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Ten geleide

In dit boek treft u werk van Wessel Friedrich Visch, Henricus
Beuker, Harm Boom, Dr. Aschendorf, A.M. Ledeboer, A. van
Hoytma, V. Neubeck en anderen.
De werken dateren vooral uit de 19e eeuw. Ze hebben betrekking
op de geschiedenis van het Graafschap Bentheim. In de graafschap
Bentheim was Nederlands lange tijd de voertaal van de heersende
klasse en van de geestelijke leiders.
Ik heb de boeken van tussenkopjes en verklarende voetnoten
voorzien. Via delpher.nl is de pdf van de originelen te vinden.
Kaarten en illustraties zijn door mij toegevoegd.
Hier en daar kan een verschrijving deel uitmaken van deze
heruitgave. Ik pretendeer geen volledigheid.
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Voorwoord

Na verwezenlijking van een uitbundig, rijk, veelzijdig en barok
literair oeuvre is mijn belangstelling verschoven naar het literair
en cultureel erfgoed van de nedersaksische regio.
Literair werk van de podagristen heb ik opnieuw uitgegeven en
van leeswijzers voorzien, zowel hun voetreis van Bad Bentheim
naar Assen in 1843 als hun bezoek aan Amsterdam, ook in 1843.
Van het een kwam het ander. Ik maakte een compilatie en een
analyse van werk van Harm Tiesing, Albert Dening en vooral van
Jans Pol; allen literaire voorouders. Ze schetsen samen een beeld
van de 19e eeuw in en om de Landschap Drenthe.
Historicus van Drenthe Jean Samuel Magnin beschreef onder
meer de ontwikkelingen op het gebied van religie. Ik voegde hem
met pater Willehad Kocks in een standaardwerk: Drentse kerken.
Deze aanloop bracht me bij werk van Wessel Visch, dominee
in de graafschap Bentheim. Hij belicht in 1820 de regionale
geschiedenis vanuit een enigszins andere invalshoek, hoewel de
overeenkomsten met Drenthe en omstreken zeer groot zijn.
Na Wessel Visch ontmoette ik Henricus Beuker, een volgeling
van Hendrik de Cock. De afscheiding van geloven bereikte ook
de graafschap. Na al de werken is me nog steeds onhelder waar de
meningsverschillen op gebaseerd zijn.
Met Bad Bentheim kwam ook het bronnenbad naar voren.
De podagristen en ook Wessel Visch hadden veel waardering
voor Badarzt Aschendorf. Het boek van Aschendorf heb ik ook
opgenomen, al was het maar om flogiston en chemie. De arts zegt
behartenswaardige dingen over gezond leven, beweging, voeding
en over de beperkingen van de artsenij. Allemaal gaan we dood,
de een wat sneller en met meer ongemak dan de ander.
7

De schrijvers verwijzen regelmatig naar anderen. Ik volgde
hun spoor. Zo kwamen intermezzi in dit boek terecht. De keuze
is tamelijk willekeurig. Ik volgde de richting van mijn neus en
snoof naast zwavelverbindingen en krijgsbloed de lucht van
culturele eigenaardigheden. Zo kwamen Papegaai schieten
en Gesundbrunnen in dit boek. De recensent schrijft over de
zeldzame combinatie van een natuurwetenschapper en een
dichter; Neubeck. Dat sprak me aan.
Dr. Ledeboer verloor zijn vrouw en zocht troost in het
bronnenbad. Zijn werk is vooral een melancholische treurzang
met een portie zelfmedelijden voorzien van een religieuze
ondertoon. Het boek was oorspronkelijk enkel voor zijn kinderen
bestemd.
Laten de intermezzi een uitnodiging zijn aan de lezer om ook
op onderzoek uit te gaan. Heel veel is te vinden op delpher.nl
Mijn uitgaven zijn gratis af te halen op nedersaksisch.org Van elke
uitgave is een boek in de Universiteitsbibliotheek in Groningen en
bij het Drents Archief.
In de 19e eeuw – en later – waren er aanhangers van J.C. Lavatar.
Deze ‘wetenschapper’ meende karakter te kunnen aflezen aan
fysionomie. Ik heb enkele pagina’s uit zijn werk opgenomen als
illustratie.
De vorige eeuwen waren voor veel mensen geen prettige tijd.
Armoede, ziekte, oorlog als constanten. Ik verbaas me over
zoveel heftige gebeurtenissen onder zo weinig bewoners van de
landstreken. De meeste plaatsen in de Grafschaft Bentheim telden
slechts enkele honderden inwoners.
Over mijn roman Joseph, met een vette knipoog naar Everhardus
Potgieter, ook 19e eeuw, schreef Joep van Ruiten in het Dagblad
van het Noorden van 7 augustus 2021; Literaire grabbelton met
oude en nieuwe vondsten. – Zie de verantwoording voor zijn
recensie. – Als ik de mogelijk negatieve connotatie – rommeltje –
negeer, geldt die karakterisering wellicht ook voor dit boek. Een
keuze, van alles wat, over het graafschap Bentheim. Een blik over
de grens om de eigen verworvenheden helderder te zien.
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Ja, dit boek is idiosyncratische polyneuropatische liefhebberij.
Niemand – ik spreek voor mezelf – weet de oorzaak van deze
particuliere gedrevenheid om al associërend door het erfgoed te
reizen.
Ik blijf thuis en tegelijkertijd kom ik overal. Uit de graafschap
ontmoette ik Elke Stentenbach, ook enthousiast en betrokken bij
cultureel erfgoed. Ze voorzag me van aanvullende informatie over
de Ark van Noach die, toen het water zakte, op de Isterberg aan
land kwam. Inmiddels heb ik meer lezers in het land van mijn
voorvaderen dan in de Landschap. Over profeten gesproken!
Het zou mooi zijn een Duitse vertaling van dit boek het licht te laten
zien. Met hulp van DeepL.com is dat een mooie tijdsbesteding.
Viel Vergnügen.

9

Kaarten

Kaart uit 1810, uit boek van Wessel Visch.
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Bevolking

Hierna volgen enkele kaarten van de graafschap en van Europa
in de negentiende eeuw, de tijd van de auteurs. De kaarten zijn
onder meer ontleend aan Atlas der Algemeene en Vaderlandsche
Geschiedenis door H. Hermans en Dr. J. Woltjer 1880. Delpher.nl
Praeceptoren aan het gymnasium te Groningen.
2022
Landkreis Grafschaft Bentheim
Gemeenten 25 (in 3 eenheidsgemeenten en 4 samtgemeinden)
Inwoners: 136.511
Oppervlakte: 980,75 km2
Hoofdstad: Nordhorn (53.403 inwoners)
Provincie Drenthe			Groningen
Gemeenten: 12			10
493.682			585.866
Inwoners:
Oppervlakte: 2.680,39 km2		
2.959,68 km2
Hoofdstad: Assen (69.011 inw.)		
Groningen (202.000)
(Bron: Dagblad van het Noorden 12 februari 2022)
1800
De Lankreis Grafschaft Bentheim telde rond 1800 ca. 10.000
inwoners. (In voce. Heimatverein Grafschaft Bentheim).
In Drenthe woonden ca. 38.000 mensen. Steeds rond de 2% van
de Nederlandse bevolking. (Volkstellingen.nl en Poze nr. 15 - web)
1400
Rond 1400 woonden in ‘Nederland’ ca. 800.000 mensen. Mijn
schatting voor Drenthe: ca. 16.000
Ruw geschat zou dat voor de Grafschaft Bentheim rond 3.000
inwoners opleveren.
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Bovengraafschap en Nedergraafschap
Tot het Nedergraafschap (noordelijk deel) worden gerekend:
I. De stad en het voormalig kasteel Nienhuis of Nieuwenhuis.
Coevorden II. De dorpen Ulsen, Veldhuizen, Emmelkamp of Emlicheim, Laar en Wilsum.
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Tot het Bovengraafschap (zuidelijk deel) behoren: Gildehaus
I. Het vlek Bentheim, van oudsher de residentie van de graven.
II. De steden Schuttorp of Schutterop
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10 en Noordhoorn.
III. De dorpen Gildehuis, Ohne enLosser
Brandlegt.

Bentheim

Ohne •
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1850

Nº. 26. EUROPA IN de TIJD VAN NAPOLEON I.
Frankrijk werd van 1791 tot 1810 aanhoudend vergroot, zodat het
zich in het laatstgenoemde jaar van de grenzen van Napels tot de
Noordzee en van de Oceaan tot de Rijn en de Elbe uitstrekte.
....
Pruisen stond in 1795 voorlopig de linker Rijnoever af; deze
afstand werd bij de vrede van Luneville door de keizer bekrachtigd.
Terwijl hierdoor niet alleen Pruisen, maar ook Beieren, Nassau
en de beide Hessens benadeeld werden, kregen deze staten
schadeloosstelling door mediatisering van kleinere gebieden.
Bij de vrede van Presburg stond Oostenrijk Tyrol en de
Zwabische bezittingen af, die aan Beieren, Wurtemberg en Baden
gegeven werden. De beheersers van Beieren en Wurtemberg
kregen de koningstitel, en Baden werd een groothertogdom.
De keizer had reeds in 1804 de titel van keizer van Oostenrijk
aangenomen.
Napoleons zwager Murat werd in 1805 hertog (later groothertog
van Kleef en Berg, en zijn broeder Lodewijk in 1806 koning van
Holland, waarvan het grondgebied in 1807 met Oost-Friesland
vergroot werd, maar dat reeds in 1810 bij Frankrijk werd
ingelijfd. Beieren, Wurtemberg, Saksen en andere Duitse staten
vormden sedert 1806 het Rijnverbond onder het protectoraat van
Napoleon; de keurvorst van Saksen werd toen koning. - Bij de
vrede van Tilsit (1807) stond Pruisen al het land tussen de Rijn en
de Elbe af. Napoleon vormde uit dit gebied met Hessen - Kassel,
Brunswijk en een deel van Hannover het koninkrijk Westphalen
voor zijn broeder Jérôme.
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Nº. 27. EUROPA NA HET WENER CONGRES.
Van Nov. 1814 tot Juni 1815 werd te Wenen een Europees congres
gehouden, waarop de door Napoleon in wanorde gebrachte kaart
van Europa werd herzien. Het oude Duitse keizerrijk werd niet
hersteld; evenmin de omstreeks 300 staten en staatjes, die men in
de vorige eeuw in Duitsland telde. Oostenrijk bleef een keizerrijk;
de vorsten van Beieren, Wurtemberg en Saksen behielden hun
onder Napoleon verkregen koningstitel, die nu ook aan de in
1692 tot keurvorst verheven hertog van Hannover (Brunswijk
- Lüneburg) gegeven werd. Mecklenburg en Oldenburg werden
groothertogdommen; Baden was het onder Napoleon reeds
geworden.
Al de staten van Duitschland werden tot één Duitse Bond
verenigd, waartoe van het keizerrijk Oostenrijk echter slechts
Bohemen, Moravië, Oostenrijk, Salzburg, Stiermarken, Karinthië
en Krain behoorden; van Pruisen stonden de provinciën Oosten West-Pruisen en Posen buiten de Bond. De staten, die er
overbleven, waren 38 in getal. - Het gebied van sommige staten
werd vrijwat veranderd, over ‘t geheel vergroot. Oostenrijk
kreeg Oost- Galicië, Salzburg en Tyrol terug; verder erlangde
het, behalve Lombardije, Venetië (Lombardijsch - Venetiaansch
koninkrijk), Illyrië en Dalmatië. Aan Pruisen werden de in 1807
ontnomen landen teruggegeven en verder Posen, de helft van het
koninkrijk Saksen, Kleef en Berg, Voor-Pommeren en de streken
aan de Middel-Rijn (Rijnprovincie) toegekend. - Beieren, reeds
vroeger met Anspach en Baireuth vergroot, kreeg de Rijnpalts;
Hannover Oost-Friesland.....
Het getal der Duitse staten is rond 1880 ingekrompen tot 25.
De beide Hohenzollerns werden in 1849 aan Pruisen afgestaan.
In Anhalt- Köthen stierf het regerende geslacht in 1847 uit, in
Anhalt -Bernburg in 1863; beide gebieden kwamen aan AnhaltDessau Holstein en Lauenburg werden met Sleeswijk in 1864
aan Oostenrijk en Pruisen afgestaan; in 1866 kwam alles aan
Pruisen. Liechtenstein werd in 1866 van Duitsland afgescheiden;
in hetzelfde jaar werd Hessen-Homburg door versterf met Hessen
Darmstadt verenigd en Luxemburg van de Bond gescheiden en
neutraal verklaard. Ook werden nog Hannover, Hessen-Kassel,
Nassau en Frankfort met Pruisen verenigd en Oostenrijk van de
Duitse Bond uitgesloten.
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No. 28. De uitbreiding van de Pruisische staat.
Als de oorspronkelijke kern van het tegenwoordige Pruisen moet
de door Hendrik I gestichte Nordmark beschouwd worden. Onder
Albrecht de Beer kreeg de mark de naam Brandenburg. Tot 1417,
toen Frederik van Hohenzollern markgraaf en keurvorst werd,
kwam er bij: Priegnitz, de Mittelmark, de Ukermark, Lebus en
Sternberg.
Van dat jaar tot 1619 werd het gebied vergroot met: de Neumark
(1455), Cottbus (1462), Krossen (1482), Zossen (1490), Ruppin
(1524), Storkow en Beeskow (1575), Ravensberg, Kleef en Berg
(1609) en het hertogdom Pruisen (1618). De Groote Keurvorst
verwierf: Achter-Pommeren, Maagdenburg en Halberstadt
(1648).
Zijn opvolger werd in 1700 koning van Pruisen. Vóór de
troonsbestijging van Frederik II kwamen er nog bij: Tecklenburg
(1707), Gelder (1713), Voor-Pommeren en de eilanden Usedom
en Wollin (1720). Frederik zelf voegde bij zijn gebied: Silezië
(1742), West- Pruisen (1773) en Mansfeld (1780).
Het Wener Congres gaf aan Pruisen de in de oorlogen met
Frankrijk verloren landen grotendeels terug en vergrootte het
met Westfalen en de landen aan de Middel-Rijn (Westfalen, Salm,
Berg, Keulen, Gulik, Trier), een deel van Saksen, de Lausitz, VoorPommeren en Renneberg.
Na die tijd verkreeg Pruisen nog Lichtenberg (1834), de
Hohenzollerns (1849), het Jahdegebied (1853) en eindelijk in
1866 Sleeswijk, Holstein, Lauenburg, Hannover, Keurhessen,
Nassau en Frankfort.
Tot het tijdelijk bezit behoort o.a.: Anspach en Baireuth (1792–
1807), de in 1793 en 1795 verworven delen van Polen (-1807) en
Neufchâtel (1707—1857).

