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pen{ zJçt1rêgen~,veeroof en' plundering.;verfcbanf~, .
moesten.(*) , :>" - -,I , r

Den, 2:t-Apri~'viel d~ bloeddorl1:igeMENDOZA,di~
lijn kwartier te Ûotmarfllm had, in' de boe,rfch:jPJ

: Halle., wèlke' ziChoQk verfchansd en hem ,eenige

keerenafgellagen had.) Derti,eli1boeren :werden in' de:,
eertle 'w9cde nedergef.1beIg,.á~eren dqodelijk gewond,j

en allen:w.el'den van hqnnc, goede.ren.be,ro()fd.
Den ,~8 Mei v~rfchenel1 p~~e ongenoodigde ,gasten.l' '

anderma~:l, en 'plunderden Hal~e 'en 'Getelogebeel 11ft.

'158,5 ,den 2.I Juli), vielen twee-vaandels Spaan-

fche ruiterij in. Gildehuis, 'en bleven daar op kosten

'der jnwonersrot den vierden 'dag. ,:, , ). ~ ,
, Den 25 Sept. Jegerde zich de prins vanParma.,

van des rijn,afkomende" met, 4°00 man çe voet en
. !20QGte paard, eenen nacht', qm N,'oordhoorn. Daar

'.bet ,e~n: duré t~jd en voor geld .weinig te ki'ijgeri

, 'was, heval graaf ARNOLD,dat iedel' boe~, met den.

. ,g1ogelijjdl:en fpped ~ ' een fchepel rogge, en de bU,r-
.gers, naarevenredigheidvan hunnebezittingen;wat
Il1.\oder opbrengen zpuden, .hetwelk çer ve~1igtirig
van de ftad en het kerfpel Noordhoorn, in het leger'

, yan ~e.~ p'rin~n~ebragt werd. - "

,,J,S87r' d~n 1'4 ,Feb. namen 5 vaandels ruiteriJ ~
da-

(t) 111 WilCulIlÎs de gracht, welke, IJRRfde zijde .valt
, Twente, om d~ boer'rchap gegraven werd, nog te zien. De

uitgeworpene aarde maakte den ;wal uit, en lIe overlkvcring
.zegt , dat op bet: eerfle Cein . van de aRDnade~ingdes,yijands,

de ingezetenen zich gewapend aclHerdczen wal plaatsten.
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dagerf -lang, 1 hun k,warder in het, ~~rfpel GJldehuis;
en leefden daar- zoo kostbaar, dat alleen aan \fijn;

VQor1~4I rijksdaalders, uit een wijnhuis teiBemheim,~.
gehaald werd; iwäarcoerechter. de landheer en de

Heden Bemheim. .en SchUtcerop I~4 rijlesdaalders be.
t\lalden. '

] 5R9. . Den I6 Maart werd de ,Spaanfche generaal
en ftadhoud~rder iandeu nnndeze zijde v:u1penRijn, '

-, FRANZOISDE VERDUGO,op het kasteel te Bemheim

~orl1:elijkonthaald; des nieitegenfiaandé werden lin de

ma:md Oçcober dezes, jaars' de burgers van Gronau
vreesfelijk mishandeld, daar een"kapitein, uit het nn-

, burig fiedeken.Ehfèhede, onder den fchijn her vee
te wiUen wegdrijven, de ingezetenen naar buiten lok~

, te, zes van de'zeIve doodde, en zes andere doode- ,\

lijk wondde. Die gebeurde, onder' de oogen van
graaf ARNOLD, die zich toevallig, op zijn kasteel,
te, Gronau bevond.

. 159t~ In April lag de 'overfte 'EMANUELDE VE-
GOS', met vele, vaandels, bijna drie weken te Ulzen.

Daar het een dure tijd was, leden. de ~ingezetenen
van bèt kerfpe'l, die Van bet bunne beroofd werden,

groot gébrek. Graaf ARNOLDzond echter van Stein-
fl1rch, ,biJ herhaling, wagens 'met bier, brood' ,en

tlndere levensmiddelen aan de krijgslieden, opdat de

arnie onderdanen des te meer verfchoo~d ~ogten '
worden. ('!')

