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tOen"d~zélvènog~niet' tOt die graaf,(c11apdoorgedron..
gen was, en de~'verfOeijeIijkerekte del" wed~faoo-

, ~~p:rs z.~ch ee:MunO:~r gevestigd h;d~;';d -Giid;h~is
' \ ook, mee-hee vergif Jmnncr verderfel

.

ijke

,

leer befmet./:
De' epennmlige, pastoor te Gildehuis BERNHARDIKRECH-

" ' ~"'''''~

:f .,TING , een geleerd'man, was de gevoelensvan JAf,:
t VAN-liIDENen zijne aan,hangers tOegedaan; ,{waar\. I

om JAN VANLEIDEN;als de magiO:raatvan 'Muufier,

een 'openl~jk tWisrgeding, tUsCchende wederdoopers
en vele beroemde godgeieerden , liee houden; onder

anderen dezen KRECHTING,tot b!jfia~ld van zijnen
r~denaar' BERNHARP ROT'MAN,,naar Munfier ontbood~ "

( Van de'zen tijd af bleef hfj daar, en werd vaq den
" ')

zoogenaamden koning van hee' Nieuw Jeruzàlem ~
, nevensKNIl'PERDOLLING,tot geheimraad aangefield;

voor' welken gewigcigendienst hij, na de v.erOve~

-ring der 1l:ad, door den bisfchop, dan ook den ver-

,dienden loon omvangep heefe: wordende , na eer~t
met gIQeijel}de~angen genepeq en doodtgemarceldCè

zijn, zijn lijk, ,nevens ,dat v~n zijÜenk?hing, en ambt-
genoOt, in ~n~..ijze.t.en kouw, aan den Sin. t Lam.

"I"~' ~ '" J

I
betts'- [Oren- opgehangen. Dit 'gebeurde in het jaar

'1535, (~) De d;ie kouweli haogen nog aao .\f"torè~}
en dé ijzeren rangen, aan het raadhuis te MunO:er.,

In den NederIandCchen vrijheidskrijg leed, Gilde.
lmis,: door de nabijheid van,Oldeniaal en Deneka)np,
veel van de Spanjaarden)bijzonder in het jaar J594,

, ( wafu

,. (>1<)HAMUP.UN, Hifh Ecclef. op. Westb pag. 1802-1.239.
én X~RSI'Ni!ROOK~Gefchièlw'l der Wjederi~LJfer.i <I

, \" -
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wamJeer, bet van .Koevorden terug trekkend, leger;,

'den geheelêri zomer' bijl~E>eneKamp'Hond, en nader.

band in her jaar 1605, wanneer de Spaanféhe genè.

raaI 'IAMBROSIUSSPINOLAOldenzaaJ' belegerde en i.n..:

nan,;, waarbij Gildehuis van de firoopende be~,dcn
'veel te lijden had.
.' l\1îs[chien fiamde de beroemde GERHARDcILDE";

nuslUS , een zeer geleerd man, itl 1540 te Borkçn," i

'overleden, uit GildehuIs af. Ook is" het' niet ori..

waarf2hij'nlijk, dat eene-aanzien,lijke familie, 'welke

federt veie jaren te, ~Q~nabruk bloeide, ,uit dezeJ
plaats (*) afftamme.

0 H N E.
I . .\

De kerk van dit dorp wordt voor de oudite in.
) -- -'" "" ""',

liet geheele graaffchap gehouden. De oyerleverif!g

zege, dae de ingezet,ënenvan aIle.~mIig9;ndc plaat~,
fen, in de eerfie tijden I.desChris[~ndoms~ ter ver';

'rigting van Hunnen god~dienst herwaárts g:komen
zijn ; waarvan ae oude l1aam,iCods o1in~nog afkom~, I . ,

ftig zoudewezen. . Een ..2.~~f.c~ri(t. bov~~ de deur
der kerk, wa~ruicmen ~1;2.~~lJ..dJ~~,tdderzelve
heeft.willen beWij~p,~bebelst'imusfchen, naar~deuir..' ""r"" ' . . ,

legging van den, oudheidkundigen, voor weinige jaren
Gver~edeQen)Groninger hó.ogIe~raarDE RHOER,niecs