Links: Staatkundige indeling onder Napoleon.
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Wessel Friedrich Visch

Geboren op 25 augustus 1773 in Ohne (Nabij Bad Bentheim),
overleden op 6 februari 1860 in Wilsum. (Nabij Noordhoorn).
Protestants-gereformeerd dominee, historicus, dichter en
amateur-archeoloog Wessel Friedrich Visch kwam uit een
domineesfamilie. Hij was de oudste van de drie zonen van de
prediker uit het dorp Ohne, Carl Arnold Bernhard Visch (* op
28. mei 1735, † op 2 maart 1786) en Euphemia (Fenne), geboren
Buscher (* rond 1744 in Ohne, †?).
Zijn grootvader Wessel Friedrich Visch (1684-1759) was
ook predikant in Ohne en zijn overgrootvader werkte reeds
als predikant en professor in theologie aan het Arnoldium1 in
Burgsteinfurt.
Wessel Friedrich Visch studeerde theologie in Groningen, Nederland,
van 1790 tot 1793. In die tijd had Nederland grote invloed in de
Kerkenraad van het graafschap en was bepalend voor het schoolen kerkstelsel van het graafschap. Op 12 februari 1793 legde hij
zijn eerste theologische examen af voor de Classis van Hervormde
Predikanten, d.w.z. de vereniging van Hervormde geestelijken in het
graafschap Bentheim. In de toenmalige notulen staat:
“De Heer Examinandus verklarde en behandelde den
opgegevenen tekst Mattäus 20, Vers 28, zeer verstandig”.2
Toen de jonge predikant Johannes Hendrikus van Niel kort daarop
1 Het Arnoldinum is een voormalige hogeschool die in 1588 werd gesticht
door graaf Arnold van Bentheim – Steinfurt in Schüttorf en in 1591 verhuisde
naar Burgsteinfurt.
2 Mat. 20: 28 so wie der Mensensohn nicht gekommen ist, dass er sich dienen
lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben als Lösegeld für viele.
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de Niedergrafschaftgemeente van Wilsum verliet en een beroeping
van de gemeente Hasselt in Nederland volgde, solliciteerden
zes kandidaten naar de vrijgekomen predikantsplaats in deze
gemeente van ongeveer 700 leden.
De gemeente van Wilsum koos unaniem voor Wessel Friedrich
Visch, de 19-jarige kandidaat uit Ohne.
Daarmee had de bevolking van Wilsum gekozen voor een
persoonlijkheid die – naar later bleek – tot ver buiten de grenzen
van zijn woonplaats bekendheid genoot. Bij de inhuldiging op 15
maart 1793 richtte zijn inaugurele preek zich op de woorden van
Psalm 33, vers 12:
“Wohl dem Volk, des Gott der Herr ist, das er zum Erben
erwählt hat.”
Visch’ jongere broer Frederik Bernhard (1781-1839) studeerde
ook theologie in Groningen. Nadat hij daar in 1804 examen had
afgelegd, woonde hij enige tijd bij zijn broer in Wilsum, die hem
vervolgens persoonlijk tot predikant wijdde toen hij in Gronau
in Westfalen een predikantspost aanvaardde, die hij eind oktober
1804 bekleedde.
De Classis onderkende al snel de schriftelijke, theologische en
retorische bekwaamheden van de jonge predikant uit Wilsum,
zodat wanneer er een memorandum geschreven moest worden of
een toespraak gehouden namens de vergadering van gereformeerde
predikanten van de regio Bentheim, dit meestal aan hem werd
toevertrouwd.

Huwelijk

Op 23 maart 1807 trouwde Wessel Friedrich Visch met Johanna
Elisabeth Ede, de dochter van de in 1784 geboren burgemeester
Reinier Ede van Neuenhaus, en nam haar mee naar de pastorie
van Wilsum.
Na een gelukkig huwelijksjaar – beschreven in zijn gedichten
over de liefde in de bloeimaand mei en over de zang van de
nachtegaal – brak voor hem een zwarte dag aan. Toen op 12 april
1808, na de geboorte van een tweeling – twee meisjes – zijn jonge
vrouw hem werd ontnomen, dompelde hij zich, na bewogen
uren van hoop en wanhoop, onder in een “zwarte duisternis”. De
35-jarige zocht troost in het boek dat zijn levensgids was geweest.
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Zelf een verslagen Job, worstelde hij zich door Job’s belijdenis:
“De Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen, de naam van
de Heer zij geprezen!”
In veel gedichten herdacht hij de dagen die hij met zijn geliefde
vrouw mocht beleven “op deze mooie aarde” en “luisterend naar
de nachtegaal”. De val in de diepte heeft waarschijnlijk zijn hele
leven een stempel op hem gedrukt, maar hij heeft zijn rijke gaven
niet onthouden aan de wereld. Hij zocht echter niet opnieuw de
liefde.
Hij ontwikkelde zich meer en meer tot een stille, introverte
natuur. Dit kwam ook tot uiting in het feit dat hij vanuit zijn
pastorie een dichte boomgaard liet aanleggen, zodat hij ongezien
zijn geliefde tuinhuis, waar hij veel van zijn werken schreef, kon
bereiken. Visch noteerde de geboorte van zijn dochters en het
overlijden van zijn vrouw in het kerkregister:
“... den 15. April was de treurigste dag mynes levens! Myne
geliefde Echtgenote Johanna Elisabeth Ede verlostte den 12.
s’ morgens om half negen uur van 2 dochters en overleed
tot myne grievende smarte enige oogenblikken na die
verloshing, in den bloeinden ouderdom van 24 jaaren en ruim
drie maanden en in het eerste Jaar van onzen gezegnenden
Echt! – Het lyk deezer myner dierbaare Gade wierd den 15.
d. rouwstatig der aarde besteld en by die treurige plechtigheid
de beide nageblevenve kinderen door broeder Arnshoff van
Ülsen gedoopt. Synd het oudste genaamd: Carolina, Arnoldine,
Bernardina, het jongste: Johanna Elisabeth.” (Kirchenbuch
Wilsum Consistorial Protocoll).
24 jaar later gaf hij zijn tweelingdochters een oorsieraad voor hun
verjaardag en schreef er een vertederend gedicht over:
“Aan mije kinderen op haren 24sten verjaardag den 12sten
April 1832.
Kind’eren! Vier en twintig jaren
Vloiden onbewolkt vorbij;
Met de kroon der grijze haren
27

Wandelt Vader aan uw zij.
Zijne dankbare Vaderliefde
Voor uw kinderlyk gedrag,
Schenkt uw dit op deezen dag.
Moog’ het lang uw ooren sieren,
En gij uw geboorte-feest
Nog een reeks van jaren vieren
Met een opgeruimden geest!
Dit wenst uw liefhebbende Vader W.F. Visch.”

Betrokken predikant

Nadat bekend was geworden dat de nieuwe predikant uit Wilsum
zich naast zijn werk als predikant en voorganger ook inzette voor
de opvoeding van jongeren en zich ook bekommerde om sociale
vraagstukken in de gemeenschap, probeerden vervolgens tal van
gemeenten de jonge energieke predikant uit Wilsum te werven.
Oproepen met verleidelijke aanbiedingen naar Schüttorf in 1802,
naar Hasselt in 1803, naar Hardenberg in 1805 en opnieuw in
1808 konden hem er echter niet toe brengen zijn parochie in
Wilsum te verlaten.
Visch had een talent om moeilijke dingen begrijpelijk te maken
voor zijn medemensen en vooral voor jongeren. Een medestander
in het jeugdonderwijs vond Visch in Henderikus Rooseboom
(1785-1862), die in 1802 als schoolmeester aan de school te
Wilsum begon. Bovendien was Rooseboom actief in de kerk
als koster en organist. Beiden hebben hun stempel gedrukt op
verschillende generaties inwoners van Wilsum.

Nederlands taal van gezagsdragers

In kerk en school, net als op gemeentelijk niveau in de gereformeerde
gemeenten, in het bijzonder in het Niedergrafschaft Bentheim,3
was de algemeen gesproken en geschreven taal het Nederlands, de
taal van onderwijs en gezag, zogezegd, terwijl het Nederduits als
omgangstaal diende. Gedenkschriften en belangrijke toespraken,
gedrukte en ongedrukte gedichten en hymnen, voor het merendeel
in het Nederlands, die uit zijn pen vloeiden, zijn het bewijs van zijn
3 Niedergrafschaft: Noordelijke deel nabij Coevorden.
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poëtisch talent. Zo is bijvoorbeeld een Nederlands gedicht bewaard
gebleven op votieftabletten4 in de kerk van Lage bij het overlijden
van Maria Cornélie gravin van Wassenaer-Obdam (1799-1850),
weldoenster van de parochie waar zijn schoonzoon predikant was.

eerste schoolinspecteur

De stem van Visch legde gewicht in de schaal in kasteel Bentheim
en ook in de ministeries in Hannover. Als voorvechter van
onderwijs voor de jeugd werd de geestelijke in 1826 door
de regering aangesteld als de eerste schoolinspecteur in het
Niedergrafschaft. In deze functie moest hij erop toezien dat de
verordeningen ter bevordering van het schoolwezen werden
nageleefd. Als districtsinspecteur van de Niedergrafschaft moest
Visch dus regelmatig de scholen bezoeken, die nu min of meer
ondergeschikt waren aan de Oberkirchenrat.
De Wilsum-predikant zorgde ervoor dat de opleiding en
werving van leraren aanzienlijk verbeterde, aangezien er nog
veel kleine middelbare scholen waren, die vaak werden geleid
door onvoldoende opgeleide en slecht betaalde invalkrachten.
Visch zelf stelde reglementen op, die in 1825 van kracht werden,
waarin werd voorgeschreven of aanbevolen hoe de onderwijzers
hun taken moesten uitvoeren. Tot hij zijn ambt in 1850 neerlegde,
heeft Visch grote bijdragen geleverd aan de ontwikkeling van
het lagere-schoolstelsel in het Niedergrafschaft, dat zich op het
dieptepunt bevond.

Oberkirchenrat

Namens de borgstellers van een overeenkomst over de politiekreligieuze verhoudingen in het Bentheimer Land, benoemde
de Pruisische koning Wilhelm IV Visch ook tot lid van de uit
drie leden bestaande Oberkirchenrat, wat hem tot een van de
belangrijkste en invloedrijke geestelijken in de regio Bentheim
maakte. Visch zelf hield de begrafenispreek voor zijn voorganger,
de Noordhorner dominee Jan Friedrich Schultz (1755-1830), die
preek werd ook gedrukt.
4 Votieftafel Votieftafel - (Lat. tabula votiva) bij de oude Romeinen aan een
godheid gewijde tafel, waarop in relief of in schildering de godheid en de
schenkers, dikwijls ook de gebeurtenis, was afgebeeld.
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Franse revolutie

De jonge pastoor nam zijn ambt toen de Franse Revolutie veel
veranderingen in het graafschap teweegbracht. De graaf van
Bentheim had zijn graafschap aan het keurvorstendom Hannover
verhypothekeerd5 wegens hoge schulden.
De katholieke graaf Friederich Karl von Bentheim-Bentheim
(1725-1803) sloot zich aan bij de Fransen in de hoop zijn bezit
terug te krijgen en stierf in Parijs zonder een wettige erfgenaam.
Zijn erfgenaam was de gereformeerde graaf Ludwig Wilhelm
(1756-1817) van Bentheim-Steinfurt. Zijn onderhandelingen met
Frankrijk hadden meer succes na de betaling van aanzienlijke
bedragen. Hij kreeg de controle over het graafschap in juli 1804
van het Franse leger.
Visch vierde de komst van de nieuwe heerser met een lang
huldigingsgedicht. Hij was verheugd over de wisseling van een
katholieke naar een gereformeerde vorst en publiceerde in 1804
in de pers verschillende gedichten van hulde en lof voor de graaf.
Toen de graaf Ludwig Wilhelm in september 1804 bezit nam
van de regio Bentheim, kwam hij ook naar Wilsum. Hier hadden
de inwoners een reeks erebogen opgericht met lofdichten in het
Duits, geschreven door pastor Visch. De graaf stopte bij het huis
van zijn grote bewonderaar Visch, dineerde daar en reisde toen
verder. Maar slechts twee jaar later verloor de nieuwe vorst zijn
soevereiniteit weer. De Fransen lijfden de streek zelfs in bij het
Franse keizerrijk, en soldaten uit het graafschap moesten voor
Napoleon ten strijde trekken.
In 1807 schreef Visch een gedicht waarin hij diep bedroefd was
over al het bloed dat vergoten was en zijn verlangen uitsprak naar
vrede in de nabije toekomst. In deze zogenaamde Franse periode,
toen de Franse heersers oude banden en structuren vervingen
door nieuwe bestuurseenheden en er sprake was van vrijheid,
gelijkheid en broederschap, was Wessel Friedrich Visch bijzonder
begaan met het welzijn van de gemeenschap. Als vastberaden
tegenstander van Napoleon beschreef hij diens nederlaag na
de terugtrekking van de Fransen in 1813 in een uit 39 verzen
bestaand gedicht:
5 Zie hoofdstuk X uit zijn boek. Zie ook de inhoudsopgave van Visch’ boek.
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“Dichstukken op de neerlag der Franzschen en de ontruiming
van Noordduitsland.”
Het eerste couplet luidt:
“Waar is nu, o keizer, uw pracht, uw genie, Napoleon? Uw
heldere ster zinkt neer in de duisternis, uw glorie gaat onder
als de zon.”
Op 18 januari 1816 richtte Visch een welkomstwoord in dichtvorm
aan Bentheims Landwehrbataljon dat terugkeerde uit Frankrijk.

Eigen begraafplaats

Na ruim een tiental jaren als pastor in functie te zijn geweest, greep
Visch de kans en gaf in 1805 de inwoners van Wilsum eindelijk
hun eigen begraafplaats. Tot die tijd moesten de overledenen uit
Wilsum naast de hoofdkerk in Ülsen begraven worden.
De kerkenraad van Ülsen liet geen middel onbeproefd om de
inwoners van Wilsum het voorrecht van een eigen begraafplaats
te ontnemen. Aangezien een gereformeerde vorst nu de soeverein
van het graafschap was en ook in de streek verbleef, zagen
Visch en de gemeente Wilsum dat het uur gekomen was om de
definitieve scheiding van Ülsen in te leiden. Naast het recht op
een eigen kerkhof eisten zij dat de in het dorp geïnde aalmoezen
ook in Wilsum gebruikt zouden worden en niet in Ülsen, dat er
geen kerkgelden aan Ülsen betaald zouden worden of dat er geen
betalingen meer gedaan zouden worden voor het onderhoud van
de kerkgebouwen in Ülsen.
Graaf Ludwig, aan wie Visch een enthousiast welkomstgedicht
heeft opgedragen, stond welwillend tegenover het verzoek en ging
er zelfs voor in een ernstig conflict met de Oberkirchenrat, die
meer de kant van de bevolking van Ülsen had gekozen.
In wezen ging het er echter om de machtssferen van staat en kerk
af te bakenen. Waarschijnlijk met de steun van de graaf negeerde
Visch alle boetes en vermaningen die hij van de Oberkirchenrat
kreeg, bijvoorbeeld door tegen de instructies in een kind in
Wilsum te begraven.
Toen de regering van Hannover zich bemoeide met de pogingen
van de graaf om de macht van de Oberkirchenrat te beperken,
wendde de graaf zich tot de Bataafse Republiek (de Fransen)
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om hulp te vragen. Het ging immers om een constitutionele
kwestie van internationale omvang, aangezien Nederland als
borgmogendheid de overeenkomst over de positie van de
Grafschafter Oberkirchenrat had gesloten.6
De regering van de graaf was van mening dat de Oberkirchenrat
zich tot een staat binnen de staat had ontwikkeld, wat onder
katholieke heerschappij begrijpelijk was, maar niet langer kon
worden getolereerd. De bevolking van Ülsen daarentegen hoopte
op steun van Pruisen als een andere borgstaande mogendheid.
Toen in 1806 de Bataafse Republiek bij de gratie van Frankrijk
werd omgevormd tot een koninkrijk en kort daarna ook de graaf
zijn macht verloor doordat de Fransen het graafschap zonder
pardon aan het door Frankrijk gecontroleerde Groothertogdom
Berg toewezen, werd het hele geschil een quasi interne Franse
aangelegenheid. In verschillende stappen onttrok de Franse
overheid belangrijke bevoegdheden aan de Oberkirchenrat,
hoewel het geschil Ülsen – Wilsum de autoriteiten bleef
bezighouden. Tenslotte schaften de Fransen het instituut van
de Oberkirchenrat zonder verdere omhaal af, maar zonder het
conflict op te lossen.
Het is aan de geldingsdrang van Visch te danken dat de
voortdurende twisten over het kerkhof en de onafhankelijkheid
van Wilsum van Ülsen tot een einde kwamen na de nieuwe
instelling van de Oberkirchenrat in 1818 – met beperkte
bevoegdheden.