L J59~.
J

C.) Dtt cor~s bellmid uit gooo man infállcerieen 800 man
kavallerie. PICARDT, DrentCche Cbronii,k. ,/
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, 'I59~. InjApri~;werd~ boerfcbap Veltrup, Îll h~t:

kerfpel Sceinfurçh, d~ol."de Spanjaarden uitgeplunderd, \

en eénige dagen' daarna verfebenen tij ook in ~et
Steinfllrt[cheJdorp l.aar;,en bragcen" door hunnen
n1dedwHf den ingezecenende grootfteféhad~ ,toe. '

, Den 18 Sept'. dezes jaars kwam eene groote me.."
I rligte van dat krijgsvolk-vanKoevorden" waar~ij niers
háddèlt km1t1enûitrigten, maakten te Veldhuizen vele

m,e11fchenárm, eri n!).men,vervolge~s hunne kwartie-:

ren te Gildehuis; .Jaar graaf ARNOLU', gelijK h~j. , . I
t11eermälen! gedaanhad'1 ,onder de armen geld en \le~'
vi:nsmiddélenHet;uitdeele~. '

Den 5 Novemb~r vielen de foldacen van den kaJ'
picein DöHMItN, dIe te 91denzaal in, garnizoen lagen,

I, , /

des mlè:lM II1,Bet1tbelm ,~n' ~Iungerden ,dat gedeeIce
Van hét/vlek, h~tweIk bet naast, aar:! Gi.Idehuis gele-

. géh is, gehèel uie. Het, vee weid weggedreven,e~
~lles, wat mede geO'ee,Pt,konde worden, geroofdi'
D& bUrgèrs ~atl de andere zijde der plaats ,bmJen ee..

nën moedigentegenfiand, en l10egen negen' van deze

toovers dood,., waardoor ,zij ván de, plundering' ~evrjjd

bl~vèn. Öm'dezep tijd belegerden, He Spanjaarden
Koevo~den; weUie.bêlegering coe den."2 I Mei van

hèt v:olgend jaar! 15èp4duurde; COénde ftad, door
, "~. ' ,

prins Maurits vàn Qranje, omzet, en' VERDUGOmee

I0ijÏ1,leg~r toe Wijken gedwongen werd., Hijl10eg

hetzelve weder op bij Deqekamp, ~an de 'grenzen
\ral~HergraaffchápBenrheim,waar hij tOt den ~erf5e
bleef. Gedtlrendc de?e belegering ~~m,Koevorden ,

I' ,
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~n ol1iniddéI1ijlina dezdlve, tOétl'bet leger van VEn.";

'DUGObij Denekamp{fond, we~l'è'ersthec:Neder-' /
gràrlff~?aR etl'-Jaderhand het Bovengráflffchap geHeel
't]irgepIimderd, eb zoodanigV€1rwoeSt,dat allé "vbrigè

eh":vo]~ertde rampen d~arbij niee in 'vergelijkirlg ko-

men. De,l1öód';eri'en~~de{ in\hec'Nede~g.ra~fCçh~~'ti

bijzond~r '111rde gef~gtè~' .~;J~b'é!k~,iè,L.,.~;.n~n,.. [

' Veldhmze!1, waren zoo grooe"dae men z~' met ~n~
I~Toorden tii~drukken'kah. De, méMchen vloden miêc

hunne have en' goedèren;' ,in hé!: begin deP belegering, ,

van' Koevorden nàar 'NieuwençÜis,waár Zij als het

vee op eenen hoop lagen. Del}uizen , lèHuren eri
fiaUcd.waren 'niee alleen °Bgeprç)ptJvcrl; nmar op ~~
misLhoopen, in dé kdrinRisren, -' brou\v:l{uipenen
keeels, welkebuiren fionden,of waar men {lecbtsI ,

e~ó plekjen vinden konde, hadden de vlugteIil1ged

zich gelegerd. Daar nu de 'fiad gectJcn genoegzamen
, voörr~d van levensmiddelenvoor zdo vele duizenden

i ~ ' , \

lmd, en ,fJlelÜáild', zpnder levênsgevaar, zich buitèri .

dczel~e wagci1 durfde, zoo ol1tfiond,uie gebrek aan

verfche lucht, aan ,beho~rlij~e verfcho~nil1g1;11voed:'

fer" "wéldraeel1~\...~b~rn!ctteIÜ~eziè~te, 'die de 'nrttre
rnenfchen , bij honderden wegraapiê. De een konde

d~u( ~d~r~l11 g~{me.:}h:mdreiking 111eer'doèn. De ..pn-I
ge'lukkigc' ~~mf}ikel1kenden op ,hee barst geeuen'dronk

vJat'ér~s,ftwaarmml"'zij 'zoo 'b~gèerig ;waren, mee~ vcr- '