'belangrijk~~ Het zegt (fcnvbudig: In het jaar des,

Jleerèn 15 (z, renyijl ~e overige karakl:ers, de eer-
He lettersvanden'naamdes merfelaars) fchijQénaag
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,<t~,quigel1,(*),.ln de kerk is nog ee~oudedoop-
:von,t\;~nBeJlrhem1er 'fieen" uit de eerfie rijden des

Ch:istendOlTI9, af}wmfiig, voorhanden. In hee jaar
1754, ,op ,hemelvaartsdag",derf 24 Mei, brandde die

c~dei~~;dorp geheel af. f ~ell, j0ngen, ~He een rupfen-

')DeSt.3an ecnch',appelboom,' in de nabijheid eene~

'~urfîcpu\1r, verbr;l!,denwilde, yeroo,rzaakre,door zijne
ól1~pàrzigtigheid ,dit ongeluk. ;Der.tig buizen, bene~'( , .

vens bet ook der kerk en dè toren werden eene \

prooi de,r vlammen. Daar een fierke wind,( uit het
\ ,westen, het vuur ,aanblies, konden de ingezetenen

weinig vam'hunne bezittingen redden. In minder dan
een half uur, lag het geheele dorp in kolen. lIet

- i is imusfchen fpoediguir de' asch IJerr.ezen.I

In dèn zevenjarigen oorlog leed dit dorp' veel
van de ,doortrekkende legerbenden. I "',:.' II. .

In 'vroegere dagen lag .{1ier'geel1''f brug voorW!I-
gel1sover de vecht" hetwelk.~bij het aanzwellen, van

d~n, f1:tOOQl, nicr alleen aan de, jngezlîrenen, maar' ., ~ '.1

ook aan de reizigers, (.wfln;è,;de posrroete van Holland'

naar Duirschlánd. gnir,.t.dqor ,dit dorp)r,'veel ongemak

è"~loorzJ1.akte.~-Iet is 'pan',een gl'OOCgerijf,- /zoo wel
,voorde dorpelingen aks voor d~ vreemdelingen, dac

" " ~

.,,bier thans .eene Hevige brug over de, vecht ,gehouwdr

is.. (f) Dez,c brug werd den 13 Maarc 1795 door
.,;; de

(1) Het mutirwerk fchijut, i;1 dat jaar, met eenige,Jagen
ftee.nenverhoogd' te zijn. .' j

, (t) Aan de overzijde derprug is in het' jaar 18J9, eén fchoO-

ne !ha~tweg gellJa:ikt, Men ,kan thans, te aJlen tijde, oolè
bij het llOogfie lVa~er; dit dorp" zonder ongeinak puferen.
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tie V:1nJ3entbeim. reidrerendeBruns~ijkcrs ~,. .Hesren ;

m~1:eenige honderd' fch~ven fl:roo,. \\~aard~Qreene

, menigteteer gegocènwas, belegd,.en vervolgenstöt
d~kking van den d~rugtOgtmmgefl:oken. Gelt*kiger-

I ,~,vijs dreef de wind de hoog oprijzènaevlammen van
het dorp af, hetwelk an~crs ten tweefté má:1(, ~dor
IJeevuur, zoude ve~t)ieldgeworden zijri. EenigC?hui-
zen werden bij "de~e gelegenheid geplunderd.I . I .