Wilsum afgescheiden van Ülsen

Op 25 mei 1819 werd een overeenkomst gesloten met het
kerkbestuur van de gemeente Ülsen, dat Wilsum alleen tegen
een eenmalige betaling het recht op een eigen kerkhof en het
zelfstandig beheer van de aalmoezen verleende. Wilsum scheidde
zich uiteindelijk pas volledig af van de kerkgemeente Ülsen na
betaling van een afkoopsom van 4300 gulden in 1866.
Wessel Friedrich Visch maakte niet alleen naam als predikant
en pastor van zijn gemeente. Nadat een decennialang geschil
tussen de boeren en de kotters (keuterboeren) over het houden
van schapen in de Mark tot een einde was gekomen en de kotters
6 Zie hoofdstuk X en XI uit zijn boek.
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graasrechten voor in totaal 600 schapen hadden gekregen,
ontstonden in 1802 opnieuw geschillen tussen boeren en kotters.
Op de dag van inkeer en gebed werden twee boeren tot
nieuwe leden van de kerkenraad benoemd. De Kötter Gerd Smit
(1768-1839) kreeg als woordvoerder van de Kötter opdracht
zich onmiddellijk naar pastoor Visch, als voorzitter van de
kerkenraad, te begeven om het protest van de Kötter van Wilsum
aan hem over te brengen. Er moest voor worden gezorgd dat in de
toekomst kandidaten van de kerkgemeenschap zouden worden
voorgedragen zonder aanzien des persoons.
Reeds op 8 mei 1802 verkreeg dominee Visch een resolutie van
de kerkenraad waarin het consistorie elke vorm van prebenden7
binnen de kerk plechtig afwees met de belofte dat in de toekomst
boeren, zowel grote als kleine, zonder aanzien des persoons
alleen gekozen konden worden op grond van geschiktheid voor
de aangewezen ambten.

Krant

De predikant van Wilsum was een man met vele interesses en
een beoefenaar op alle terreinen van het leven. Visch’ literaire en
poëtische talenten leidden kort na de eeuwwisseling tot een alom
vergeten activiteit. In 1803 vroeg de Bentheimer boekdrukker en
handelaar Friedrich Conrad Hacke toestemming om voor het
eerst een krant voor het graafschap Bentheim te mogen uitgeven,
om zo de exploitatie van zijn drukkerij te verbeteren. Hij kreeg
toestemming van de nieuwe vorsten, maar moest in ruil daarvoor
voorwaarden aanvaarden.
De Fransen, die sinds mei 1803 troepen in het graafschap
hadden gelegerd, hadden wel degelijk belangstelling voor een
krant om de bevolking via de pers beter te kunnen beïnvloeden.
Om de Nederlandse taal te onderdrukken, moest zijn krant, het
Wochenblatt für die Grafschaft Bentheim, in het Duits worden
gedrukt. Hacke moest zich er ook toe verbinden elke uitgave
ongevraagd ter censuur aan de autoriteiten voor te leggen en
financiële sancties te aanvaarden, waaronder intrekking van zijn
vergunning, indien hij zich niet aan de censuurvoorschriften zou
houden.
7 Jaarlijks inkomen van een geestelijke.
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Dit dwong hem tot de grootst mogelijke voorzichtigheid bij het
bekendmaken van politiek nieuws. Het feit dat Hacke financieel
zwaar getroffen zou zijn indien hij deze verregaande voorschriften,
die aanvallen tegen de staat, de godsdienst, de ambtenarij, enz.
strafbaar stelden, zou hebben overtreden, had ernstige gevolgen
voor de inhoud van de krant. Het Wochenblatt für die Grafschaft
Bentheim, dat vanaf 12 januari 1804 op donderdag verscheen,
besteedde geen aandacht aan de politieke en economische
gebeurtenissen van die tijd.
Zelfs verslagen uit het graafschap waren slechts zeer spaarzaam
vertegenwoordigd. In overeenstemming met de verlichte geest
van die tijd, werd de inhoud gedomineerd door moraliserende
en leerzame artikelen, raadgevingen en stichtelijke artikelen, en
een paar plaatselijke geschiedkundige verhandelingen. Nadat de
drukker zelf, de toenmalige advocaat Cramerus uit Neuenhausen,
als redacteur tevergeefs had geprobeerd voldoende abonnees te
werven voor het eerste provinciale persorgaan, nam pastoor Visch
uiteindelijk in 1805 de redactie van de krant over, waarin hij ook
gedichten publiceerde. Ondanks financiële steun van de regering
moest de krant, die slechts in losse nummers verkrijgbaar was,
uiteindelijk worden opgeheven met de uitgave van 2 februari
1806.

Papierfabriek

Visch onderhield een uitgebreide correspondentie met de familie
van de graaf in Bentheim. In 1805 vroeg hij toestemming om in
Wilsum een papierfabriek op te zetten, waarbij hij afzag van een
deel van zijn eigen salaris. Hij had succes: ‘s avonds, tijdens een
openbare catechisatie waarbij de hele gemeenschap bijeen was,
kon hij meedelen dat het huis van de graaf aan dit verzoek had
voldaan. De tekst van dit document, gedateerd 16 november, luidt
gedeeltelijk:
“Resolution in betref einer anzulegenden Papier Mühle zu
Wilsum. Es ist wahrlich ein dem Christen wohlthuender
Gedanke, doch nur leider eine seltene Erscheinung, wenn ein
Prediger die angebotene jährliche Besoldung von 1000 Gulden
ausschlägt, um eine nur von 350 Gulden beyzubehalten. Dies
ist aber der Fall in dieser Bittschrift, welche der Wilsumer
Gemeinde und besonders dem Prediger Visch (den Wir zu
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einem der würdigsten Seelsorgerin Unsern beyden Grafschaften
rechnen) die allergrösste Ehre bringt. Ja Wir freuen Uns,
da. diese Begebenheit sich in Unserer Reichs Grafschaft
Bentheim zugetragen hat. Um nun hierüber Unsere besondere
Zufriedenheit an den Tag zu legen, so ertheilen Wir 1. der
Gemeinde Wilsum das erbetene Privilegium, eine Papier Mühle
anlegen zu dürfen, hierdurch gratis.” (Voort S. 150).8
De papierfabriek, die toen door de Nederlandse deskundige
Hermannus Mülder aan de Hopfenbach werd opgericht en
beheerd, en die lompen verwerkte, was de enige grote commerciële
onderneming in het district. Een ingemetselde gedenksteen met
de tekst
“door gunstige Resolutie van zyne Erl Lodewyk R R Graaf van
Bentheim ad pios usus9 aan Wilsum gratis togestaan den 16.
November 1805”
is nog bewaard gebleven bij de voormalige Gangeler watermolen
aan de Hopfenbach, waar ook de papiermolen stond.
Waarschijnlijk ook bedoeld als goedkope papierleverancier voor
het Wochenschrift für die Grafschaft Bentheim, viel deze klant
al vrij vroeg af. Toch bloeide deze onderneming. Pas na zes
decennia, toen de meer efficiënte concurrentie van buitenaf zich
deed gevoelen, werd de papierproductie stopgezet.

Pasturs Tuffel

Visch’ goede relaties en connecties in Nederland waren van groot
belang voor de Wilsumse boeren toen in de vorstwinter van 1846
8 “Resolutie betreffende een in Wilsum te bouwen papierfabriek. Het is een
waarlijk christelijk idee, maar helaas een zeldzame gebeurtenis wanneer een
predikant het aangeboden jaarsalaris van 1000 gulden afwijst om slechts 350
gulden over te houden. Dit is echter het geval in dit verzoekschrift, dat de
grootste eer brengt aan de gemeente Wilsum en vooral aan predikant Visch
(die wij beschouwen als een van de meest waardige predikanten in onze twee
graafschappen). Ja, we zijn blij dat deze gebeurtenis heeft plaatsgevonden
in onze Graafschap Bentheim. Om onze bijzondere voldoening hierover
tot uitdrukking te brengen, verlenen wij de gemeente Wilsum hierbij het
gevraagde voorrecht om kosteloos een papierfabriek te bouwen” (Voort blz.
150).
9 Voor vroom gebruik. Voor kerkelijk gebruik.
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al het pootgoed vernietigd werd. De predikant kwam in actie en
haalde nieuw zaad uit Zwolle. Dit nieuwe aardappelras sloeg aan
in Wilsum. Jaren later sprak men met veel respect over het ras
“Pasturs Tuffel” (pastoorsaardappel).

Archeologie

Een speciale passie van de Wilsumse predikant was historisch
onderzoek en archeologie. Zo publiceerde hij al in 1819 in
het Groningse tijdschrift Antiquiteiten, een oudheitskundig
Tijdschrift10 een uitvoerig verslag over de bij Wilsum in het
graafschap Bentheim ontdekte grafheuvels en de daarin gevonden
urnen, dat voor het eerst werd uitgegeven en in 2003 vertaald in
het Bentheimer Jahrbuch verscheen.
Op menige lange zomeravond zag men de amateur-archeoloog
met zijn vrienden uit Neuenhausen, de artsen Anton Theodor
Miquel (1783-1862), de vader van de nationaal-liberale partijleider
en latere rijksminister van Financiën Johannes (von) Miquel,
met Bernhard Friedrich Bening (1752- 1806), de vader van de
bestuursambtenaar en nationaal-liberaal politicus Heinrich
Bening (1801-1895), en de belastingontvanger Wessel, over de
heide zwerven op zoek naar oude graven. Zij groeven honderden
urnen op, samen met prehistorische bekers, kruiken of bronzen
voorwerpen. Visch publiceerde zijn bevindingen hieruit en uit
literatuuronderzoek in artikelen die in een Gronings tijdschrift
werden afgedrukt. Dit aspect van zijn activiteit is tot dusver echter
nauwelijks onderzocht.
Evenzo publiceerden Bening, reeds in de Grafschafter Zeitung
onder redactie van Visch, en Miquel (1828) de resultaten van
hun onderzoek. Zijn prehistorisch onderzoek bracht hem ertoe
zich bezig te houden met het verleden van het Bentheimer Land,
waarover tot dan toe nauwelijks literatuur bestond. Er was slechts
een boek van Hachenberg met gegevens over de gravendynastie
van Bentheim, het boek van Jungius uit 1773 in het Latijn met
de geschiedenis van Bentheim tot het einde van de 15e eeuw, en
tenslotte een werk van Raet von Boegelskamp uit 1805, zodat
Visch vaak op nieuw terrein kwam. Daarom is hij bij historici
nu nog bekend als de auteur van de met opzet populaire uitgave
10 Via Delpher.nl te vinden. In dit boek opgenomen als Intermezzo.
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Geschiedenis van het Graafschap Bentheim, die in 1820 werd
gedrukt door J.L. Zeehuisen in Zwolle. Vrij vertaald door Lucie
Rakers, die al in 1982 enkele gedichten uit zijn nalatenschap had
gepubliceerd, werd zijn werk pas in 1984 op instigatie van de
Grafschafter Heimatverein in het Duits gepubliceerd.

Schoolboeken

Voor schoolgebruik schreef de inwoner van Wilsum ook een
lokaal geschiedenisboek. Voor het gebied van het Obergraafschap
werd het uitgegeven in het Hoogduits en gedrukt in Lingen, voor
het Nedergraafschap in het Nederlands met Zwolle als drukplaats.
Beide versies werden lange tijd gebruikt op provinciale scholen,
omdat de Classis besloot ze daar te gebruiken als lesmateriaal.
Een theologisch traktaat dat in 1817 in Coevorden werd gedrukt,
vond ook een bredere verspreiding, vooral in Nederland.
In 1843 kon Visch terugkijken op zijn vijftigjarig ambtsjubileum
als predikant in Wilsum. Volgens gegevens uit het kerkregister
doopte hij 640 kinderen, bevestigde hij 687 jongeren, trouwde
hij 215 echtparen en preekte hij 361 begrafenispreken, naast de
ongeveer 6.500 preken die hij op zondag hield. Bij deze gelegenheid
ontving de jubilaris van alle kanten talrijke onderscheidingen.
De gemeente Wilsum liet haar predikant, de invloedrijkste en
belangrijkste man in de gemeente, door Schulten Bispink een
zilveren tabakspot overhandigen. De classis van gereformeerde
predikanten overhandigde hem een zilveren beker. De koning van
Hannover liet zelfs aan de pastor op zijn verjaardag de Orde van
Guelph11 uitreiken wegens zijn verdiensten. In een uit 23 verzen
bestaand gedicht, getiteld “Dank aan Wilsum”, gaf hij uitdrukking
aan zijn verbondenheid met de gemeente Wilsum op die dag. Het
eerste couplet:
“Zo mag ik nu, na vijftig jaar, O Wilsum! Wat een lange tijd,
Nog steeds kijk ik naar de dag van vreugde, Toen ik hier werd
gewijd tot het ambt!”
11 De Guelph Order (van Welfen; Engelse Royal Guelphic Order of
Hanoverian Guelphic Order) was een onderscheiding van het Koninkrijk
Hannover en werd op 12 augustus 1815 gesticht door de prins-regent en later
koning George IV. Het bevel werd verleend door de koning van Hannover,
die ook koning was van Groot-Brittannië en Ierland in personele unie tot de
dood van koning Wilhelm IV in 1837.
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(Herdruk van het Nederlandse origineel in de Bentheimer
Heimatkalender 1935 p. 77-79).

Bronwater

De mensen van Wilsum stonden predikant Visch ook
bij toen iemand het bronwater van de pastorie in januari
1858 verontreinigde. In een op 18 januari bijeengeroepen
gemeentevergadering werd een grote beloning uitgeloofd voor
het aanwijzen van de dader, zoals in de notulen staat:
“Dat hy voor het gereicht te verschenen heeft om de verdiende
Straffe te ontfangen.”

