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- hUll nachekwartierce I3encheim. Verfcheidenebur~ '

gers' en bdercn werden van 'deze rroepeI?mishandeld.

Den 25 -Maart rukten twee keizerlijke bataillons,
dtit van prins K-ARELen van )~LATZ, met het Fran-

fehe uic .2.~atni'IIonsbel1:aanderegiment Pritlcß rJ'eu,
in Benrheim. Na gehouden nachekwartier mar[cheer-

den zij op Gildehui,s", ,vaqr zij den 26Hen door oe

Hannovcrfche' 'hUZflrclle~! (,icJ39ckeburgers ce paard.,

ooder beye!. van dcn majoor VONLUCl{NE~(*) inge.,

haald en gea~gen werden, mer verli~s van 14 gevan.-
genel1 eQ 14- bagngiewagens."

Den 3 r Ma:m hvam el~ order v(\n ,de geal1ie~rdq
a'rmee, dac her grnafichap Benrheim dertig dutzend
fchepels baver, 'in her magq~Utlr~ Koesfe!d.leveren
londe.

D~l1 9 April namen; 3 .koQ.JpagnienHannover:men,
oncler beye! van den lieutenanc koUonel baron VON. ,
ßOLD.t\.cr~ER, herkast~el re Benth~lni in. bezir , ~n

' ' j , ' ,

Qmw:wenden h~t l\1uIJf1e,rssh,g~ni~oen;
'; D<;:n 10 Alig. hadden den duizend man I~ngclfc,he

~. 'troepen, welke van Emd~n kwamen, een nachc1eger

pp de t1eide Qij Olme. ,flet nieuw eß vreemd gezigt
'V!ln zoo vele renten, lokte de inge.zec~nen, uit de

, ,1;!aburigeplaacf~n, i\1 menigee der~aam. ,
1759. Den 6. Julij verliet de kommandant DOE.

'~lT~ER , met ?ijn onderh~bbend garnizoen, 11ec 1((15-

reel en mar[cheerde naar het Hannoverfehe.r 'I' ,
\

\ Den
r

(*) Onder het fchrikbewind vail ROBESNEREte Parijs ge.
~uil1ottil1eerd. ," "'.

( MI )
)

I,' Den -7 JUUj kwn-mde FranfChepardjgdnger\'arl
c~MnF.FOR1'"met 60 mali~' uit kurasfiers-, drag011~
ders, huzaren, grenadiers'en jagers te paard belJ;ilan~

de, 'in Bentheim;'eD'nmrt terflond'bezic v'an het :Ras"I

teel~ Hij /werd door 200 man infanterie gevoIgd;
w~lke desgelijks het k~steel betrokken. Aan de bur-
gers werd, bij firaf vall plund~ring,( bevolen , alle
Hannoverfcbe 'efFecC'en.welke zij' in bewaring mogeen

hebben , op 'het Itasceel,ce 'leve~en. .

Den 15 Julij crokken deze troepen/in fiilte ,wedet .

ur, epode burgers pezettedende'wacht. I

~.' Den!. I 9den'kwamen dezelfde';'troepen terug, e~

'namen ;weer'.beilt van bet l\asteel.

i. p~n '24ftcn c-rokkenzij v:m hier 'op L'ingen.

Den' !29!1enkwamenzij cerug. De burgers moes\.
ten 400 pond carwenbrood en ~enen venen os lcve-
ren. Aan de Hatinoverfche-regerll'igward beverige-

geven, binnen 24 uren, het land ce verIaten. !-
Den gottcw"',inarfcheer,de.het geheeie garnizoen,

m~t, UieZOl)del'ing. van .eenen )onder- offi~ier en 6 l'i1an~

weer af..' ' "

.Den I October verfchenen '!2S dragonders, van'

hat regiment volonrnir de Clermont, - in Bentheim",
en .mishandelden'den burgemeesterI SCHULTZ, van

wien zij 'JIe~rtig duizend /ivres verlangden. , Van
'hier reden ,zij nanr Nieuwenhuis, enhnalden \landen

Generaal oncvanger WE5SELS6ooo Rijksd. in' geld',

en, !lOOORijksd. in handfchrifcen. ,Met -welkenbuic

zij zieh gaar Munfl~rland6e~nven. '
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D~I) 11 Occobcr.arriveerde eeq Iuieenant me~i~4
man ruiteriJ, v:in.ge geallieerde eroepen" op heekas..
teeI.