Door' een verdrag, tUsîchen-den b~sîchoPi'HENDE:Rut
'Pan Munfler ',cn graaf ~vEnWIJN."an Bentheim,
van den tI ,Nov, I4H ,werd bepaald, dat het ket-

q,el Olme ter .helft zoud~ Qfhooren, onuer hec g(!..
regt en g~ding te SandweIle, el1 ter helft qnder het"

, g~rigt en~'gediÎ1g te Schutteró~ Dic is de reden,"
dat de boerfchap Hatfderop, welke tde ~~t kerfpel
Ohne.beJJOöi-t, chansl\1unstersch is. Deze boerfchap

. bcf1:;t.iÎ.tdeels. uic hervormde; deels uic roomschge-
zinde inwoners. De laatfl:en waren, als cot het ker-, ~

fpel Ohne behoorende, van oudsher verpligt ,tot ott~. f-
derhoud van kerk; p[~dikanc en' fchoolmeester bij ciS

dragen; waaraan zij ziC'h echter, federe eenen ge.. '

ruÎmén tijd, omcrokl\en hebbe!l- Hee kostbaar pleit-\ . ..'-

, geding ~ver d~e zaak, die nog niet be1Iisc is, be.

,) r~st- in d~ archiven v~' het voormalig Rijkskamef.. I {

geregt te ,\7 etzlar. '\ ,'~ !{; , i

'k -, "B R. 'A N D'L E G of, " ,

;. ..d~ "OOrkDD~en''ook Brantitelgel genll;!1I)i,' ,

draagt ~zijne.nna~m van het ',çud adelijk. kaste~l, hier ~~
, H' ~'~ / g -
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I ~~re.pen,bé{weIk)voorheen tamelijkbev,estigdfc.hijÎ1~
geweest te zijn; m'aar door ~en 36fien bis(chopv(ln
Munfter ~AriÓL]-US, een geboren graaf ,van MarkP,

in het jaar ~360, in eegenoortdg met BE~NHARD,.I
graaf ,:,an Bentheim', geheel, verWOe~tis.! De bis;.

fchoppen, di~ doorbçgunstiging yan! paus ,PASCHALlS

II, in de l!2de eeuw, de wexaIdUjke ~eerfchappij,'

met het ,géestelijke bewind, ,vereenigd' hadd~n, zoch-
ten" hun gebied van tijd\ tot tijd verder uit te brei-
den" en de kleinev.orscen aan hunnen i1:afte onder- \

, 'I

Iwerpen~ Zo() heeft niet alleen de bisfchop van U.

trecht 7+jn bewind over de p~9vincien QveriJsfel en
Groningen uitgebreid; maa.r ook dê bisfchop van
Munfter ,de meeste kraaffchappen en heerlijkheden in

fijn bisdom gelegen, v~n tijd to~ tijd" aan zijn~ heer-
, fchappijonderworpen. \ I

!

,He~kasteel Brandlege herrees vervolgens uit het
puin. Be ridder'HENDF.RIK VAN RHEDE bouw,de het' /,