Geheime catechese-avonden

In het laatste derde deel van zijn ambt als predikant en pastor moest
hij meemaken hoe individuele parochianen aanvankelijk buiten
de kerk in naburige parochies bijeenkwamen voor catecheseavonden. Deze bijeenkomsten waren verboden en vonden
daarom in het geheim plaats. De staat bestrafte overtredingen met
boetes en gevangenisstraf. Toen dergelijke illegale bijeenkomsten
ook in Wilsum plaatsvonden, meldde Visch dit in 1840 aan de
Oberkirchenrat en uitte hij zijn bezorgdheid in een brief.12 Daar
stond, onder andere:
“Jetzt aber muss ich es mir gefallen lassen, da. Fremdlinge wider
meinen Willen und gegen die bestehenden Gesetze sich hier
eindrängen und darauf zulegen, das, was ich während eines
halben Jahrhunderts gebaut habe, zu zerstören.”13
Hij stelde voor stappen te ondernemen om de autoriteiten ertoe te
brengen maatregelen te nemen tegen de recalcitrante leiders van
deze groep totdat zij het gezag van de autoriteiten zouden erkennen.
Aangezien de Neuenhauser Amtmann Johann Georg
Hoogklimmer, lid van een familie van bekende Grafschaftpredikanten, tegelijkertijd wereldlijk lid van de driekoppige
Oberkirchenrat en zelfs directeur daarvan was, gingen hier
12 Analoog aan correspondentie rond Hendrik de Cock. Zie Drentse kerken.
nedersaksisch.org
13 “Nu moet ik echter vreemdelingen dulden die hier tegen mijn wil en in
strijd met de bestaande wetten binnenkomen en trachten te vernietigen wat
ik in een halve eeuw heb opgebouwd”.
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wereldlijke en kerkelijke wapens hand in hand in de strijd tegen de
nieuwe religieuze stroming.

Kerkelijke afscheiding

In 1841 stuurde de classis van gereformeerde predikanten
in het graafschap een door Oberkirchenrat Visch opgesteld
verzoekschrift naar Hannover, waarin zij pleitten voor afwijzing
van het verzoek van de “separatisten” om een eigen kerk en een
eigen predikant, omdat dit tot veel verwarring zou leiden. Zo kon
de invloedrijke predikant de oud-gereformeerden betrekkelijk
lang buiten zijn parochie houden.
Toen geleidelijk aan in het Koninkrijk Hannover de inwoners
een onbelemmerde vrijheid van vergadering werd gegarandeerd,
nam de druk van de autoriteiten tegen deze gemeenten af. Het
was een harde klap voor Visch toen de “afgescheidenen”, toen
“separatisten” genoemd, in 1849 hun eigen gebedshuis bouwden
op de boerderij van Greve. De redenen voor de afscheiding van de
Oud-Gereformeerde Kerk worden steeds nog gezocht. Visch, die
aan de gereformeerde kant in de voorhoede van de controverse
stond, wordt onder meer beschouwd als “enigszins van moderne
opvattingen”, wat waarschijnlijk betekent dat hij een open oor had
voor de moderne wetenschap en de bijbelse verhalen ook vanuit
dit perspectief kritisch bekeek.
Zo werd Oberkirchenrat Wessel Friedrich Visch, een van de
invloedrijkste notabelen in het graafschap Bentheim, van wie een
aantal aanklachten tegen de leiders van de Oud-Gereformeerde
Gemeenten bewaard zijn gebleven, door de Oud-Gereformeerden
van zijn tijd verweten dat de gezangenbundel voor het graafschap
die hij had helpen samenstellen de geest ademde van de Verlichting
en het rationalisme (Beuker p. 108).14 Elders wordt gesuggereerd
dat de afscheiding niet zozeer om theologische als wel om
spirituele redenen plaatsvond. Vanuit het huidige perspectief en
de huidige kennis is er geen echt duidelijk en ondubbelzinnig
antwoord op de reden van de afscheiding.
Momenteel is er een verheugende toenadering tussen de
twee Wilsumse gemeenten met gezamenlijke kerkdiensten en
communiefeesten en andere evenementen.
14 Het boek van H. Beuker is in dit boek opgenomen. Zie inhoudsopgave.
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Afscheid

In 1853 nam Visch ontslag uit de Oberkirchenrat, maar bleef
goed op de hoogte, want zijn schoonzoon Johann Georg Sluyter
(1799-1878), met wie hij goed kon opschieten en die predikant
was in Lage (graafschap Bentheim), nam daar de plek van zijn
schoonvader in. Op acht bladzijden in het kerkboek schreef Visch
over zijn tijd in Wilsum onder de titel “Gedenkwaardigheden
voor het Nakomelingschap”. In de laatste paragraaf, op de 60ste
verjaardag van zijn bediening, staat in:
“1853 – Den 26. Juny vierde ik myn 60 jarig Dienstfeest met
een leervers over 1. Kor. 15. – Door de genade gods ben ik wat
ik ben, en zeldzaam Voorrecht! – De Kark was zeer vol. De
kerkeraad hat een Eerboog vor de kerk en de naberers voor myn
woning opgericht. Des namiddags predikte myn Schoonzoon
G. Sluyter te Lage over Genesis 35, 2-3.”15

66 jaar predikant

Wessel Friedrich Visch overleed in Wilsum op 6 februari 1860, na
66 jaar een ambt in de gemeente Wilsum te hebben bekleed. Als
belangrijkste inwoner van Wilsum in de 19e eeuw is hij niet vergeten.
In 2000 vond in het oude stadhuis van Neuenhaus een
manifestatie plaats over het leven van Wessel Friedrich Visch.
Deze tentoonstelling, georganiseerd door Eckhard Woide, gaf een
goed overzicht van zijn werk in zijn thuisgemeente Wilsum en
daarbuiten in het hele graafschap.
Ter herinnering aan zijn heilzame werk als opvoeder, prediker,
dichter, plaatselijk historicus en amateurarcheoloog werd in
september 1935 aan de zuidzijde van de kerk van Wilsum een
gedenkplaat aangebracht met het opschrift:
“Dem
verdienstvollen
Vorläufer
der
Bentheimer
Heimatbewegung, dem Verfasser der “Geschiedenis” Wessel
Friedrich Visch, geb. 25. 8. 1773, gest. 6. 2. 1860 – 66 Jahre
Prediger an dieser Kirche, in dankbarer Verehrung im Jahre
1935 gewidmet vom Heimatverein der Grafschaft Bentheim.
15 (1853 – Am 26. Juni feierte ich mein 60jähriges Dienstjubiläum mit einem
Vers über 1. Kor 15 – Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin... Die Kirche
war sehr voll. Der Kirchenrat hatte vor der Kirche und die Nachbarn vor
meiner Wohnung einen Ehrenbogen aufgestellt. Nachmittags predigte mein
Schwiegersohn G. Sluyter aus Lage über Genesis 25, 2-3).
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Podagristen16 1843 Wilsum

Anderhalf uur van Ulzen ligt op de helling van een’ tamelijk hoge
heuvel, in ‘t digt geboomte verscholen, ‘t landelijk dorp Wilsum.
Gij zoudt in dit geïsoleerde boersche nest in ‘t minst een’ Priester
der wetenschappen zoeken. - Nogtans is ‘t zóó. Wij leerden in den
hervormden predikant alhier den schrijver van de Geschiedenis des
graafschaps Bentheim, den eerwaardigen Visch17 kennen, te onrecht
in den Drentschen Volksalmanak van 1840 reeds onder de dooden
gerangschikt. Het tegendeel daarvan kunnen wij gerust verzekeren;
wij vonden in den kundigen man een recht lebenslustigen grijsaard,
die nog met jeugdig vuur over oudheidkundige onderzoekingen en
wetenschappelijke nasporingen sprak, ons een nauwkeurig verslag
gaf van de zeldzame gouden urne, voor twee jaren in de bergen bij
Wilsum gevonden18, en een hoogstmerkwaardig manuscript toonde,
de geschiedenis behelzende van ‘t kloosterleven te Frenswegen.
16 Drenthe in vluchtige en losse omtrekken geschetst door drie podagristen
Van der Scheer, Boom en Lesturgeon. Naar de versie van 1843. Pdf op
nedersaksisch.org
17 Wessel Friedrich Visch (1773-1860), Geschiedenis des graafschaps
Bentheim (1820) Boek op:
https://archive.org/details/geschiedenisvan00viscgoog/page/n5/mode/2up
18 De heer Visch heeft een beschrijving daarvan medegedeeld in de Vaderl.
Letteroef. van 1840 en in ‘t Kunstblatt, behorende bij ‘t Morgenblatt, door
Dr. Wolfgang Menzel geredigeerd. Wij verwijzen den weetgierigen lezer
daarheen. Delpher.nl
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Nachlass
» Familie Wolters, Wilsum: Ein Band handschriftlicher Gedichte, Predigten
und Denkschriften (teils politischen Inhalts) und einem Streitgespräch
zwischen einem Reformierten und Altreformierten von Pastor Visch.
Quellen
» Pfarrarchiv Wilsum: Consistorial Protocoll Wilsum W. F. Visch, darin
ebenfalls: W. F. Visch: Gedenkwaardigheden voor de Nahkomelingschap (8
Seiten)
» Archiv der Gemeinde Wilsum: Protokollbuch der Gemeinde Wilsum
» StAOS: Dep 61 b Stadt Neuenhaus Nr. 1124 (Wochenblatt für die Grafschaft
Bentheim 1804)
» Dr. Helmut Lensing, Greven Werke
» Redakteur der „Wochenschrift für die Grafschaft Bentheim“ 1805/06.
» An meine Bentheimsen Mitbürger über den, unter der weisen Führung
unsers Erlauchten Steuermanns so glücklich entgangenen Schiffbruchs
(Gedicht), in: Wochenblatt für die Grafschaft Bentheim Nr. 37 vom
20.09.1804.
» Lofgedicht op Lodewyk Ryksgraaf van Bentheim by Gelegenheid van
deselvs plechtigen Intogt als Lands Heer in het Land zyner Vaderen, in:
Wochenblatt für die Grafschaft Bentheim Nr. 47 vom 29.11.1804.
» (Inhalt der Inschriften der Ehrenbögen für Graf Ludwig in Wilsum), in:
Wochenblatt für die Grafschaft Bentheim. Beilage der Nr. 48 vom 06.12.1804.
» Der freudige Einzug Ludwigs Unsers gnädigsten Landesherrn in
die vormalige Residenz Bentheim den 15ten Aug. 1804 (Gedicht), in:
Wochenblatt für die Grafschaft Bentheim Nr. 49 vom 13.12.1804.
» Leerrede over Ephes. V: 8, gehouden op het derde eeuwfeest der
Hervorming, den 31 october 1817, door W.F. Visch, Coevorden 1817.
» Bericht van de te Wilsum in het Graafschap Bentheim ontdekte Grafheuvels,
en de daarin gevondene Urnen, in: Nicolaus Westendorp, Antiquiteiten, een
oudheitskundig Tijdschrift. II. Stuk, Groningen 1819, S. 193-204.
» Verhandeling van den Heere von Oertzen (Hofmaarschalk van Z.D.H.
den Groothertog van Meklenburg) over de oude Grafheufelen en de daarin
ontdekte bijzonderheden, medegedeelt aan en door den Heer W. F. Visch,
in: Nicolaus Westendorp, Antiquiteiten, een oudheitskundig Tijdschrift. III.
Stuk, Groningen 1820, S. 207-224 (mit Beschreibungen von Fundstücken).
» Mitarbeit an: Antiquiteiten, een oudheidkundig Tijdschrift, bezorgd door
Nicolaus Westendorp en C. J. Reuvens, 2. Deel, 1. Stuk, Groningen 1823.
Darin von W. F. Visch: Over het gebruik der kleine potjes, welke men dikwijls
in de grafheuvelen, in of naast de grote urne, vindt, S. 146-150.
» Het zilveren schip in de Domkerk te Munster, S. 151-153.
» Mitarbeit an: Antiquiteiten, een oudheidkundig Tijdschrift, bezorgd door
Nicolaus Westendorp en C. J. Reuvens, 2. Deel, 2. Stuk, Groningen (1823?).
Darin von W.F. Visch: Over het Bijgeloof Omtrent toovenaars en Heksen
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(Vervat in een brief aan den uitgever W.), S. 126-131 (mit Antwort S. 132134).
» Mitarbeit an: Antiquiteiten, een oudheidkundig Tijdschrift, bezorgd door
Nicolaus Westendorp en C. J. Reuvens, 3. Deel, 1. Stuk, Groningen 1826.
In der Rubrik: Oudheidkundige Berichten. Overzicht van nieuwlings
gevondene romeinsche en germaansche Oudheden, stammt von W. F. Visch:
Museum van den graaf van Munster op Langelage in het Osnabrugsche,
S. 166-169, Thuine in het Lingensche, S. 170-172, und Sögel in het ambt
Meppen, S. 172.
» Geschiedenis van het Graafschap Bentheim, Zwolle 1820.
» Schoolboek over de geschiedenis van het Graafschap Bentheim, door
W.F.Visch, Zwolle 1821.
» Schulbuch über die Geschichte der Grafschaft Bentheim, Lingen 1821.
» Lykrede op den Hoogeerwarden Heer Johan Fredrik Schultz, in leven
Overkerkeraad van het Grafschap Benthem en waarding Evangeliedienaar
te Noordhoorn, (1830).
» Naamregister van alle Predikanten welke sedert de Hervorming in de
onderscheidene gemeenten van het Graafschap Bentheim gediend hebben,
voor zo ver hetselve uit de Overkerkeraads Classis en Kerkeraads Protocollen
heeft kunnen opgemaakt worden door W.F. Visch, predikant te Wilsum,
1833. Dieses Namensregister war Grundlage folgender Veröffentlichung:
» Des W. F. Visch, weil. Pastors zu Wilsum series pastorum oder
Namensregister aller Pastoren, welche sei der Reformation in den
verschiedenen Gemeinden der Grafschaft Bentheim gedient haben, soweit
sie aus den Oberkirchenrats-, Klassis- und Kirchenratsprotokollen ans Licht
gebracht werden konnten. Korrigiert, ergänzt und hrsg. von Th. Stiasny, in:
ZuA Nr. 8 vom 28.01.1911 (Brandlecht und Emlichheim), ZuA Nr. 9 vom
31.01.1911 (Emlichheim, Georgsdorf und Gildehaus), ZuA Nr. 10 vom
04.02.1911 (Laar und Lage), ZuA Nr. 12 vom 11.02.1911 (Neuenhaus und
Nordhorn), ZuA Nr. 14 vom 18.02.1911 (Nordhorn, Ohne, Schüttorf), ZuA
Nr. 16 vom 25.02.1911 (Schüttorf, Ülsen, Veldhausen), ZuA Nr. 17 vom
28.02.1911 (Veldhausen und Wilsum).
» Visch soll überdies ein Rechenbuch verfasst haben.
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Overzicht

Daar de kennis van de merkwaardigste gebeurtenissen; op
Vaderlandse bodem, in vroegere en latere tijd, voorgevallen,
voor iedere inwoner, die niet geheel onverschillig omtrent zijn
Vaderland is, van het hoogst belang zijn moet; zo heb ik ondanks
de moeite, welke de verzameling van de bouwstoffen tot zulk een
werk en de schikking ervan in een behoorlijke orde, veroorzaakt,
besloten een geschiedenis van het graafschap Bentheim in het
licht te geven. Ik vertrouw mijn landgenoten, daarmee geen
onaangename dienst te zullen bewijzen, daar de meesten hunner,
met de lotgevallen van het Vaderland weinig bekend zijn; hetgeen
mij ook niet bevreemdt.