. Den 22C1:enerok 'ditkommando weer,naar Rheine., , .J'

~~ .
. '. ~

Den 4 Dc~,.' kwam ,de. lcapitein DOELITzER,'ffiec

zijngarnizocn, opJlee kasceel ecrug. . ,

'. 1'760. Den J -Aug. verfcheen; ~de, ;over1l:e KAMBE.
.' 'I

,"ORT, met 60 huzaren cu ~oo man te voet, om her
-!castee~ te beleg~ren. I . i '

Den ~den, l,n,oesrcndeingezecenen ivan Schmrerop,
,~n'Gi1dchuis.me.efpaden verfchijnen, om b!}tterijenop
te w~rpen. B~ koml1?andanc1vanhec kasteeI, dieop

de rondzwervende h4zaren 'mee het kanon liet f~hie-
't,en,yet[choonde echter, zoo veeI als mogelijk was,
deogedwongene arb'eider~. Op bev~l van den overften
K~MB~FORT,'moesten \ de burg~rs' 31' hunne ladders
bijeen brengen.

Den. sden kwamen\~ kompagnienZwicfers met ce...' ~ r

,nige.{tuk,kef.)kanon aan. De komrnan~al1tden ernst

der vijanden ziende, en zieh ter verdediging van hee
. ,1t~sred ,te zwak'gevoelende, flak de witr~ vlag.uit en. , , '\ ,

,k.~l?!~Hw~.rde.Her garnizoen moesc.zich kriJgsgeval1-
'tg711g~v~n, ~n.;werd den vP]genden dag' riaa~Weze1"
.g~oransp,qrteqFP!L'" ,. , : . "I',

,/ D~l} rI J , J\Pg. verf<;:«el1en,:deo Hannoveranen weer
YPoJ;~enthe.!m,el) ,phtaes.een, (JP; den n1olel1bergbij

KolchoF~ nve:e" morti:~rel1" uie welke 'Zij her 11m' ". . ,

befchocen. De ee.dle,bornviel op he,c'bijhuis VJl1,
dem'

1\

~.,

&( 2~3 ,)

I'

,den postt11ees~r,BR~NUS" hetwelk terl1:ond in brand

ge,~aakce, en tOC,~en grond t~e afbra9dde. ECl1. , ,,'
graot' gedeelte vqn'het vlek ?oude misfchien ,een

prooi der vlammen geworden zijP, daar flOrChcsdie

burgers" welke Mn de wesc~ijdevanrhet ~mscee1

woonden~ zi~h op de~ra~crdt1rfdenvertponenener
grooc gebrek aan water was, wande,er niet, in~dic

omzettend oogenblik, een 1l:erke regen gevalIen Wa;-

re, waarfIoor de geledigde putten wee,r aangevuld,
en de burgers in liaae geneid werden, On! den brand
fpoedig tel blu~[chen. Tien,()f twaalf, bornmen vielen

,op 'het .kasceel, dOCI1,zonder ,merkelijke fchade aal']

, te rigcen. \ ,:

Tegen den avondwerdhet yuurzwakker, enom
louren trokken' de Hannoveranen 111mlte af. De

! '

huizen ,der burgers hadderl van hec bombardement

vee], ge]ed~n.
Den ZI Aug. werd het ka~reel weer door de Ban-, r

noveranen bl?legerd eo opgeiHscJlt.
Den zzi1:enwerd van heide' zijden fl:erk gefchoten.c '

. Des achrerl11iddagsom 6 uren \yerd de kapir:ulatie

geOoten..Het garnizoen., ui't bijna honderd man

~be{1:aande, w-aslkdjgsgevangen. ' 1t .