,kHjgen. Men vond op de zoldel'S, jn de paarden.:
beesten- en zwi]'nenfiaI1en " inde korenkisten en brouw~J, "

kuipen,oqtelbar,e 'qpode.\l, die zonder hulp of ver~
\ kwikkil1g weggefiorven waren. " . : .ln
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In hetkerCpeIVeldhuizenhadden zich velebperen

vereenigd, en tot. het adel~jk hui$ te Esche,. a~ tot" (

eene vesting, de toevI~gt genomen. Zij werden ech-
ter door honger en ziekte eindelijk geQoodzaakchun..
ne fchuilplaats te verlacen, en dezelve, met aIlé daar'" .
geb9rgene goederen~. den vijand 9ver te geven., Tot'

eer van de burgers te Nieuwenhuis, verdient ,gemeld
te worden, dat zij de drukkende ellende hunner na-

buren, naar Verll1ogen, zo~httn te verminderen., 'doór
hun bi~r e~ brood te doen toekomen~ Màar de

voerIied~n, welke hun ~deze onderfieuJling moesten
toebrengen, wal\en niet ,veilig op den weg. Dikw.ijls

werden hun de paarden .'afgetJOmen, df wagen en
paarden, met alles, .Wat zij den hongerigen,wilden
~~evoeren, door zwervende benden' opgevangen; zoo-
dat zich, ten 'laacl1:e, niemand' meer buiten de a@d

wagen durfde. In een woord, de ellende was onbe.-

. fchrijfelijk i en het getal der\ menfchen, die onder de
, grootl1:efmamm, zonden:enigeverkwikking, fiierven,

I.)eliep vele honderden.

Men telde 'in en buitcn- ~ieiIwenbuis meer dan
. I 1000 dooden, (*) die in eencn lcorcen tijd wegge-

val-
...

. (Ijl) 'Zoude het verhaal van den onbekenden fchrijver ook
ecn weinig overdreven\zijn? Wanneer' het alles zoo is, alll"
hij z~gt, dan zoude meer dan de helft der inwonerJ van
het geheele' graaffchap Bemheim omgekomen,zijn. Het is
ligt mogelijk, dat door het affchrijven van. dit dagboek, in

het' getal eene 'mI te vee~ geplaatst is, en dat de oor-
fproukelijke. fchrijvèr fiechts' een getal van uóodooden
opgegeven h~bbe. .

I
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vallenwaren, en onder dit getal ware~ al d~ flagtor2

.fers van pesten honger nog nieteensbegrepen, 'daar
geheelehuisgezinnen en familie~zoodaniguitgeftorven
waren, dat niemandrvan hun lot een juist berige

konde geven, en bovendien velen, die reeds fchenen,

herl1:eld~e zijn, aan de gevolgen der plage, nader../
hand nog overleden. Geen wonder dan, dat de on-
befchrijfeIijke rampen, van dezen tijd, met de ver..
woesting van Jeruzalem vergeleken werden.

Men kan zich gemak~'elijk' verbeelden" hoezeer
deze ellende den braven landheer, die, bij den besten

wil, dezelve ni~t>verhinderenkonde, treffen moesr.'

9m il1t~sfchende fmartelijke wonden, zoo veel 'me-
'gelijk , te verzachten, liet hij voor de ~erarm de in-

gezetenen, eene openlijke kollekte., in de graaffchap-
pen Teklenburg ,en Steinfurch aanl1:eIlen, weIlce de
fom van 2.54 rijksdaalders opbragc. :Hierbij voegdeI

de graaf 4!tNO~Deene aanzienlijkehoeveelheidkoren, .

brood. e~ andere levensmiddelen; welke hij, n~ heli
.ópbrekenvan het leger, door de predikantenvan.el~
kfi plaats, onder :de nog overgeblevenearme inwo-- ~

. nen, naar de mate hunner beh~eften, liet uitdeelen;
terwijl hij de predik~nten,die ook al het hunnever-
,loren hadd~n, en van de gemeenten ni~ts krijgen.
konden, gedurende.het.geheele jaar, tot dat God ee-
Ilen nieuwenzegen gaf, van geld., brood, bier, ko-
ren, fpek, enz. en dlls voorzag, aJs ware het, uit
,~e hand fpijzigde. L . ( . .