Eerdere boeken

De overlevering van de voorvaderen verliest zich toch uiteindelijk
in de stroom van de tijd en de geschiedenissen, die men van het
graafschap Bentheim heeft, zijn voor het Publiek niet berekend.
De oudste geschiedenis van het graafschap Bentheim is van
Paulus Hachenberg. Deze bekwame jongeling, als professor te
Heidelberg en geheimraad van de keurvorst van de Palts,19 in
het jaar 1680 overleden, schreef, als student te Steinfurth, in zijn
twintigste jaar, een geschiedenis van de Graven van Bentheim,
die onder de titel: Tubantus redivivus (de herlevende Tubant)
in 1663 te Steinfurth gedrukt en die in 1741 aldaar herdrukt
werd. De voornaamste bron, waaruit deze dichter – want de
gehele levensbeschrijving van de oude Graven, is een verheven
Latijns dichtstuk – zijn berichten schepte, was een handschrift
19 Het paltsgraafschap aan de Rijn, de Keur-Palts of kortweg de Palts was een
wereldlijk Rijksvorstendom in het Heilige Roomse Rijk. Het Paltsgraafschap
ontstond in de hoge middeleeuwen en werd in 1803 opgedeeld. Hoofdstad:
Heidelberg (tot 1720), Mannheim.
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van de beroemde rechtsgeleerde Johan Gijsbert Pagenstecher.
Deze geleerde man was geboren te Bentheim in het jaar 1615, en
kanselier van graaf Ernst Wilhelm van 1651 tot 1667, in welk jaar
hij zijn Vaderland verliet en in de dienst van de keurvorst Frederik
Wilhelm van Brandenburg trad. Hij overleed als geheimraad
en gezant van die vorst, en als curator van de hogeschool te
Duisburg in het jaar 1688. Zijn handschrift is echter niet ter perse
gebracht, en tot grote smart van de liefhebber van de Vaderlandse
geschiedenis, verloren gegaan.
In het jaar 1728 schreef de weleerwaarde heer Henderik Arnold
Rump, geboren te Gildehuis op 15 januari 1690, en als predikant
te Ibbenburen op 23 september 1766 overleden, een uitmuntende
geschiedenis van het Graafschap Bentheim en van de met deze
voorheen verbonden graafschappen en heerlijkheden, onder de
titel:
Historisch Geographische Genealogische Beschreibung der
uralten des H. Römischen Reichs Grafschaft Bentheim, und
derselben Weltberübmten Herren Grafen, aus ihrem ersten
Ursprung hergeleitet und nebst allgemähligen Anwachs der
vormals und zum Theil noch damit verknüpften Graf und
Herschaften, in der Ordnung, wie sie angewachsen, oder auch
alienirt worden, als Steinfurth, Wevelinghoven, Teklenburg,
Lingen, Rheda, Hohen-Limburg, Alpen, Helffenstein,
Lennep. Hoya, moder Ucht und Freudenberg, Batenburg &c.
imgleichen aller derselbigen vormaligen Grafen und Herren,
aus vielen Geschicht Büchern, Chronicis, auch anderen
authentiquen Nachrichten und Documenten mit sonderbaren
Fleiss zusammen getragen und nebst beygefügter vollständiger
Genealogischen Tabelle der combinirten Hochgräflichen
Häuser ans Licht gegeben von Henrico Arnoldo Rumpio V. D.
M. Anno 1728.
Dit werk, dat uit 510 bladzijden in quarto (4to) bestaat, is om
redenen, welke mij onbekend zijn nooit in het licht verschenen.
Een afschrift van hetzelfde door de schrijver op verzoek van de heer
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Konfistoriaalraad20 Jung, – met wie ik de lezer aanstonds nader
bekend maken zal – in het jaar 1766 vervaardigd, bevindt zich
in de Koninklijke Grootbrittannische bibliotheek te Hannover.
Een ander in de Vorstelijk Bentheimse boekerij te Steinfurth. Het
oorspronkelijk handschrift is thans het eigendom van een neef
van de schrijver, die de goedheid gehad heeft, mij dit werk, op
mijn verzoek mede te delen.
Ik heb van hetzelve grote dienst gehad, en betuig mijn geleerde
en achtingswaardige vriend, voor de mededeling van hetzelve, de
hartelijkste dank. Waar de bronnen, uit welke ik geput heb, in de
noten niet aangewezen zijn, daar ben ik dit handschrift gevolgd.
In het jaar 1773 gaf de heer Johan Hendrik Jung, koninklijke
Grootbrittannische Hannoversche Hof- en Konsistoriaalraad,
een geschiedenis van het graafschap Bentheim in vier kwarto in
het licht, een werk waaraan de geleerde man noch moeite noch
kosten gespaard heeft, en dat vooral door 180 oorkonden, die de
schrijver met grote nauwkeurigheid bijeen verzameld heeft, voor
de liefhebber van de oudheid een onschatbare waarde bezit.
Veel van deze oorkonden zijn uit de 11e en 12e eeuw. Achter het
werk vindt men afbeeldingen van het handschrift en de zegels uit
de middeleeuwen. Welke laatste voor de liefhebber van de oudheid
van te groter belang is, omdat de oorspronkelijke oorkonden en
vooral de zegels, van tijd tot tijd zeldzamer worden. Dan, welk
een grote waarde dit werk ook voor de geleerden hebben moge,
de burger en landman kan er geen nut van trekken, omdat het in
de Latijnse taal geschreven is. De geschiedenis van de heer Jung
loopt ook niet verder dan tot de 15e eeuw.
In het jaar 1808 schreef de Heer F. F. Von Raet Von Bögelscamp
een geschiedenis van het Graafschap Bentheim, welke, onder de
titel: Bentheim Steinfursische, Lagische, Oberijsselsche und sonstige
Beyträge zur Geschichte Westphalens, zugleich ein Versuch einer
Provinzial- Geschichte der merkwürdigen Grafschaft Bentheim,
in twee delen, bij A. F. Denhard te Steinfurth, gedrukt is. Dit
werk heeft zijn verdiensten. Het is intussen meer berekend naar
de vatbaarheid en de smaak van de geleerde liefhebber van de
20 Kerkelijke beambte.
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oudheden, en bijzonder de geslachtlijsten van de eerste graven
van Bentheim, dan naar de behoefte van het Publiek. Om in deze
behoefte te voorzien, en al mijn landgenoten, zonder onderscheid
van rang of staat, met de geschiedenis van het Vaderland, enigszins
bekend te maken, ben ik van het spoor van mijn voorgangers,
merkelijk afgeweken.

Opzet

Ik heb de merkwaardigste gebeurtenissen, in afzonderlijke
hoofdstukken behandeld, en wijdlopige geslachtkundige
naspeuringen en geleerde onderzoekingen naar de familiebetrekkingen van de oude Graven, die voor het Publiek van geen
groot belang zijn, zoeken21 te vermijden. Voorts heb ik mij alleen
tot de geschiedenis van het graafschap Bentheim bepaald zonder
in de beschrijving van de lotgevallen van de voormaals, en ten
dele nog met hetzelve verbonden graafschappen en heerlijkheden
te treden, om daardoor het werk minder omslachtig en minder
kostbaar te doen worden.

Intekenaars

Om voor de kosten van deze uitgave gedekt te zijn, heb ik voor
de weg van de intekening gekozen. Het getal van de intekenaren22
heeft mijn verwachting ver overtroffen. De deelneming van een
talrijk publiek en bijzonder van zoveel aanzienlijke leden, onder
wie Z. D. H.23 de regerende vorst Alexis van Bentheim-Steinfurt
met Hoogstdeszelfs Vorstelijke familie, op de voorgrond staat,
is voor mij vererend en stelt mij voor de moeite en kosten aan
dit werk besteed schadeloos. Persoonlijk voordeel heb ik bij de
uitgave van dit werk niet beoogd. De geringe prijs tot welken
het, ondanks de gegraveerde titel en de nieuwe kaart, waarvan
deskundigen de kosten zullen weten te begroten, de intekenaren
geleverd wordt, is daarvan een bewijs.

Kaart

De kaart is naar die, welke de Pruisische generaal-majoor Le
21 Proberen.
22 Twaalf pagina’s met namen. Aan het eind van dit boek te vinden.
23 Zijne Doorluchtige Hoogheid.
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Cocq, door daartoe uitgezonden ingenieurs in 1804 en 1805 heeft
laten vervaardigen, van de heer dokter Michael te Nieuwenhuis,
die ik voor deze moeite mijn dank verschuldigd ben, getekend, en
dus de nieuwste en beste die men van het graafschap Bentheim
heeft.24
Het zij verre, dat ik mijn werk, voor een volledige geschiedenis
van het Graafschap Bentheim zou willen uitgeven. Kundige
lezers zullen er gapingen en gebreken in vinden. Maar ik reken
op hun toegeeflijkheid, daar zij weten hoe moeilijk het is, een
geschiedenis te schrijven, als men de bouwstoffen uit alle hoeken
bijeen verzamelen moet.
Hartelijk wens ik dat mijn doel bij de uitgave van dit werkje, om
namelijk de tijdgenoten en nakomelingen met de lotgevallen van
hun Vaderland enigszins bekend te maken, moge bereikt worden.

24 Zie elders in dit boek.
Met dank aan UB Groningen afdeling Bijzondere Collecties.
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Inleiding

Het Graafschap Bentheim, dat ten Westen aan Overijsel,
ten Noorden en Oosten, aan het Munsterland grenst, draagt
waarschijnlijk zijn naam van de oude Tubanten, van welke,
sommigen beweren, dat zij oorspronkelijk Vandalen of Wenden
geweest zijn, wier stamvader, Vandalus, uit de nakomelingen van
Japhet25 zou gesproten zijn.
Deze volken, uit Azië in Europa overgegaan zijnde, zetteden zich
eerst neder, aan de kusten van de Oostzee, vanwaar zij zich wijd
en zijd verspreidden, terwijl een gedeelte zich in de steden van
van de IJssel en de Vecht (Bentheim, Twente en Salland) nederliet.
Van deze Tubanten draagt, naar het oordeel van verscheidene
oudheidkundigen, ons Vaderland zijn naam.
Bentheim zal dan zoveel willen zeggen als: Tubanten heim of
huis,26 en het is niet onwaarschijnlijk, dat deze oorlogszuchtige
lieden na lang rondzwerven in deze streken, die nu Bentheim
en Twente genaamd worden, hun voornaamste heim, woning
of verblijf gehad hebben, waarin zij, bij hun menigvuldige
stroperijen, in geval van nood, hun toevlucht nemen, en hun
vrouwen en kinderen bewaren konden.

25 Jafet of Jafeth was volgens de traditie in de Hebreeuwse Bijbel een zoon
van Noach. Zijn broers waren Sem en Cham. (In mijn roomse traditie: Jam,
ham en braadvet.)
26 Tu-Bant-Heim, Bant-Heim, Bentheim.
Tu-Bant, Tu-Bent, Twent.
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Eerste hoofdstuk

Van de zeden en gewoonten van onze
voorvaderen27

I. Zedelijke deugden
Onze heidense voorzaten zijn beroemd:
1. Door hun gastvrijheid. Zij nodigden de vreemdeling in hun
woningen en boden hem aan hetgeen zij hadden. Een vreemdeling
uit zijn huis te weren werd voor de grootste schande gerekend.
Wanneer de voorraad onderbrak, wees de gastheer de vreemdeling
naar het naaste huis, waar hij met dezelfde beleefdheid ontvangen
en onthaald werd. Zij maakten hier in geen onderscheid tussen
bekenden en onbekenden. Wanneer de vreemdeling vertrok, gaf
men hem wat hij begeerde, als het maar enigszins doenlijk was.
2. Door hun kuisheid. Waar de mannen van andere volkeren
zoveel vrouwen namen als zij maar konden onderhouden en ze
om de minste beuzelarijen weer wegzonden, vergenoegden zij
zich met één vrouw. De huwelijken werden streng onderhouden
en het overspel was allerzeldzaamst; een vrouw, die zich hieraan
schuldig maakte, werd op heterdaad en wel door de man zelf
gestraft. Hij zette de vrouw naakt, in tegenwoordigheid van haar
bloedverwanten, met afgesneden haren, het huis uit en dreef ze al
geselende door al de wijken voort.
Ofschoon andere misdaden door een boete konden afgemaakt
worden, voor overspel was bij hem geen vergiffenis. Geen schoonheid,
geen jeugd, geen rijkdommen konden haar aan een man helpen.
27 Deze berichten zijn uit Tacitus ontleend, een Romeins ridder, die onder
Vespasianus, gezaghebber van het Belgisch Gallië, en naderhand, zo men
meent, burgemeester te Rome geweest is.
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3. Door trouw en eerlijkheid, die zelfs aan de Romeinse keizers
niet onbekend was die daarom ook de Germanen het liefst tot hun
lijfwacht gebruikten.

II. Godsdienst
Hunne Goden waren volgens Tacitus: Tuisco, Mannus, Herthus,
Mercurius, Hercules en Mars, die nochtans in hun taal andere
namen zullen gehad hebben. Mercurius althans, was bij hen
bekend, onder de naam van Wodan, waarvan nog de naam
Woensdag afstamt.28
Caesar zegt: dat zij geen andere Goden vereerd hebben, dan
zulke, welke zij zagen; bijvoorbeeld: de Zon, de Maan en het Vuur.
Andere schrijvers vermeerderen het getal van die Goden nog
met Lahra en Welda. Hun Godsdienst verrichtten zij in heilige
bossen. Zij hadden geen tempels voor hun Goden, en even zo min
afbeeldingen van dezelve; want zij hielden het met de Majesteit29
van hun Goden onbestaanbaar, dezelve binnen de wanden van
een tempel te willen besluiten, of op een menselijke wijze te willen
afbeelden.
Men leest slechts van een enkele tempel, die in het land der Marsen,30
munstersen… gevonden, en door Germanicus verwoest werd.31
De offeranden, welke zij aan hunne Goden brachten, bestonden
in dieren; doch aan Wodan offerden zij, op zekere dagen, ook
mensen, waartoe zij hun gevangen vijanden gebruikten.
De priesters stonden bij hen in groot aanzien, en zij bestuurden
zelfs de volksvergaderingen, waarin zij, met één woord, stilzwijgen
geboden.