I76I{ De1130 ,lVIei, :-vilde de k01U~andant VON'
DURRE'het kaseeeL.doenfpringen, waartoe de voor~1

bereidfeien federe verfcheidene d~gen gemaaki:. wa~en.

Dit'~plan gelukte.inmsfchen.11echtseendeeIe. Eene
enkele mUl1r, aao.de noordzijde,.werd verbrijzeld,
maar geene;der burger huizen, met uftzondering'Van
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het lmis de,sgrnfeIijkenminmnns" öp w~lk aen zwa-.
re'i1:eenviel" bef~h:1digd~~' '

Den a'g 'Septem'ber ':v~rfchenen de.Duc ]JE cafts.
'rRIER:ettlde Q01ll'C~DE VOVER;met verfcheidene of.

'ficieren en; eene eslcorce'Vandragonders ce Bemhei111,

eneischten, bijilrafi vall milicaire execUtie, binn,en

den tijdvan vier 'dogen; t'itieC,Jnaathonderd duizend

complete rant[omen.' ,. ' I )

, Den !24a~nwerd den ingezeterien bevolen,J binnen
.!l~ uren, tim. :duiz8fZJ rantflenen aan haver, hooi

en ftroo in natUl'n teJ ih'eren, en negentig duizen/l'
yamfoenen m.et geld ,hec ramfoen tot I0 ftuivers te
bernlen. J 1

Den !27ftenwerd dit nfIes, in 11e~'l100fdkwarcIer

v.an del1'prins DE SOUBISEce Koesfeld, ttfgeleverd.'
Den 30ilen werd h'et ge:ld', voor d;e nog reste-

rende honderd duizend rantfoenen, naar Koesfeld .
gebrngl? 01' dellzel1dent~id vorderde men nog t'Win-
tig dutzend nieu'We rantfOeneh~' welk<:!den .2 Oe-
tobermet geld becahld werden. '-\ ,

17-62[. Den. II' Februarij ~werden afdeelingen van
kav.aIJcl'ie en infamede naat alle plaatfen ,van 'het ~

gra~fCcha1'gezonden, om 2 r0 treinknetbten,. voot
dan rlieiJStder gea'H~erdearm€e -te 'pre~fen. Daar

de jon~e matJCcha1'echter ibij tijdS!het 'land verloten;
.of zieh. :hier. en rdaarIverQQken had ,zob rwerden de

. buisvaders li1edegeno'mc'n,1eIl ,ver uie bet~vlek(Benc:.
J \ .

beIm' .',1. \:.. tJ J 10 man')

Uit bet dorp en .kerfpel Ohne. 10-y-
i \ Die

/

'\

,( ~!5 )'

t:1ic het kerfpel GiIdehuis ~ 9 man

Dit defiad SchUtterop . .oe 16 -
'. Die de fiadN oordhoorn ö . 4 ---

Die'de boerfchappen . .. g6-- I

Uie het .dorp en kel'I11elUJzen : !J.7---
Die Nieuwenhuisen Veldhuizen . 9----
Uie Em"lelenkamp . . . 18-

Een groot gedeeIcevan deze lieden werd imusrchen;

daar her bleek dar ziJ' v<?lLtrel<t'onlDi~bare,huisva-
ders Waren~ weer,vrij gegeven.

.Den 29 Maare werd, 01' bevel van den bertog
FERDINANDvan Bruns'Wljk, als generaal en- chef

der verbondene legers, bekend. gernaakc, dat verder

geene geweldige ligt!ng von manCcha1'pen, in het
graaffchap B,encbeim; zoude gefcbieden, en dat der-

halve de uitgewekel1en gerust konden terug kceren.
Den 4 Juli} rukre de overQe KAMBEFORTmet ziJn

korps, uit dragonders, bl1zaren en voetvelk belraan- '

de, in het graaffcbap, eu eischc~ v:m beczeIve eene
b,randtchatting \lan meer dan honderd duizend gul.
den, welke binnen 4 dagen zouden betaald worden..,

" Den i5 -Aug. fOlllmeerde de overl1:e KAMßEFORT
den HannoverCchenkommandant HOFFMANtot.overga-\

ve vall bet 1r.\sceel. Na een weigerend amwoord'

rwerd van beide zijderi fierk geCchoten.
Den 16den eisehte ,de overfie het kast~el ander-

m~al op, el}, daar de kotnmal1d~nt.3:111z~jne voorfla-
gen geen gehoor wiJde geven, maakte bij toebereid.

f~len tot den &orm.. Doch, in plmus ,van zijne be~
\ p. d~~
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dreigingennie c&voeren, marcheerile hij af, .den,
, .

weg naar Gildelmis nemende.' .. , .'