Al het boveng~melde gebeurde in. 4et Nedergraaf.
. \ .

L' 3 'fehap.
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. f~hap.' Toen het leger vau VERDUG~bij Denekamp

ftond, kreeg ook bet, Dovengraaffchap z~jnebeurr.

.De boeren <>mNoordhoorn, en~ildehuis werden,
geheel uitgeplunderd,) en ofrèhbon'graaf AR.NOLl>,de-
generaalsen~.devoornaamQeofficiereQ.:onder. welke,

I ,,~ijn ei,genneef, de graaf,~annimG',~as, op het huis
4!tenq, bij Schut~~róp, deftig omhaalde, en, iij de

I , i

plegtigfl:e beloften deden, dac,de o,nderdanen, in~et
. toekömftige;, over geene mishandç;lingen zouden ce
klagen, hebbcl;1; zoo ging men evenwel den ouden,
gang, ~n d~ze officierenfchaamqen ziel?niet, hei:
~fgemfaide k.or~n, doorpunne W\1getls,van het land

te laten halet], en in hun teger t~ dOCljbrengen.
De [chade, door. die alles veroorzàakt, ,'is nader-

. ~and)geregtclijk i . ondereedelijI\c vel'1dal'ingopgeno-

J~1en; wanneer h~t .kerfpel &,lUll1elkanwhe~ft opge-
geven, . . ~ . . . 50000 Rijksd.,

, het kerfpelUlz€n . . 40000_,
het kerfpel Ve~dhuizen in' liet begin '.40600 --\

naderhand 'was ,het niet lneer' uit te
\ "

'Yorfchen ,
bet kerfpel Sch4ttel'Op . , 1000 I-
1594- Den'!2 Jenuarij trokken twee Spaanfche

}capite!ns, n;ullelij]c, Don JUAN DE cORDuÁen Don
i ' I

fOLlj.AMARIAJ?E,CALLO,mer 5°9 rui.ters, door Gil.
dehuis,' en b~gaven zich van daar nà 13embeim, Waar

-?ij tot den vierqçn dngblcven, wanneer gra~f iARNOLD
. van Sceinfurch kwam, de ofltcieren weer (dertig onc-

0 j1aalde, en,' door, dez~Ipeleefd~ béhandeling, hunnenor ,.( \. I af-,. I

i '
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ifmárscb b~vordercle,. Dit was.-!t1eJ,eert!emooI;' g~
,.de Spanjaarden" in de' grafelijkereftd~nÛI?,,{k1upq~

jkwa.ttierenpamen. De Gi1dehuiz~rt>bOQP~lJ, 1!V,C;- 0

0 gens den qoormarschnaar Dentheil1),dit 111aalgeluk:-

kig 'weg te zullen komen. ' Daar zij ~ch~e;~.J:,Utm~
beste effecten, kleederen , meubelen.,k:oren en vIcescp ./, .
naar Bemheim, in zekerheid gèbragt hà4d~lJ" zop

WaS hunne fcbade even zoo grgot, als die ~er J3.eQ~~

heimers. '

, Den 9"Maartkwa~wederom e,enSp~psch óver-
fte, thet elf vaandels ruiterij, te Bencheim ,.an. D~.
ze was zoo w~eed, dat hij niet alleen door zijo volk

den. ingezetene11.bet gro,l)tfte;nadeel :co$ragt, maar
óok "met opgehevene firoowisfcben dreigde, hUI:}n;e
!huiien in brand te zullen fieken ,en offcboOl,1gr.-ajf
AR~'WLDde beide drosten van Bentheim en Steinfurth
tOt heril zond, en hem de heerhjkf1:efpij~en en d~Jl

,kostbaarfien wijn bezorgdè, bleef .hij lOCO;tot' d.~p

derden. dag te Benthei~, en liet de, Afgezpnçlel}j:

he~ren naauwelijks in zijne tegeJ.1~~ordighei~k9~e~.