III. Regeringsvorm
De Koningen werden uit de edelen;32 de legerhoofden uit de
28 Zie ook: Drentse kerken, het boek van J.S. Magnin. Pdf: nedersaksisch.org
29 Status.
30 Aanhangers van Mars: de inwoners van Munster. Ook: Merschen.
31 Möser, in zijne Osnabrukische geschichte I Theil bladz. 152, houdt het
voor zeer waarschijnlijk, dat deze tempel, in het tegenwoordig Munsterland,
gelegen hebbe.
32 Tac. Germ. Cap. VII. Hieruit kan men opmaken dat er reeds voor de
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tijden van Tacitus een erfelijke adel bij de Germanen bestond, die, door
de heldendaden van de voorvaderen verkregen werd. Gelijk Tacitus ook
duidelijk te kennen geeft, cap. XIII.
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dappersten verkozen. Ondertussen hadden de Koningen geen
onbeperkt gezag; ook waren de bevelhebbers meer in aanzien,
wegens hun dapperheid, dan wegens hun rang; zij hadden de
macht niet, hun onderhorigen, zelfs wanneer die het verdiend
hadden, te straffen. Dit kwam alleen aan de priesters toe, die de
straf, in de naam van de Goden, bepaalden en uitoefenden.
Bij nieuwe of volle maan werden volksvergaderingen gehouden.
Allen, die de wapenen voor het vaderland droegen, hadden het
recht, in deze vergaderingen, die op een open veld of in een bos
plaatshadden, te verschijnen. De menigte kwam gewapend bijeen;
de priesters geboden stilzwijgen, en de koning of een van de
voornaamsten, elk naar hij in jaren, in adeldom, in oorlogsroom,33
of in welsprekendheid uitmuntte, werd gehoord; meer wegens
zijn achtbaarheid om raad te geven dan wegens zijn macht om te
gebieden.
Als het voorstel mishaagde, werd het met een luid gemompel
afgekeurd, maar zo het behaagde, rammelde men met de spiesen34
en er was, gelijk Tacitus aanmerkt, geen zekerder en tevens
eerlijker teken van goedkeuring, dan hetgeen zij dus met de
wapenen gaven.
Op deze volksvergaderingen werden alle gewichtige zaken,
die vooraf door de voornaamsten van het volk met alle
nauwkeurigheid overwogen waren, behandeld; als bijvoorbeeld:
het verkiezen van een koning, of van een veldheer; het aanstellen
van overheden, rechters en bijzitters over de onderscheidene
districten; het maken van vrede, of het beramen van een oorlog,
enzovoort. Op deze vergaderingen werden ook de overtreders
van de wetten aangeklaagd en wanneer de misdaad bewezen
was, tot de verdiende straf veroordeeld. Verraders en overlopers
werden aan de bomen opgehangen. De vadzigen en lafhartigen,
en zij die hun lichamen hadden laten onteren,35 werden in het
slijk gedompeld en een horde daarop geworpen. Het verschil van
straf had daarom plaats, omdat men begreep, dat de openbare
schelmstukken, behoorden ten toon gesteld te worden in het
33 Roem.
34 Analoog geroffel op banken in Brits Parlement.
35 Verkracht waren?
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straffen; maar dat geheime gruweldaden dienden verborgen te
blijven.36
Mindere misdaden werden naar gelang van het misdrijf met
een boete van een zeker aantal paarden of beesten gestraft, welke
boete men voor een gedeelte aan de koning, of de staat en voor
een gedeelte aan hem betaalde die verongelijkte was.
Onze Voorvaders betaalden aan de Vorsten geen vastgestelde
schatting, maar zij gaven vrijwillig aan dezelve, enig vee of koren,
welke geschenken de Vorsten des te aangenamer waren, daar zij
dezelve als een hulde beschouwden, welke men aan hun meerdere
(als teken van) kunde en dapperheid bewees, of als een bewijs van
de dankbaarheid der burgers.37
Somtijds ontvingen de Vorsten ook wel geschenken van de
naburige volken, welke in schone (mooie) paarden, uitmuntende
wapenen, gordels en paardentuigen, of ook wel in geld, bestonden.
Hiermede waren zij bijzonder in hun schik, omdat zulke dingen,
bij hun eigen natie, zeldzaam waren, en omdat zij deze, tevens, als
een openlijk bewijs van de hoge achting beschouwden, waarin zij
bij hun naburen stonden.

36 Men heeft in het jaar 1816, in Oostvriesland, een lijk opgedolven, dat
12 voeten diep in het veen begraven en met mos en hout bedekt was. Dit
geraamte had nog een kleed aan, uit grove wolle gemaakt, doch zonder
mouwen en schoenen aan de voeten van onbereid leder, maar met regelmatig
uitgesnedene schoone figuren. Het lijdt geen twijfel, of dit geraamte is van
een hoge oudheid. Maar onaannemelijk is de gedachte van den berichtgever,
in een van de Nederlandsche tijdschriften, dat de begravene waarschijnlijk
een vermeende tovenaar geweest zij, die men gedood en daarom zo diep
in het veen begraven en met balken bedekt hebbe, om hem het toveren na
zijnen dood te beletten.
Tacitus zegt uitdrukkelijk in zijne Germania cap. (capitel = hoofdstuk) XII:
“Dat de lafhartigen en zulken, die hun lichamen hadden laten onteren,
(ignari, imbelles et corpore infames) op deze wijze, levende begraven
werden.” Waarschijnlijk is de opgedolven Germaan, zulk een schandvlek der
natie geweest en wegens zijne misdaden, aldus gestraft geworden.
37 Ook in latere eeuwen (in Drenthe en elders) werden notabelen met giften
bedankt voor hun werken. Deze giften leken vrijwillig, maar waren veelal
verplichte belastingen en heffingen. Zie ook Drentse kerken. nedersaksisch.
org
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IV. Wapenen
Van hun wapenen moet men zich geen te groot denkbeeld
vormen, daar het ijzer bij hen zeer schaars was. Zij hadden een
soort van spietsen die met een smal en scherp, drie of vierkant
ijzer voorzien waren, die ze psriemen38 of priemen noemden. Van
deze had elke krijgsknecht er doorgaans twee waarmee men van
nabij en van verre vocht.
Ook hadden zij nog een soort van werpspiesen met een
kortere steel dan de priemen. Tenslotte bedienden zij zich ook
van strijdbijlen. Zwaarden trof men zelden aan bij de gemene39
krijgsknecht. Bij gebrek aan ijzer namen zij bij het vervaardigen
van hun wapenen de toevlucht tot allerlei stoffen, die wonden
veroorzaken en schade toebrengen konden; zoals visbeen
of graten, voor hun lichter wapentuig; korte beenderen van
viervoetige dieren; tot ossenhoornen en tenslotte vooral tot harde
stenen in het bijzonder vuurstenen, die bij allerlei volken in plaats
van metalen als wapens gebruikt werden.
Van boog en pijlen maakt noch Tacitus, noch Caesar gewag,
daarom veronderstellen wij dat onze voorvaderen zich hiervan
niet bediend hebben. Tacitus spreekt intussen van missilia40
of werpgeweren, waarmee de voetknechten zeer ver wisten
te smijten. Hieronder kan men gevoegelijk werpspiesen of
slingerstenen verstaan.
De weinigsten hadden pantsers en deze weinigen zullen de
legerhoofden of bevelhebbers geweest zijn, die leren kolders van
zware beestenhuiden hadden laten bereiden, of de ijzeren harnassen
van de Galliërs en andere volken ten geschenke hadden ontvangen.
De gemene krijgsknecht was dan alleen met zijn krees41 mantel
bekleed. De weinigsten hadden ook een helm op het hoofd. In
plaats van helmen bedienden zich velen van de koppen van wilde
dieren, beren of wolven, ook wel van stieren of buffels, welke
koppen met oren en randen aan de huid vastgelaten, op het hoofd
van de krijgsman geplaatst, hem een verschrikkelijk aanzien gaven.
38 Ruimnaald; naald om een gat groter te maken, ruimer te maken.
39 Algemene, gewone.
40 Raket. Missile.
41 Krees: jalouziegordijn. Delpher.nl Maliënkolder van boomschors?
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Het schild dat elke krijgsman bezat, was van gevlochten rijs42 of
van lichte planken, of ook wel van boombast gemaakt. Men droeg
dit schild aan de linkerarm en bewaarde het zo zorgvuldig dat velen
liever hun leven met de strop wilden eindigen dan zonder schild
tot de Hunnen43 wederkeren en wat wonder? Het verlies van het
schild werd als de grootste schande aangemerkt. Hij, die zonder
schild uit de strijd terugkwam, werd voor infaam44 gehouden. Hij
mocht noch bij de heilige plechtigheden tegenwoordig zijn, noch
in de volksvergaderingen verschijnen.

V. Wijze van oorlogen
Onze voorvaders kenden geen werving, of geweldige45 opschrijving
tot de krijgsdienst. Iedere jongeling was een geboren soldaat
en stelde er een eer in zijn vaderland te verdedigen. Niemand
durfde evenwel de wapenen voor het vaderland te dragen, tenzij
hij daartoe openlijk gewettigd was. In een openbare vergadering
kregen de jongelingen, die door het volk waardig gekeurd waren,
daartoe een plechtig verlof. De vader, één van zijn nabestaanden,
ofwel een van de vorsten versierde hen met een schild en een
psriem. Van af dit ogenblik werden zij beschouwd, als niet meer
tot het ouderlijk huis, maar tot de Staat te behoren en waren ze
openlijk door de natie ingelijfd.
De voornaamste sterkte van de Germanen bestond in het
voetvolk. Intussen hadden zij ook ruiterij, maar dewijl hun
paarden, noch in gestalte en kloekheid, noch in snelheid,
uitstaken,46 muntten ze hierin geenszins uit, tenzij men de
Tenoteren47 uitzonderde die de beste ruiters leverden, gelijk
de Catten48 de beste voetvolk. De wapenrusting van de ruiters
bestond alleen in een schild en een Framie,49 volgens Tacitus.
42 Twijg, dunne takjes.
43 Hun voorouders, Walhalla.
44 Onzuiver.
45 Verplicht, met geweld.
46 Uitblonken.
47 Volk aan de Rijnoever, later onderdeel van Batavieren. Rond begin
jaartelling.
48 Volk van de Batavieren. Delpher.nl
49 Niet gevonden.

62

Met een zadel te rijden werd bij hen voor schande gehouden. De
voetknechten streden tussen de ruiters in. Soldij werd aan hen
niet gegeven. De buit die zij door hun dapperheid op de vijand
behaalden was het enig voordeel dat zij genoten. Alleen de
jongelingen, die tot het gevolg van de vorsten behoorden, hadden
bij een opperhoofden de vrije tafel en werden daarenboven door
hen met paarden en wapenen voorzien.
De regimenten en compagnieën werden niet, zoals in onze
tijden, uit allerlei manschappen tesamen gesteld, maar elk geslacht
maakte een bijzondere bende uit, en dit merkte Tacitus met recht
op, als een voornaam aansporing tot dapperheid. Elk schaamde
zich voor de vijand te wijken onder het oog van vader, oom,
broer en neef, en werd een van hen gedood; de anderen vonden
zich, daar de gesneuvelde een bloedverwant was, des te sterker
opgewekt om zijn dood te wreken.
Elk rechtsgebied had zijn onderscheiden veldteken, waarbij zich
de onderhorige manschap voegen moest. Dit bestond misschien
in het ruwe afbeeldsel van een of ander dier. Zo hadden de
Cimbren50 een koperen of gouden stier, die hun tot een veldteken
strekte.
Het opperbevel over het leger werd in diezelfde vergadering,
waarin tot oorlog besloten was, voor de tijd dat deze duurde aan
iemand uit het volk opgedragen, die men daartoe het geschiktst
oordeelde.
Vrouwen en kinderen volgden hun mannen en vaders in de
krijg: de eersten om hun mannen handreiking te doen, beiden om
door hun tegenwoordigheid dezelfde te meer tot dapperheid aan
te moedigen.
Hun slagordening week ver af van de tegenwoordige. Zij was,
naar de wijze van sommige trekvogels ingericht, die in twee
rijen vliegen, die zich van voren in één punt verenigen en voorts
gaandeweg verwijderen. Allen, die tot een geslacht, of gehucht
behoorden werden bij elkander gevoegd en in kleine benden
geschaard, die niet, gelijk bij ons, in drie gelijke rijen of gelederen
50 De Cimbren (Kimbren) waren een Germaanse stam uit Jutland. Ergens
in de tweede helft van de tweede eeuw voor Christus trok een groot aantal
Cimbren vanuit hun thuisland naar het zuiden, op zoek naar een nieuwe
woonplaats. Volgens Romeinse historici was de reden hiervoor een grote
overstroming.
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bestonden en zich rechts en links uitbreidden, maar de gedaante
van een driehoek of van een kegel hadden. Deze van voren, in
een of meer man, beginnend, vermeerderden gaandeweg, totdat
zij, een ganse breedte uitmaakten. Daar zij nu, de sterksten en
dappersten, buiten twijfel, vooraan plaatsen, hadden zij, door zo’n
schikking, de beste gelegenheid om in hun vijanden te dringen en
het moest dezelfde werking hebben, als een kiel,51 waarmee het
hout van elkander gespleten wordt, gelijk de Romeinen meer dan
eens ondervonden hebben.

VI. Woningen, kleding, spijs en drank
De oude Germanen woonden niet in steden en dorpen, maar
in gehuchten, waarin de woningen wijd en zijd verspreid lagen.
Eenieder sloeg naar zijn verkiezing op een plaats welke hem voor
zijn huisgezin en vee de gerieflijkste scheen; bijvoorbeeld bij een
wel,52 een bos of groenland zijn woning op. De huizen lagen ver uit
elkander en om elk huis was een grote ruimte, die door paalwerk
afgesloten was, enigszins vergelijkbaar met onze boerenhoven.53
De redenen waarom de huizen zo verstrooid lagen, meent
Tacitus, of in de onkunde van te bouwen, of in de vrees voor
brand te moeten zoeken. Kalk en pannen kenden onze voorvaders
niet. Zij bouwden hun woningen van ruw hout, leem en stro.
De wanden van sommige gebouwen, waren van binnen met
blinkende potklei bestreken. Ook hadden zij holen in de aarde,
die zij in de winter met veel mest bedekten om hun voorraad van
levensmiddelen voor de vorst en voor de vijand te beveiligen.

Kleding

Hun kleding bestond uit een soort van mantel, uit de huid van
een wild54 of tam dier of van grove wollen stoffen gemaakt, die
51 Wig. Keg.
52 Bron, opwellend water.
53 Pallisade.
54 De uitgestrekte wouden leverden in die dagen een menigte grof wild, als:
herten, wolven en wilde zwijnen, op. In het Hercijnisch woud hielden zich
volgens Caesar ook wilde ossen of oerossen op, die wegens hun snelheid en
sterkte, de koningen van de wouden, en voor mensen en dieren gevaarlijk
waren. Dit was al genoeg om de moed van de Duitse jongelingen op te
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wekken, want degenen die de grootste roem behaalden waren zij die de
meeste van deze dieren hadden afgemaakt en het grootste getal van hoornen
konden vertonen. Deze hoornen, die dikwijls met zilver beslagen werden,
wanneer zij dit metaal veroverd of als geschenk ontvangen hadden, dienden
bij hun gastmalen tot drinkbekers.
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zij met het haar naar buiten gekeerd om de schouders hingen en
met een gesp of doorn vastmaakten om wind en regen af te keren.
Deze mantel wordt door Tacitus fagum genoemd; een woord dat
van Keltische oorsprong is en door viltmantel of krijgsmantel55
vertaald wordt.
De rijksten en aanzienlijksten droegen een bijzondere kleding,
die zich nauw om al de leden van het lichaam sloot. De vrouwen
verschilden alleen daarin van de opschik van de mannen dat zij, in
plaats van beestenhuiden, hun klederen uit linnen vervaardigden,
waaraan zij onderscheidene kleuren wisten te geven. Hun armen,
borst en benen waren bloot.