\~veer op. Thans, behoarc 'het aan den vrijhe~r van

;/Jfoite Yifcml'ing, die ~bij afwisfeling tCIMunfter
cit, te Darre1J&ld,woont, cn, zijne hier gelegene ,goe-
Peren~ door eenen rentmeester, laat' beheeren. In

~~~já:\r I67i!2; aan 'het einde van +Wei,.i1:ondop de '

~ ,Brandlegcer heide eeu. g~weldig, 1e~er van MunQ:er-
'

\'.' fehe' en Keulfche troepen, die Zich'hiC
,

r vei'zamelden,

" en' den I Jmilj,: dbOl',belegering vap çefiad Grolt \

L "l(~GroTnlOO cnc3nen inval Jin, het,grllaffchap Lin-' "

: \ :~~V'.cen begi~ ~:n d,ien v.etderfel~~~~noodög..maak~
""j~l
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twee" maandéri~,geheel Overijsfel','mèt ,al'der;)tti~
iingètc1van die pi'oVincie..,vero~erdfwerd. In héc j:iä~'. ï

16[0, ondel' d~ regering van graaf .t\RNOLDJOOST," I

vond een qoer, op dezelfdeBrandlegterheide, eene
menigte Romeinfche munten, welke op bet) kaliteel

te Bencheim, langen tijd',nIs cene grooté zeldzaam..r " ,,'
beid, zijn bewaard geworden. In bet j~ar 1'644-
werden,. ook dergelijke munren, welke QPcooen, /

hoop' bij elkand'cr lagen" in de'boer[chap Ringen,

in bet kerfpehEmnielkawp, gevonden. Geen van al..
~ len was na den tijd vim keizer HONORIUS,die aan'

het eind~ ,dcr 4de eeuw' leefde, geOagen.,
De nu volgclide .plcratfe~b~hooren [oe bet,

, NedergraaffchapBemheim;
~e hoofdplaacsdaarvan is de i1:ad

NIE~HUIS,oF NIEUWENHUIS. C"') ~,

.
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Zij i.s haren oorfprong verfehuldigd, fitanfiét VOor;
\

ttlaäfs beroemde k:1Steel,,hetwelk graaf JbHÀNN:E~II~,
om zich tegen,.de' vijandelijke invhUcn, uit Twen.te,,),

des te be~er' te verdedig,en~ in de j:mm 1.290 tOt
JoSOOheefe laten bouweu" en hetwelk toen Dink(J/;~

,"otle genaamd werd. De fcboonè gelegennei'd (f'êr

H 2" ' plaatS \

I ,

~ I .' ,

(*) 'Sedert eenige jaren heeft men Nie.nlmis in plaats van -' ,
I' \

Nieuwen.huisgeféhreven. Ik'geef de voorkeur, áao. de, be~ '.

natning Nieuwenhui.r, omdat de fiad haren naam' ont'Vangea

äeeft Ivan het huis DinkeirOl/e, hetwelk bij afwisfeliqg ,d~
'i )

Zetel der grayeit 'Van Belitheim was en het Nieuwe' Huis I

genaamd'werd. in onderfcheidin~ 'van.he'ri,Otlil1,h.ec.cHu;s./11
Be.~h~m. '
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'FJqnts.';v~roorzaakte; dat in-, de' nabijheid van ,:,dit,
~asteel". van tijd tOt tijd~ eenigehuizengebouwd

I

we~den. . ,Verfcheidene ridders en ed,elen legden bier j

cok, bijzoncrere hoven,aan, e,n zoo' ond1:onddan eindé.

Jij~,de ftad Nieu'Wcnhu~\s. Hare eerfteprivilegien onr... . ' \

ving, ziJ.van graaf BERNHARI>I, in het,jaar t 370, (*)
)\7,elkevan,a~ voIgend~graven vernieuwd 'Of bevestigd

-ttijn;b. v.,in het jaar 1416 van E~nwIJN J; 1457
) -

van 'BERNHARDIl; 1478 van EVERWIJN11;, 1531
van ARNOLl>I; 1560 van EVERWIJN lIl/; in"Is8z

y~n ARNOLD II~ \
r- (, - ~ '\

. De grol1~, waarop de ftad ~ebouwd is, behoorde
voorheen tot het kerfpel p;eldhuizen2' en wel [ot de,

boer-

.1
\. I

7

. C.,) Graaf DER~HARDfcbonk de .,ftadNieuwenbuls', in eede( "I. . ,
oorkond~ van den 5 Jnnij 1370t dèil merseh, tusfehen Gra-

J