Den 17, Aug. I werd de aehterl1:allige concribUtie
van het kerfpel GiIdehuis, in het hoofdkwartier van
den' overften KAMBEFORT, afgeleverd, en de vier gl}.'

zelanrs kregen hunne vrijheid weer.
Den I I cnt 2 September' werden de boerfehoI-

,ten' uit het Nedergraaffehap, cn bij afwczigl~erd
'derzelver vrouwen, dool' ultgezondene 'kommando's

opgebaald, Oln voor de lachrer1l:alligebrandfchatring
, tOt gijl!efaarste dienen.

Den 12 Oetober werd de achterl1:alIigebrandrcha~" '

'ting, in ,het kerfpel Schutrerop, door execUtie inge- '

vorderd~ Bij deze.gelegcnheidviel in de fiad de val. .
, gende .grnppige anekdQce voor: Een majool' van de

troepen van KAMBEFORTbevond zich, op bet raad-
buis, om de eonrribucie van de boerfchappen Samern
en' Suddendorp te Q11tvangen.Hij had 3350 gulden

,:in zijne zakken geftore, cn aan de boerfcholren de
'kwica,ntie gegeven. De boeren v.ln Wengfel waren

juist bezig met bunn.e,bijdrage re reHen" wanneer

. gebeel onverwaeht de luit~nanr VILLARS,met een pi-
kee van het, garnizoen van het, kasreel, iÜ de fia\
verfchecl1, en d~n mttjoor in, zijn werk, fi,oorde.
Deze, vernemende, dat .de luicenant in de l1:adwas» ..
v~ttOO5,zijn bezoek op her raadhuis niet af te wach-

tel1~ mnar liever de ftad-ce verlate'n. Hij deed dit
met zoo veel fpoeds, dat hij het geld, ,zljnen mantel

en 1l:ok, ,in de/1"aadkam.er~ergat. He ,luitermnr vU.-
LARS,;

"
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. tAU, den irlajoör ni~t 'm~ei-"iriden~;" ittft!iutdzft~

meesrer,van,äeh buit., Hij ~Wasi'etHtgr:1do'fntclitu:.:

k~Iijk;; diit.Mij11etI'geld" h~iwelIc'ö~":~~).~4fel~getel.4-
cn door deü' maJ'oor nog' rliet ol1c\ian~e1'J'\vä~j; l'uäiil1d

bb~r~n\timWell~fel.teruggaf'~ .tt!~iN9~j 'd,l~'.
die' dei majobFiq\ He,lzaktceri~ftore hild; 'als zijnwe't':
tig eigendom, nmtrkrijgsgebrui'k~ ,aq11m~~ktJ~ f;e)iig~ '

roldaren v:m,het korps vai1AKÄ.Mtlt~Fö1{~,''c1iE(:nriar
Qtrendorrr; "Neerlage e11'Hesteröp, ~ezohden~aren ~

om de boerfcholren dp te haJen., verfcI1~ne,ri'kort nl1
\',11 " , ' ,,' , , ",,"~' . , \' "

:het ve1~h~"[!'St'vei'trek van äen p}hjöor in de Ila,d, en

berioren , bet 11 vOetfl'>Mr': ;va:n'11lihnet1~ihv6erde):'[~, '" '" .1, ,. j . .., (

\teJlgeH. .E>,e,boeren,maakc'etlva~dez~,;~~sBR~g~l~;
genheid ~ebrhik, om' vanhce geld~' dat' zij, ,r~eds