Spijs en drank

Hun voedsel bestond uit wilde vruchten, vers vlees en gestremde
melk, zoals Tacitus zegt. Daar zij akkerbouw bedreven, is het
intussen zeer waarschijnlijk dat zij ook brood gekend hebben. Dit
mogen wij te gereder denken, daar Caesar zegt: dat zij, behalve
melk, kaas en vlees ook een weinig koren gebruikten.
Hun gewone drank was water, maar zij wisten uit gerst of koren,
zoals Tacitus bericht, ook een vocht te bereiden dat een soort van
gisting onderging totdat het enige hoedanigheid van de wijn had
aangenomen. De meesten denken, dat dit dezelfde drank geweest
is die wij bier noemen en waarvan wij bij ervaring weten dat het,
oud geworden zijnde, een bedwelmende kracht heeft.
Soms hielden zij grote gastmalen en bij die gelegenheid brachten
zij wel eens dag en nacht met drinken door hetgeen zij voor geen
schande rekenden. De dronkenschap baarde dan dikwijls twist
en slagerij. Met schelden hielden zij zich niet lang op, het kwam
spoedig tot dadelijkheden56 en niet zelden scheidden zij met
bloedige koppen van één. Deze twisten werden echter spoedig
weer bijgelegd; want zo geneigd als men tot het twisten was even
zo genegen was men ook tot verzoening.
55 Veldkleed. Zak. Mannenkleed. Dit deel lijkt ontleend aan: Leerrijke en
aangename oefeningen van den Latijnschen stijl, voor de hoogere classen.
Röchling, J.G. 1793
Lexicon Latino-Belgicum auctorum classicorum.... op reis droegen; en faguium
is hetzelfde als fagum): ook alle Duitfchers, Tacit. Germ. 17 Schellerus, I.J.G.
1799. via Delper.nl
56 Daden, handgemeen.
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VII. Akkerbouw
Ofschoon de oude Germanen de meeste tijd met de wapenhandel
en met de jacht sleten, dreven zij nochtans ook enige landbouw.
Niemand had echter een eigen en erfelijke akker. Zij verwisselden
de akkers jaarlijks.57 Waarvan Caesar deze redenen geeft:58
1. Opdat men, door de gehechtheid aan de landbouw, de zucht
voor de oorlog niet mocht verliezen.
2. Opdat men zijn landpalen van tijd tot tijd niet mocht trachten
uit te breiden, en de machtigen de bezittingen van de zwakken
niet mochten overweldigen.
3. Opdat men zich, door het optrekken van duurzame gebouwen
niet aan een gemakkelijk leven mocht gewennen.
4. Opdat de begeerte tot rijkdommen niet onder hen mocht
gekoesterd worden, waaruit hatelijke partijschappen en
verdeeldheden te verwachten waren. Eindelijk,
5. Opdat zij het gemeen59 te beter in een goede luim mochten
houden, wanneer deze zagen dat er een evenredigheid van
bezittingen, tussen hen en de vermogendsten plaatsvond.
Van de tuinbouw maken zij weinig werk. Vruchtdragende bomen
waren schaars. Vee hadden zij in overvloed, maar het was klein
en onaanzienlijk. In het vee bestond hun grootste rijkdom. Goud
en zilver hadden zij niet. De schrandere Tacitus merkt hierbij op
dat hij het niet wagen zou te beslissen of de goden in hun gunst
of ongunst dit metaal aan de Germanen geweigerd hadden. De
handel werd door ruiling gedreven.

VIII. Huwelijken
Voor het twintigste jaar mochten de jongelingen zich niet in
de echt begeven. De vrouw bracht geen huwelijksgoed aan de
man, maar de man aan de vrouw. De bruidsschat bestond niet
in kostbare klederen of andere sieraden, maar in ossen en een
57 Tacitus. Germ. Cap. XXVI.
58 Caesar de bello Gallico Lib. VI. Over de Gallische oorlogen.
59 Samen, gemeenschappelijk.
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getoomd paard, een schild met een psriem en een zwaard. De
naastbestaanden van de bruid waren hierbij tegenwoordig en
keurden de bruidsschat. De bruid gaf op haar beurt enige wapenen
aan haar aanstaande man. Bij de inzegening van het huwelijk
werd de vrouw vermaand, dat zij de metgezellin van de arbeid
en de gevaren van haar man moest zijn, dat zij vrede en oorlog,
geluk en ellende, met hem moest delen, hetgeen men, door de
gekoppelde ossen, het getoomde paard en de geschonken wapens
wilde afbeelden.

IX. Lijkplechtigheden
Het verheugt mij dat ik in staat ben, hierover meer licht
te verspreiden, dan over enige andere gewoonte van onze
voorvaderen, daar ik, in de maand oktober van het jaar 1818,60
een menigte grafplaatsen van de vroegste bewoners van deze
gewesten gevonden en geopend heb. Sedert een geruime tijd
hadden de heuvels op de bergen en in de dalen tussen Wilsum
en Ulzen de aandacht van oudheidkundigen getrokken. Aan
het einde van voornoemd jaar besloten enige liefhebbers van de
oudheid61 onder welk getal ik mij bevond een en ander nader te
onderzoeken.
Aan de hang van een berg ten zuiden,62 in de nabijheid van
een wel, uit welke een beek ontspringt, ontdekten wij naast enige
grote door mensenhanden blijkbaar opgeworpen heuvelen en
sedert een onheuglijke tijd Hunnen pölle63 genaamd, een menigte
kleine cirkelronde heuveltjes, die alle kenmerken van de graven
van de oude Germanen droegen. Nadat wij deze geopend hadden,
vonden wij in ieder heuveltje of een urn (askruik) met beenderen
en as gevuld, of de beenderen en as tussen zoden besloten zonder
urnen, drie of vier voeten64 diep in de aarde begraven.
Een soort gelijke begraafplaats vonden wij in de nabijheid van de
boerschap Itterbeek, bij een wel, en in de boerschap Lemke tussen
60 Artikel aan eind van dit hoofdstuk.
61 De Heeren Med. Doctoren Miquel en Bening en de Heer Doctor en
Griffier Wessels, allen te Nieuwenhuis wonende.
62 De zuidhelling.
63 Pölle; heuvel. Grafheuvel.
64 Voet: 30,48 cm. (varieert per land/streek.)
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Nieuwenhuis en Ulzen. Ook bij de boerschap Hardinkhuizen. Het
getal van de opgedolven urnen kan ik niet meer berekenen.65 De
meeste waren zo broos dat zij bij het opdelven, hoe voorzichtig
zulks ook geschiedde, braken. Andere lagen reeds bij het openen
van de grafheuvel in scherven, doch we hebben ook een groot
getal gaaf en ongeschonden te huis gebracht van welke enige zo
wijd zijn dat zij wel een emmer water kunnen bevatten.
Zij waren alle van aarde gebakken, doch niet van dezelfde
gedaante; enigen waren hoog, andere plat, sommige waren zeer
glad en net bewerkt, anderen meer ruw en onachtzaam.
De beenderen waren voor een groot gedeelte vrij goed bewaard
gebleven, hetgeen men aan het vuur,66 hetwelk alle vochtigheid
daar uitgetrokken heeft moet toeschrijven. Onder de beenderen
van mensen herkenden de geneeskundigen ook beenderen van
paarden. Bovenop de as en beenderen, of ook wel in het midden
van vele, niet van alle kruiken of potten, vond men een klein zeer
net bewerkt potje hetwelk gewoonlijk omgestelpt, of waarvan het
onderste net boven gekeerd was.67
Tussen de beenderen vonden wij, op drie of vier plaatsen,
enige koperen sieraden.68 Sommige beenderen, die kenbaar
waren, bewezen naar het eenparig gevoelen van de artsen, dat de
vroegere bewoners van deze gewesten niet groter geweest zijn dan
de tegenwoordige, waarvan zich ook elk door vergelijking van de
opgedolven doodsbeenderen met die van onze tijd gemakkelijk
overreden kan.
Deze ontdekking van de oude grafplaatsen stemt juist overeen
met hetgeen Tacitus verhaalt, van de wijze waarop de oude
65 Het kan op 80 tot 100 begroot worden. Wij hebben van tijd tot tijd nog
nieuwe ontdekkingen gedaan en in de maand mei 1819, op dezelfde plaats,
een menigte urnen gevonden. Tussen Ulzen en Geteloo hebben wij in de
maand augustus van hetzelfde jaar een hunnebed, zoals men die in de
provincie Drenthe heeft, ontdekt.
66 De oude bewoners van deze gewesten hadden de gewoonte, gelijk de
Romeinen en andere volken, hun lijken te verbranden en de overgebleven
as en beenderen in een kruik of een pot te verzamelen en al dus te begraven.
67 Indien deze kleine potjes gediend hebben om de tranen van de naaste
bloedverwanten op te vangen, dan hebben de oude Germanen, de as van hun
overleden vrienden letterlijk met hun tranen besproeid.
68 Een soort van gister. Ook een koperen haartang?
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Germanen gewoon waren hun doden te begraven.69
“Van de lijkplechtigheden,” zegt hij, “maken zij niet veel werk.
De lichamen van beroemde mannen worden met een zekere soort
van hout verbrand.70 Men overlaadt de houthoop, noch met de
klederen noch met specerijen. De wapenen van de overledenen
worden alleenlijk met het lijk in het vuur geworpen en somtijds
wordt ook het paard hetwelk hij bereden heeft er bijgevoegd.71 Een
eenvoudige hoop van zoden maakt het graf uit; terwijl men de
kostbare gedenktekenen, als lastig voor de overledenen, veracht.”
De gedane ontdekking, komt alzo, met deze beschrijving
overéén. Alleenlijk hebben wij geen wapenen, hoegenaamd, in of
bij de askruiken gevonden.
De geleerde Picardt dwaalt derhalve, wanneer hij de ronde
heuvelen, welke zich in het landschap Drenthe bevinden voor graven
van Romeinen of van grote reuzen houdt.72 Waren ze graven van de
Romeinen dan zou men zeker de Charon-penning73 erin gevonden
en hier en daar ook wel een opschrift op de urnen ontdekt hebben;
en waren zij van reuzen, dan zouden de beenderen dit wel uitwijzen.
Behalve de kleine heuveltjes van welke vele nauwelijks meer
zichtbaar zijn,74 daar de plaggen er gedurig afgestoken worden,
vindt men, op zeer vele bergen in het Gericht van Ulzen
verscheidene grote cirkelronde door mensenhanden opgeworpen
heuvelen. Rondom deze ziet men dikwijls nog de greppel, waaruit
de aarde genomen is.
Wij hebben twee daarvan geopend en uit de ene na zeven of
acht voeten diep gegraven te hebben, scherven van een urn en uit
de andere beenderen opgedolven. Ik waag het niet te beslissen,
waartoe deze kolossale heuvelen gediend hebben. Het komt mij
intussen niet onwaarschijnlijk voor, dat zij, de begraafplaatsen
69 De moribus Germ. Cap. 27.
70 Misschien met het hout van dennenbomen of van de jeneverbesstruik.
71 De lezer gelieve zich hierbij te herinneren, dat wij ook beenderen van
paarden in de urnen gevonden hebben.
72 Drentsche oudheden, bladzijde 44.
73 Charon: de veerman op de Styx, de dodenrivier. Penning: veergeld.
74 De berg bij Wilsum, waar wij de meeste urnen gevonden hebben, heet de
Hoppenberg. Deze berg schijnt een algemene begraafplaats geweest te zijn;
maar door het wegnemen van het oppervlak of het plaggen steken, gedurende
vele eeuwen, is de juiste plaats waar de urn zit thans moeilijk te vinden.
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van de koningen en vorsten of van de edelen zijn, aan wie men
een uitstekende eer bewijzen wilde.
Aan de noordoostzijde van Wilsum is in vroegere tijden ook
zo’n begraafplaats geweest als wij aan de zuidzijde nu gevonden
hebben. De ronde heuvelen zijn echter van tijd tot tijd weggewaaid
en van de daardoor ontblote urnen is geen enkele bewaard
geworden. Zoveel weet ik intussen, uit de mond van mensen, die
het zelf gezien hebben, dat zij veel kleiner geweest zijn, dan die,
welke wij nu opgegraven hebben.
Eindelijk vindt men nog in deze gemeente verscheidene lange
en smalle ingevallen graven die, volgens Picardt,75 ook in het
landschap Drenthe gevonden worden en volgens zijn bericht ook
in de boerschap Ringen onder Emmelkamp zouden voorhanden
zijn. Wij hebben enige daarvan geopend en ons, uit de losheid en
de vetheid van de aarde, volkomen overtuigd dat het grafplaatsen
waren. Het blijft intussen een raadsel uit welke tijd deze zijn.
De oude Germanen verbrandden hun lijken. Het is mogelijk
dat zij van latere tijd zijn, toen het christendom ingevoerd, en het
verbranden van de doden verboden was, maar dan blijft nog altijd
de vraag over: “waarom zij van zulk een buitengewone lengte
zijn?”76

75 Drentsche oudheden, bladzijde 48, 49.
76 Toen keizer Karel de Grote onze voorvaders met geweld tot het
christendom bekeerde, moesten alle heidense plechtigheden ophouden. Dit
gebeurde aan het einde van de achtste eeuw. Men mag dan met volkomen
zekerheid vaststellen, dat de opgegraven een potten over de 1000 jaren oud
zijn. N. Kindlingers, Munstersche Beiträge zur Geschichte Deutschlands IIter
Band paragraaf 17.
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Kaart detail rond Wilsum
kan op div. pagina’s.
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Intermezzo

Bericht van de te Wilsum in het
Graafschap Bentheim ontdekte
Grafheuvels en de daarin gevonden
urnen77