v~Jtorpen Nietmenhuis , "en bev~): oot ~a:r~!199.91g~

,

,'P

.,

22J:.. t.2.t!1$.t.:2!lf!t
,

r.1l9i!!!<!e,~~nlg~Q""

.

"!-1it het léerfP
."

.el UIzen

. "'zondegelev,erd wO,rden. Voorts bewilligde hij,t van deQoorgaande karren' en wagens, van de met fehuitcn aange-

voerde level1snJidd~len,.en' y~lt her,,-do~r 'de angers tot
ver~oop gefl:1gt 'wordend vee f eenenzeJceren.tol te mogen
]lejfen~ Van elke een!l>nnnigekar mogt men eenel1penning, "

"an de tweefp~nl1ige2.p~uningéR,ell van ~~d~renwag~~ ~
penningen eifehen. ,Van élke ton haring, die in de' ftad'oi
in het" geregt van Ulzen ten verkoop gebrngt werd, . mogt

',' m,en eenel1 hemng~"van ieder 'va~boté~een~htpenning, vaQ.

ieder pond kaas en iederioop zout' eellen helling, ,v~n'de..'
der rund, dat teil verkoop geOagt werd, eenen 'pen~lÏng,
v'an ieder' zwijn eenen helling en van ieder fehaap een~ri
vierling vorderen.
~',Meh .IeAl:,e,~e, ,QodcQI1,qc ~ieroverbij Jt1.J.'CGIIJS',CodeJl:,djpl~,'
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böerfêhap.'Groasdorpo:- De tegenwoordige'J{erk:,aan \,

de markt, werp in het jaar 1688,: in/plaats der ou-

~ iJ-' I de v,ervaiiene 'g~bouwd;welke laadle in :dei1abijb~id
van,den burg of het huis Dinkelrotlc fiond, à'an;hèc
1terkhof; hetwel,k thans een plein is, omdat, top,

, \ '

, "bevel der Bergfche regering, Jn 1809", .de. dooden
buiten defteden moesten begraven wordep., Het' /
kasteèl," wa~raan del!lad hare opko'mst en bloéi te' i~

,danken heeft', is, in' vroegere eeuwen, ook menig-

maal'eene oprzaakvanhaarongeluk geweest. Naau":
, ,)

welijks"had dit kasteel, onderzijnenftichèè~ eenige

, jql'en gel1:aan, of "he~ moestlde ~anvalléri,van ee~el)
magtigen vijandverdul'em Dè bisfchop WILHELMUS-
van U[recht, met zijne vazallenen edelen, wegens
de leenregten, in oorlog verwikkelq zijnde, viel door

Twente in het graaffchnpBentheim, .en rig[t~ daarin
groot~ verwoestingenaan, waarbij bet 'voornamelijk
op Nieu'Wcnhuis fcheen gemunt te zijn.' Maar graáf'
SIMONvan Bembeim en andere 'b~leedigde vazallen

. ' '.. \

fielden zich,.. met hulp van den graaf"Vaq Holland',' .

dapper ter weer, ~n yerOoegennietalleen de vijan-
,delijkearmee, maar'ook den bisfchopzelven. Nog

'~rger ging het Nieu'W~nhuis I' onder den SI ften bisfchop,

FJlEDERIK 'Yan ,Utrecht.) Graaf' EVERWIJN geraak~e

met denzeiven in oorlog, kreeg de nederlaag~.en~\
werd genoodzaakthet kasteel van Nieuwenhuis af te
,ftaan, hetwelk hel~ naderhand., aJs' een leen ,van U.. .

trecht,terug ~egeven'werd. Dit gebeurde in' het
jaar 1411-,
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, 111den .dertigjaf<lgenó.orlog werden de wanen en '.. . ,
murenvan die,kasteelverwóest.. Het jaar, waarindie"
gebeurde t is mij met, zekerheidniec bekend; waar- I

fchijnlijk' ~as het in ,]:635" toen de ftaddoor de kei.. "

'~er1ijkeningenomen Wè}d.)'Sedertdien t~d' is het huis
Dinkelroàe,noojt weer bevestigd geworden" maar/van

,jaar tot jaar mee,r.i/,},ver.valgeraakr. .Tbans dient heç

tot eene kerk VOO,f,ae Roomse'h'-èa,tliolijke,gemeenée.
In het. jaar 1583, den l!ol Mei, ond1:ondJhier eelt

