feer grQQte'el}

,,' gedurige excu~~!i~n ge[çhi~.den, ,iq de' nabgurige

" Nede;landfef.rovimien:" Welck Hqys 'dan pen
",Heere van"Ny~nqQrt~eeft ingheno.menen, mee ce, .', I I'

> " nige ,connet;lbq$Iuuydt'gel~gdt il} de kelders, laten

'h jn de luche vlieg~n." ,

Vele ingezetenen v~r1ieteJ1 hUil vacJerland, 'om' va~

den vreesfelijke,n last, der inkwartiering el\, der con~i:i-

bl1Eie bevrijd ~,e,plijv"en. ,In herdaar 1624, wanneer
i.' de
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, e) Láge :behQord~,aJzQQ in dien' tijd Gothef graafrchap
rBenthejm.i

, (

'\

~



IJ

H
.

!

.

~

~1

)1

,I
.1'

j

1

1

'.'/

I.

r~,!

(.

( J76 "
de' oorlog nog ~aar ze~jaren gechfurdhad,:fion,den
reeds'vele huizenre Nieuwenhuisledig. Dàar nu de
overige burgers hierdoor)nog mçer gedrukt,werden,
zoo kregen de burgemeeiters, door éen grafeHjk
Rescript?an den 17 ]unij, 'bevel,eene/ wekèlijkfche

'\ "

fcharting opide Qirgewekenen ~e leggeB , ~êh,bij wan.'
betaling, hunne ledige huizen en verlatenegrondey, .
daar\,ooraan te~ casren.rDit bevelwerd herhaaldden
!1.5October] 625. , ", .. ,

De LI,!,neburgers,Zweden, Hesfen en' Keizerlijken
vorderden (elke mogendheid afzonderlijk) eene zware
contributie, Waarvanmaandelijkseene bepaalde fom
moest opgebr3gt wo~den.' Deze C,cha'ttingenzijn, on-

, \ .

der den naam van Teklenburgfche, 9snabrukfche
enRheinfth'e contribUtie, bekend, enw~rden met',de,

uiterl1:e gel1:rengheidingevorderd. Hoç groot de fom
is , welkehe6 graaffchap. in die 'dertig jaren, aan\ ~ . . .
bovengenoemde Mogendheden "betaald heefe, knn ik

,'niet "bepalen. Het 'volgende -heb~ik uit de l1:nds" . f

papieren te. Nièuw~nhuisverzameld: '

'Nadat de'!\eizerlijken reeds, ,in hét jaar J 628, eene 'iI1' , ' ,

éomribtuie omvangenhadden, moest het graaffchap,, , ." '7" /.

in 'het jaar 163 I; .de Osnabrukfcheen Teklenburg-
fcbe comribUtie betalen. De drie l1:edenmoesten '[01:.

'de e'erfte'maandelijks .-;J'. i. 62 RijI{sd..:
.tot de laatl1:e . . . . 3 I Rijksd.

bljdra~el1. In ~ler7.elfdejaar _vorderden de Keizerlij..
ken, van de :3 f1:edenmaal1del~iks . 150 Rijksd.

In 1632 waren" 3 keizerlijke regimenien, 'cen l/asr~
van

\.
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van ~de graaffchap,pen~entheim, 'fekJenburg en Stein.
fl1rth; als : het regiment van.Leuterfam , FJ:;artenburg

, en Ohr. Vervolgens werden gemelde,graaffchappel1,

met de cOI1)pagni~van Marfchalk te voe~, die van
Simmern te paard, en met het geheele regiment van
Westerholt, bezer. Daa~de fch~ttipgen, [dt onder-

:houd dezer troepen, zoo fpoedig niet konden bijge-

bragt worden, zag zich de graaf, ARNOLD.JOOST,

genootizaakt, meer dan 32000 Rij~{sdaaldersop zijne
tafelgoederenop te,.nemen. ~

In I63g moésten de, drie f1:eden, tot d'e Hesfifche
contribUtie, maandelijksbetalen 160 Rijksd. ,1e.n,daar zil

, ~ hiermede. achter bleven, zoo kr"egenzijjmilitaire -exe-,
cutie, welke eenen der kloostergeestelijken van'Frens,..

wegen (*) en den regter yan Noordhoorn opligtte
en naar Koesfeld voerde, waar dez~ heeren, on,der
belofte van binnen4 dagen 'Vier (/uize1J~R~jkfd(Jat...

ders te zullen betalen, ondingen werden.
Aa'n den vestingbouw te Rheil1e moes.te~, in, dil: '

j
jaar, alle dagen60 'man uit ~et graaffchapBeml,1eim,-
arbeiden , e~ de ingezete~en waren tevens verpligc~ I'

'eene aanzienlijke hoeveelheid, levensmiddel~n',' in hec .

, Hesfisch leger te~RheÎ11~en te Abuizen, te 11:5ere1o1*
In dit~elfde jaar moesten bovengeirQemdedrie fie-/

I oen rot ,de comribmie ,doqr den keizerlijken overfien, -
baron VaN l{ETTLER,uit~e[chreven, maandelijJtsbeta"
len . '" \ ~' 200 Rijksda~lders.