, 1594. Den 8 M~i kwam eene ~ooversbende v~p
'Oldenzaal te Gildebui~, brak de l)~ik n)et gewtJf\

open, flo:g kisten en..l}as,tènin fuJ~k~n, el~U~epte
.alles, wat .de ingezetenen 'iktar ~lil 'veUigh~Î!;1gebl'f\&t,

hadden, ~llet gr~eld ,,;eg.,.' ',:\
,~n het begin van }.mnijd.j., l~ltu~q.~'ba,baarfc,Q'

kapitein MENDO, die zijn kwartier te 00tmarfum
bad, de b.»rgers 'van Njepw~,nhuis." o~)derdet} fc~ijn, ' i . ,
wal) hup ;vee' ~it de wei~ ,\t~.wi1I.e,pJ:PO"511,P.~ltç,i}

, ~4' ' . o~,
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de f1ád. Vàn de "rUite~s'omfingeId 'zijnde, beloofde
het monf1:erhun pardon, wanneer zij hUl1negeweren
aflegden. Die cer goeder tróuw gedaanhebbende,
liet hij ze jammerlijk vermoorden, en als eenige van

die burger~, om .aan dè. handel')der moordef!,árentè

OJ.1tfilappen, de vlugt in e~ne nabij gelegene fchul1r,
genomen hadden, liet' MENDO dezelve in brand ~11:e-

ken/; en af die ongelukkigen in de vlam omkomen;
meer dan zestig perfonen 11:iervenhier eenen ijsfelij.
k~l1'dood, onder welke eenige van UIzen en Em-
melkamp waren, die. toevallig den weg pasreer-\
den. (*) . - I ",

Den 13 Junij' kwam eene 11:roopendebende; onder
begunstiging van eenen dikken nevêl, van ~nfchede
en roofde het vee uit het Béntheimer woud.

Dén 30 Junij kwam diezelfde bende weer. Van

de foldaeen,. 'op het kas~eel garnizoen Ihoudende<, die
baar nazetteden om het vee ce redden, werden zes
man bij Gildehuis dood geêcÏîoeen.. .

Den I Augustus werde!1 de bbrgers van Gildeh~is
ivan hun vee, hetwelk zij in het. 'Voorjaar reedS' met

100 rijksdaalders los gékocht. haddeqj' beroofd.
1'595. Den 30 Januarij werden hun wederom de

koeijen en paarden .wèggenomen, en in Februarij ,
kwam de wreede lcapltein MENDOvan ()otmarl-lJt11,

l1adat .hij het M~nl1er[che 11:edeken,Horstmaruitge-
plUl1.

(.) Het was ~e îchuurva~ SPTtCMAN,in de borg bij NieiI.
wenhuls. Onder de vermoorden bevond zich JAN VAN
DORSTEN,een aanzienlijk burger \tIc Nieuwen~uis.

- -,.-,.' -~ - -
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pIÎmderd had, en brage" dooreen enkel nachtkwa;.
tier, den armen inwonersvan Gildehuiseene fchade

van l1}eerdan 3°0 ,rijksdaalders roe..I \

1596. .Den 22 December kwam een groote l1~op
Staatfche krijgsbet~den te Borgbors~ en Laar', in her:-
g~aafCchapSceinfurch, en veroóriaakte, door een drie-

. daags verblijf, d&! ingezetenen groote kosten. Kort.
.om, bet is niet te befchrijven, hoe vee] de opene

plaaefen,in het graaffchap Bemheim van.de Spanjaarden
geledenhebben. Men berekent de-fcbade, door ben

veroqrzaa~t, van het begin des oorlags tot 1596., op
bijna twee maat honderd en vijftig duizend rijks-
daalders; niettegenl1annde graaf ARNOLDal het

rno~elijke ter bewaring zijner onderdanen'Ideed, eD)
zelfs, bij bet SparmCche.hof te Brasfer,' over her:
rooven en moorden in een onzijdig land, door zijne
nfgevaardigden de bitter11:ekIagten voerde. , Eindelijk
volgde er eenekleine verademing, toen namelijkde
Stàeen, door prins MAURITZvan Oranje, in Océober/.
1597, de -naburige pla~tfen Grol, Enfchede, Olden-
zaal, enz. weer veroverden, en den !1 Nov. d, j. de

vesting Lingen innaman. Van dezen tijd af toe

J 605, wanneer de, 11:adLingen weer verloren ging,
Md het 'graafCchap Benrheim weinig; te Jijden. En
~t is zeer opmerkelijk, dat 'burgers en 'boeren, van

.\V~lkevele, wegens net beO:endiggevaar, en, om-
à~t zij alles verloren hadden, ,buiten ~s lands gevlo-
den waren, door den vrede van deze wcinige jaren',

onder. Gods zegen J zoo zeer weder..opgeholpen wer-

, LSden, I
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