,', z~ar,e,brand, door .het onvoorzimig losîehietenvan ',(

een geweer~waarvande. burgers, wegens de Spaan.
felle firoQperijen,meeseen voor'zien,.zijn, veroorzaakt.

O~..f~Jl,~,9~~"tmi1m<äeQ.,,9Jik~erden i daardö~~.~-
%enJE~.9~gç~gd. In den .Munf1:eJ;fchenoodog

.",,,",,,, '

met Holland hèeft de\{bd NieuwB1zhuis ook haar deel

geha~. D~ bisfchop van WrunO:erl)had m~t gewèld"
eene bezetting .in de fiad,gelegd. Daàr de, b.urgers

hiervan' piet konden ontfiagen wo,rdën" ,zoo .bieldell
t zij heimelijk yerfl:andhoudingmet den generaal RA",

BENHAUPTte Koevorden, diè J<ort v09r hetf,fluicen

van ,den vrede, den '13 ,April 1674, ,de fead over!"IJ'

rompelde en de Munfcerfchen v'~~drcef; bij welke,' '\

gelegenheid de fiad van a,en mo,edwil ..dei foldaten'
ve~l 'te lijden bad. (*} ", "V EL D-
, '.

, (*) Men viitilt op bet ftadbuis ,;'te Nieuvvel1bnis , eene ipè-

, cifike I.rekening v:m .de onkostèn,' wl!lke dé MunfierfcI1-e in-

kwartieriilg ,van den 17 Feb. 1(,)71 tot den 8 Junij 1679.., '\, , ,

\'croorzaakt..heeft. .Dezelve bedragen de verbazende fom, ' ..

van: liegen en ~tgmtigtluizenti negen honllerd ~e'1r:f'Jjenl'i!';nl(g

"ijksdaalders, !ién J!tli~eNI'en eenenduil. .. \
u,'i,. .Het
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Die dorp is zii~en naamverfohuJ'digd, aan".cenig<r
, '. I

)o~~~et 'JIcld(hetwelk in h~t graaffchap Benfhcim :en
. H 4- I I on.v ""

,I

Het is waar, de beeren burgemeesters hebben de Teke-
ning voor de ongenoodigde gastep wat hoog gefield"RIMmtr

, wanneer men dezelve ook op het. derde r~duceert, ,dan
blijft! de fom' nog groot. , . ,

De fchadê" 400r de plundering veroorzaakt, ,ts Ibier 01\-

der (geliJk aal! den voet ..,derrekening gezegd wordt)nietf
begrepen~-.ell deze fchade moetze~r aal1merkelijkgeweest

..;f . \\ ' .. )

'ZIJn, daar de ftad ftormend'erhand veroverd werd, en 'bIjna. ,',.' \ -'

geel' huis van, de plundering bevrijd. bleef. '''. -, ' '.' \

. Vde. burgers.hadden, volgens eene aant~ekening op bo- .
, vengemelderekel1ing, in bet jaar 167~ reeds hunne 'huizen

:verlaten. 'pe tuinen en akkers lagen onbebQuwd en 'waren
met fcbulden ~ezwaard. . "

Aldus luidt ,hetberigt van' den gene;aal B.ABENH~UPTover,

".deze beftorming ,van Nieuw.enhllis:
.', .' ~

.Myo Heeren!

'I

!'
/ 11

:\1

"

"
\

, ,.
, l Gistepl hebbe OED.Mog. ootlDoedig bericht ,noe dat

het ontfet van Noorthoorn }vasiifgelopenen dat ik .van fins
"was, r;)1ecNieuwenhuifeu ~en kot't einde te m~keu, ()v.cr~, ' \

mits niet en ~ebbe knnllel1 geraeden vinden, by de'fe )ity~ft
vau"t 'jaer, de w,a'tercn foo.l hoog~ op geloopel1 zynde'. '

..' ,'" i

hiervoo!:.C~remonren te ~ebrt1ickenr 'en meetIe ol1!Ierworpea
te zyn. dat door de 'Mac,ht van Aes y~~nd[s' ~itery ;moèh-r

. te komen gefllrpr~neert te wertlel1; fulck~t ~en rèfoh,ltFe
genome11he.b, defe Stadt aeri's' .plaetfen, .onder .de 5 ;Col:-
Jonels te voet te forceren en te befiormeJ1,latendeme~

,oP:.3 pla'etfen e~n yalsch'A,lar1l1,maken, by.'defènf(tormIh,eu-
,1?e I~ :Biesj)ruggenicbruickt; en op, aatC1~nieiierfzynttéb-, .. .>volt
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