, ln 1634 moest het graaffchapBentheimmaande-. \' \

MI, lijk$

/

.~,
~
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, liJks aan de keizerl~jken,betalenr'200 'Rijksd~' De
Óverfie VONKETTr.~RHrèigde, in' de ~laaDdApril van
dat jaar, wegensde ac1;1terf1:all~gebijdragen,de grafc-

I 'Jijke meubelen, van het flot te Steinfur,th,te zullen!
WegVGeren. Er werd derhalve, van elk boeren erf,"

eene,buitengewoneafgavevantwee RijksCl,'gevorderd;
en van' de kotters en bt~rgerseene"bljdrag~, naar
evenredigheid' van' hunne bezie!dngen, geëischt; ,wel~e '

'buitengewone fchatting van dè maandeHjkfche COntrI-
bUtie konde afgetrokken worden, moetende de we;;'

kelijkfch~ b'elasting haren gang g9an. . Ook vorderde
,de overfie VON KETTLF.R, te Steinfurth z~jn~verblijf

houdende, in dit jaar, ynn ,de ftad Nieuwenhuis,

I voor "zijne ruit«rij, 200 mudden haver en meer dan
( ':2.0 voeqers hooi~ 'I' ,

" 'Iri 1635 voerden de Zweden den ambtman van

'!, 'Wietmarfchen, 'w~gens de achrer!1:allige comrHJUde,

als gijzelaar weg. Van den I Oct. COt'he.t einde des

'jaars mpesc hetgraaf(chap, tot de'Rheinfche iComri.
bude, beralen 2188 Rijksdaalders. .I, , ."

, 11n1'637 moesteu' aIl~ m!11jndenJ ooa ~ijksd; aan.\ ,

\ . den lc:ommandanc van' Meppea betaald (" wot:den.
) ,

~Voorts moest.het 'graafféhap, 'tOt onderhoud ,der J,ljf.

~koI1Jpt!'gnie, van, den kltÎzel4ijken' generaal.. wachcmee.1iëer ,
"vrijheer VONIVEHLEN'r:eRheine, en van eene kompag-, '. 1'. "

"trle te voet te Nieuwenhuis, gèlijk ook teribekosti~

~ 'ging van-den genel'alen 1I:af, maandelijks twee duiz'e'lUt

"'1teg{;n~ifzónàerdRijksdaald~rs opbrengen, Waareoede
, 'fth'd Schmrèrop 78, Nb~l'dhoorn 58, en Nieuwen-, /

huis 6.1- Rijksdaa,lders moest bij.dr~g,en.,I In
, I ..

, ,
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~Jl1~;,cle máabd. Jl41ij, de's' jaars 1-6;33 be'.cll',eigde;de"( , "

10yerfte;)uit,enanti/ \ WERSEBE 'het grf1affêhap met eene

~zwat.e'le,xeq~1tie,welke echçer, door- bemiçI-d~ling(van
den Jeeretaris' K~N;TZLERen d~szelfs HeIlige belotte-,

.dat ni~'t aUeen".in tw~e dagen 100 Rij,ksd. voor elke
kompagnie)zouden gdeverd', . maar dat ook 1000
RÜksd.' op. 'de resramel1zouden beuaald worden,' a~""

. gewendwerd. 'De (liedenwerden derhalve, dbor een
.refhipt van den' 30 J~lij" aangemaand',hunne bijdra,.

gen [tipt' te.voldÓe~, (gelijk ook -de geregten UIÛm
enE.tnlTIelenk:1111P,die, te,(ens ~nn qe betaling der nog

fcbuldi;ge restanren, van 'de uirgezêtte;" 240Q 'Rijbd~
herinnerd werde.n.

In dit jaarberaaJden de drie He.den, voor, ~e laatfie

maaBd, 3cO Rijksd. Hoe vc~I zij in de vorige maan..
den betaald hebben, vind ik niet äangeteekend. ('I'.:)

In 1639 beraalde het graaffcpap, voor de maand'

April, aanlde)J,eizerlijk'èn yier duizend Rijksd. ,;
, .,M .2 '\ l11

I
I
I.

t("') Uit 'volgende tabelle zal d~ lezer kunnen opmaken~'

110e h'bog de ol;d~rchei(leue geregten,. tot ~ene ~na~nHelijk..
fche fchacting,aangellagenwaren. r. .,~, \

Tot eene contri~?tie vap 2+88 Rljksd., in 1635 uicgefc.~~et j
".'~f'" ... r' . . ~

veil, becaald)11 de \dtie!li~~en,~maandelijks '. !ll 8, RijJ{~d.
Het geregtSchuctéröp . . . 525
ë:PbJpel~,kerfp~Il!Jzelr . .' 5'25

, 'I '

:E1~melel~l(a.mp," . ; . 390-
'Noordhooru t t °, . !J90'---

1\ ' . '

'Velähuizên . t< . . 19°-
Wttuuarfchen0"'" . . 50,- .

JH.8R Rijk$d~"
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