" , j " .. " . ..., d. j, t" ". ,!'
bvergegeven Hadden, weet meeller te wQrd~~n. :z.:y

takced' de geld~akken van d~n zad~l.der/~l~aten; ef
gingen heen; hetwelk hun echrer du;tr ce fraan
kwam; wane den voIgenden dag verfchenen dezclfde

foldacen in de huizen d~r fch~lcen,van Quendorp cn
NeerIage, en dreigden dezelve in brand te zullen
freken, wanneer niee oogenblikkelijk de hun onmo.

mene penningen, mee,nog. ~e..n.igedl1kare,nter fchadc.. .
.vergoeding,reruggegevenwerden; waaraarimen dan
wel v.oldoen'moe~c.

Den Isden werden 6 huzareQ naar SchUtcerop ge.
zonden, om de burgemeesrers in arrest ce nemen,

welke men van verfrandhouding mec den kommandant

van het flor,bcfchuldigde,cn voor de aanlcggersvan
)ber voor' den majoor, zqo onaangel1aambezo~k van
.r: 'j . P 2 deu
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&n Itiicenant,VILLARshield. Defcad Schutterop,
.1 ", ,
ItIOßst5°0 Rijksdaal,ders losgeld betalen.

Den 3° Qctqber werd heo kast.eel weer- door deo

~ranrch'en beCchoten, doch zander gevolg.
., Deq, 16 Dece,mb~r: lretl'ok de Engelfehe fehim.. "\

mel~~~e bare winterkwartieren in Ohre en Samcrn.

, I)en ~. J~nuarij 1763 werd de,'J!rede, tusfchen
~ngeland, frankrijk en,~panje, 'openlijk van den
kanfeJ, in alle kerkenvan'pet' graaffchap, bekend

, gemaakt. .I

, Den 6 Jan. werd daarovereen dank- en bededag
~ehouden,en met qe klokken"geluid.. '
, Den !J.t Jao. trok 'de fchimmeJgardeop, en nam

\ .~ent~rJlgmar~chnaarEngelandaan. De overigeEn-
gelfche; cn 'nnqere vreemde troepen verlieten van tijcf

cot tljd, deze gewesten, ,cn de ingezetenenwerden
yan den last-der inkwartiering bevrijd. .
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Van her jaa~I763 äf tot'I793~' toe, g~n~Htoh~~
srnafCchap, onder &en "fchepter van Z~"M.<Jen-,ko~irg:

'~ vanGroot?tittanni~n, eenc onafgebrokege ruse:, ,
;c, In hec janrI789 brak de omw~ntelingin Frank~

rijk los. Epropa gerankte daardoor in vuur en vlam.. , " '"

C)oscetuijk, Pruisfen ~n En~eJand -\,oogd'en'vsucQt~:
loo~ de wocqe der Franrch~"e ~eteugelen. pe in.
de m~ander{April en 'M~i van J 793 naar Fran~rijk
marcherende Hapnoverfcl1etroepen nam.~n, in Januarä

" I ' 'I

~i1 febn'!arij' J79$' m~t de ~ehe~le Eng~Jfche ar~
mee, hunnen terugrogt dqor b~c graaftChap 'BentQeim;

van de Franfc,hen ~ die on~~~ks qen dapperen [eg~rt.
ft~d der v(hbondenen1 opder qunnen g,eQera~l~PlcfI~- '

pRU, over~'de bevfoz~n~W~al ~edrongen warßn, ver; ?

voJgd'wordende. " .',~ ,

, "~en"korps Emigramen;in EngeIH;:bendienst, maat":
tede acht~rhoededer EngeJfchearmee uit; terwij(. .' ( \'

de' Brunswijkers 'en Hesfcn, met eepige Hannoverfcbe
l€aval1erie, den terugtoge 'der Haimoverane,ndekten..

, ," 1. '
" pen 2!. Februarij rukten de Frnnichen, vaq deq
H~rderibel'g Kornende, op 'Njeuwenhilis aan, 01'6h'e,I . "

korps Emigranten, uie de' huzaren v:m R.OliANep

eenige infameriebe!laande; van daar ;te verdfljvert~

p 3.,,1),
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