Het Gericht78 Ulzen, waartoe Wilsum behoort, is bergachtig. Van
de boerschap Haaftenkamp tot aan de Venebrug heeft men in de
richting van het Oosten naar het Westen, een keten van bergen
en heuvelen van 3 uren lang. Deze bergen bestaan uit grof zand
met kleine keisteentjes vermengd; enige zijn bebouwd en zeer
vruchtbaar, maar verre de meesten, zijn met heide begroeid en
dienen tot weide voor de schapen of tot een plaggenmat.79
Tussen Wilsum en Ulzen heeft men enkele bergen die niet
bebouwd zijn. Wilsum, een grote boerschap met ruim 700 zielen,
wordt ten oosten en zuiden door bergen omringd terwijl de grond
ten westen en noorden uit veen en zogenaamde darfgrond80
bestaande, geheel vlak is en ook vlak blijft tot Coevorden ja aan de
Noordzee, want in het landschap Drenthe vindt men, voor zoveel
mij bekend is, geen bergen van enig belang. Een uur van Wilsum,
ten zuidoosten, ligt een boerschap Golenkamp genaamd. Op
een van de bergen in de nabijheid van deze boerschap, ziet men
negen heuvels, de negen Pölle geheten die door mensenhanden
opgeworpen zijn en uit welke een liefhebber van de oudheid81
voor 50 jaren enige urnen opgedolven heeft.
77 Antiquiteiten, een oudheitskundig Tijdschrift 1819. W. Visch Delpher.nl
78 Gerecht(sgebied).
79 Wellicht plaggen in een schaapstal. Met schapenmest vermengd als
messtof gebruikt. Potstal.
80 Dalgrond?
81 De Heer Doctor en Syndicus Grim.
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Op een andere berg of heuvel, die zeer hoog is, vindt men drie
tumuli van een aanmerkelijke hoogte en deze berg vertoont nog
de sporen van een wal, of omheining uit vroegere eeuwen. De
ligging van die berg in het midden van een uitgestrekte vlakte
maakt het niet geheel onwaarschijnlijk, dat deze tot een offerplaats
heeft gediend.
Op de meeste van de overige bergen vindt men opgeworpen
grote heuvels waarvan sommigen 70 of 80 schreden in omvang
hebben. Tussen de bergen die Wilsum van Ulzen scheiden vindt
men dalen en in deze dalen liggen vijf grote heuvels, die van
oudsher de Hunenpölle genaamd zijn.
Het verhaal van oude mensen, dat dominee Hondela, in het
jaar 1732 als predikant alhier overleden, in deze heuvels had laten
graven en dat hij, uit deze heuvels ijzeren wapenen opgedolven
had, deed in enige liefhebbers van de oudheid het verlangen
ontstaan om dit nader te onderzoeken.
De Heeren Miquel en Bening Med. Doctoren te Nieuwenhuis,
verschenen in de maand oktober van vorig jaar op een bestemde
dag, vroeg in de morgen, in bovengemeld dal, en ze brachten enige
andere vrienden en de nodige arbeiders mee. Ik kwam hen daar
met enige landlieden uit mijn gemeente, die allen gaarne de handen
tot dit onderzoek leenden tegen en nu gingen wij aan het graven.
Geen de minste kennis hebbende van de wijze hoe wij dit
werk aanvaarden moesten, waren onze pogingen in het begin
vruchteloos. De heuvels waren veel te groot om door 10 of 12
mannen in enige uren omvergeworpen te worden. Wij vonden
niets. Bij de grote heuvels echter ontdekten wij enige andere die
aanmerkelijk kleiner waren en wij besloten die te openen en uit
deze scherven van urnen opgedolven hebbende met stukken
van beenderen zetten wij onze arbeid voort en het gelukte ons
die dag nog drie urnen te vinden waarvan wij een bijna geheel
onbeschadigd thuisbrachten. Enige dagen hierna gingen wij weer
aan het werk en wij hadden het geluk in de nabijheid van de
voorgemelde vijf grote heuvels een uitgestrekte begraafplaats van
onze hedendaagse voorvaderen te vinden. Deels op, deels aan de
helling van de berg, de Hoppenberg genaamd, ten zuiden, vonden
wij een menigte van kleine cirkelronde heuveltjes die ieder of een
urn of een hoopje beenderen en as, tussen de zoden naar het
scheen besloten geweest, bevatten.
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Veel van die heuveltjes kon men, aangezien de plaggen er
sedert 100 jaren van afgestoken waren, niet meer onderscheiden.
Als men plat op de buik ging liggen en dan slechts een kleine
verhevenheid boven de oppervlakte ontdekte, miste het zeer
zelden of men vond een urn. De naspeuringen voortzettende,
begaven wij ons vervolgens naar de boerschap Itterbeek, een groot
half uur van hier, ten zuidoosten gelegen. Ook daar ontdekten wij
zo’n begraafplaats en vonden er een menigte urnen.
De urnen zaten niet alle even diep. Sommigen één of twee, andere
3 tot 4 voet onder de oppervlakte van de aarde. In een van de
grote heuvels lieten wij 20 personen graven en vonden wij 8 tot
9 voet diep scherven van een urn. Enige urnen stonden op kleine
keisteentjes, andere op grote keistenen, andere weer in een soort
van leemaarde, uit klei en en zand van een gele kleur bestaande. De
meeste waren van klei gebakken en leken op het grove aardewerk
dat te Ochtrup gemaakt wordt. Andere waren van buiten zeer
glad en fijn en de stof waaruit deze gemaakt waren, was zwart
en het scheen wel iets naar gestoten glimsteen82 te gelijken. Men
vond er tenminste, als men de scherven brak die zelfstandigheid
in, die men in sommige keistenen vindt. De vorm was volkomen
gelijk aan die waarvan men de afbeelding in het oudheidkundig
tijdschrift heeft en die te Vlagtwedde of daar omstreeks gevonden
zijn. Grove urnen en gladde netbewerkte, hoge en platte met een
wijde buik, vond men op dezelfde plaats.
De begraafplaatsen waren altijd in de nabijheid van een wel,83
of van de oorsprong van een beek. In sommige urnen vonden
wij een klein dikwijls glad en naar het schijnt oorspronkelijk
verglaasd potje. Dit potje stond doorgaans omgekeerd in de urn,
soms lag het ook boven op de as en soms ter zijde van de urn,
terwijl het door de as, tot een kleverige zelfstandigheid geworden,
aan de grotere vastkleefde.
In alle urnen vonden wij as en beenderen. Waar de grond vochtig
was, daar waren de beenderen vergaan en was alles tot een vaste
massa geworden, die men niet dan met moeite uit de pot kon
brengen. Zo heb ik eens een geheel uur gearbeid, om een urn, die
82 Glimmer. Wellicht vuursteen.
83 (water)bron.

75

meer dan een emmer water bevatten kon, door middel van een mes
van deze stof te ontdoen, daar ik ze zonder die stof er vooraf uit
gearbeid te hebben onmogelijk geheel uit de grond heffen kon.
Ik bespeurde intussen, dat ze reeds bij het inzetten moest
gebroken zijn, aangezien een stuk van de rand onder de as op de
bodem lag. In de meeste urnen vonden wij de beenderen geheel
gaaf tussen de as. Behalve de beenderen van mensen, van welke
wij de ronde knopen van het heupbeen in de meeste kruiken
ongeschonden aantroffen, vonden wij ook dikwijls de beenderen
van paarden in de urnen.
Dit bevreemdde ons niet, daar Tacitus uitdrukkelijk zegt:
Interdum et equus adjicitur.84
Het getal van de opgedolven urnen kan ik niet meer berekenen.
Het beloopt gewis ver over de 100. De meeste vielen uit elkaar
zodra zij de invloed van de lucht gevoelden, andere braken
wanneer men ze aanraakte om ze uit de groeve te lichten, hoe
voorzichtig dit ook mocht geschieden.
Wij hebben intussen een grote menigte, weinig of in het
geheel niet beschadigd, met de beenderen daarin gevonden,
thuisgebracht en ik twijfel er niet aan of er zitten nog veel in de
grond. Maar het is moeilijk, daar de tijd de heuvels geslecht heeft
de juiste plaats te treffen.
Tussen Nieuwenhuis en Ulzen, in de boerschap Hardingen ligt
een berg, die de Homberg genoemd wordt. Ook hier vindt men
tumuli. We hebben uit deze enige urnen opgegraven. Een van die
urnen was van drie oren voorzien. Behalve beenderen hebben wij
niets gevonden dan twee koperen plaatjes met een haakje eraan
en misschien als fibula gebruikt en een klein koperen tangetje;
waarschijnlijk gebruikt om de haren uit te trekken; ook een fibula
van rood koperdraad.
In vorige tijden heeft men volgens Picardt, in het graafschap
Bentheim ook zulke hunebedden gehad, als thans nog in Drenthe
gevonden worden. De inwoners hebben deze laten springen,85 om
de stenen voor het bouwen van huizen en schuren te gebruiken.
84 Soms komt er een paard bij.
85 Met buskruit laten ontploffen. Ook in Drenthe veel gedaan.
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Onlangs ontdekten wij bij Getelo, een boerschap onder Ulzen,
zo’n hunebed.
Bij het ondermijnen van de stenen vonden wij scherven van
urnen met zulke strepen erop als men die in het landschap
Drenthe aantreft; ook vonden wij een stenen beitel of kiel, juist
zoals de heer Willink Schout te Emmen die heeft.
In vroegere dagen was ten noordoosten van Wilsum aan het Veen,
ook zo’n begraafplaats, die de landlieden het Hunen-Kerkhof86
noemden. De heuvels zijn echter door de wind weggestoven en
de urnen, die kleiner waren dan de thans gevonden urnen, door
de schaapherders in stukken geslagen. Het is nu een stuifzand. Na
een regen vindt men vaak brokken van de urnen en stukken van
beenderen. Eenmaal heb ik daar een potje opgedolven, dat echter
uit elkaar viel. Op een andere plaats heeft een landman 50 jaar
geleden eens twee urnen opgedolven, waarin koperen armbanden
gevonden werden, waarvan nog een stuk voorhanden is.
Een van mijn oudheidkundige vrienden, de Heer Doctor
Miquel, liet een bericht van de hier gevonden graven in het
Hanoversch Magazijn plaatsen en verzocht de liefhebbers van de
oudheden in Duitsland om opheldering. Op bevel van Z. D. H.
de groothertog van Meklenburg, werd in dit tijdschrift bekend
gemaakt, dat wij met zijn hofmaarschalk de heer van Oertzen, aan
wie het opzicht over het museum te Ludwiglust87 aanvertrouwd
was, in briefwisseling konden treden. De Heer Doctor Bening
schreef aan die Heer en kreeg een uitgebreid antwoord waarvan
ik de vertaling hierbij heb gevoegd.88 Ik heb tevens van de gedane
ontdekking, zowel aan de Oudheidkundigen en met roem bekende
Scheltema, als aan het Koninklijk Nederlands Instituut van de
Wetenschappen te Amsterdam, op zijn tijd bericht gegeven.
Wilsum 28 oktober 1819.
W. F. Visch, predikant de Wilsum.

86 Tussen Erica een Zuidbarge is een heuveltje in het fietspad: Het
hondenkerkhof. Wellicht een verbastering van Hunenkerkhof. Pag. 676.
87 Gemeente in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren.
88 Dit in het volgend nommer.
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Tweede hoofdstuk

Van de lotgevallen van onze
voorvaderen, onder de Romeinen,
Saksen en Franken

I. Onder de Romeinen
Het verblijf van onze voorvaderen in deze gewesten was verre
van gerust te zijn. Het eerste verdriet werd hen van de Sueven,
nu Swaben genaamd aangedaan. Dit volk kwam omtrent 50 jaar
voor de geboorte van Christus, toen Julius Caesar Gallië aan
zijn scepter onderworpen had, uit Pommeren, Brandenburg,
Meklenburg, enz. en overviel voornamelijk de strijdbare Friezen
drong tot de Tubanten door en jaagde hen het land uit, om zich
zelf daarin te vestigen. Deze barbaarse overstroming duurde niet
lang: keizer Augustus sloot met dit machtig volk een verbond en
ruimde hun, onder hun koning Marobodus het tegenwoordig
Swaben in, waardoor de Tubanten weer in het gerust bezit van
hun vaderland geraakten.
Hierop volgden spoedig de bekende krijgstochten van de
werelddwingende Romeinen, welke gesel ook onze voorvaders
ondervinden moesten.
Geen volk heeft echter aan die dwingelandij van de Romeinen
meer tegenstand geboden, dan de oude Germanen. Onze
voorvaders, de Tubanten, lieten zich ook niet gemakkelijk onder
het juk brengen.
Onder de Romeinse veldheren, die in deze landen het meest
bekend geworden zijn en die de toenmalige volken, de Usipeten,
de Tenkters, de Tubanten, de Friezen en andere overwonnen
hebben, verdient bijzonder genoemd te worden Claudius Drusus,
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de stiefzoon van de beroemde keizer Augustus, onder wie de
Zaligmaker geboren is. Tien jaar voor de geboorte van Christus
werd deze Drusus door keizer Augustus met een leger krijgsvolk
naar Duitsland gezonden, om dit land te overmeesteren, waar hij
ook gedeeltelijk in slaagde. Zijn wreedheid was zo groot, dat de
moeders hun kinderen liever op de grond wilden verpletteren dan
hen als slaven van Drusus en als slachtoffers van zijn dwingelandij
te laten opwassen.

De Droes hale!

Zijn naam alleen al was zo verschrikkelijk, dat wanneer de
mensen in drift elkander uitgescholden en hun tegenpartij allerlei
ongeluk toewensten zij zich van de woorden “dat die Droes hale!”
bedienden.89 En is het wel te verwonderen, dat deze anders zo
dappere held zich zo’n schandzuil in deze gewesten stichtte? daar
hij de eerste was, die de ingezetenen tot slaven maakte en hen niet
alleen een zware schatting oplegde, maar hen ook van hun beste
manschappen beroofde, die hij onder zijn legioenen stak, of naar
andere afgelegen gewesten verplaatste, om ze des te beter in toom
te houden. Een behandeling, waaraan men toen nog niet gewend
was.
Het was deze Drusus, die de IJssel in de Rijn leidde om de schepen
des te gemakkelijker van de Rijn in de Noordzee te brengen.
Het water, dat van Arnhem naar Doesburg loopt, is een kanaal,
dat Drusus heeft laten graven en dat nog heden naar zijn naam
Drususgracht genoemd wordt.90
89 Picardt, Antiquiteiten van het oude Vriesland bl. 95.
90 De Drususgracht of -grachten zijn aangelegd ten behoeve van
troepentransport van de Rijndelta naar het noorden (Flevomeer, Friesland en
de Elbe-monding), tijdens een grote militaire campagne tegen de Germanen.
Er zijn tijdens de Romeinse aanwezigheid nog meer grachten aangelegd in
het huidige Nederland en Duitsland, naast die van Drusus bijvoorbeeld
de gracht van Corbulo. De feitelijke ligging van de Drususgracht(en) is
onbekend. Romeinse grachten werden aangelegd om twee wateren, vaak
rivieren met elkaar te verbinden. N.a.v. De Volkskrant 5 maart 2022:
Een deel van de Vecht is waarschijnlijk ontstaan uit de kanalen die de
Romeinse opperbevelhebber Drusus Claudius Nero speciaal voor deze
veroveringstocht aanlegde. Dat is althans het sterke vermoeden van de
72-jarige promovendus Jan Verhagen en twee geoarcheologen van de
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De Rijn-Maasdelta in Nederland, met aantekening van de in de tekst
genoemde plaatsen en rivieren. De huidige actieve riviertakken zijn in
donkerblauw weergegeven. De takken die alleen plaatselijk water afvoeren
zijn in het zwart weergegeven.

De overlevering zegt ook dat deze Drusus het kasteel te Bentheim
gebouwd heeft. Opmerkelijk is het dat aan de Noordwestzijde van
dit kasteel een hoge rots nog tot op deze dag de naam van Duvels
of Droses kussen draagt. Het opschrift op die rots:
“hier heeft Drusus gericht gehouden over de Tubanten”
is echter van latere oorsprong.
Een vaderlandse geschiedschrijver91 is er niet vreemd van, dat
deze rots de naam van Drusus kussen voert, omdat de stichter
van het kasteel zich dikwijls daarop plaatste om de bouw van de
vesting te aanschouwen of de omliggende landstreek te overzien.
Vrije Universiteit Amsterdam, die een artikel publiceerden in het vakblad
Netherlands Journal of Geosciences. The option of Roman canal construction
by Drusus in the Vecht river area (the Netherlands): a geoarchaeological
approach. J. Verhagen et al. https://doi.org/10.1017/njg.2022.2
91 De Heer Rump M.S.S.
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Overige opties voor de vaarroute naar het noorden, gemaakt onder leiding
van Drusus. Mogelijke kanalen worden in rood weergegeven. In het Rijntracé
(paars) kunnen lokale verbeteringen zijn aangebracht. Het riviernetwerk stamt
uit de vroege Romeinse tijd. Inzet: hedendaags NW Europees riviernetwerk
met routes van de vlootreizen van Drusus, Tiberius en Germanicus tussen
12 v.Chr. en 16 n.Chr. Paleogeografische kaartachtergrond: Vos & de Vries
(2013) (v 2.0), situatie ijzertijd, ca. 500 voor Christus.

Intussen, wanneer de overlevering aangaande het kasteel en de
stichting ervan, ook gegrond mogen zijn, moet men toch het slot,
zoals het thans is niet voor een werk van de Romeinen aanzien.
De meeste gebouwen zijn van veel latere oorsprong. Alleen de
zogenaamde Kronenburg, de kapel, de bierkelder, enzovoort
enzovoort zijn blijkbaar van een hoge ouderdom en misschien
nog overblijfsel uit de tijden van de Romeinen.

Drusus vergiftigd

De overlevering aangaande de stichting van het kasteel door
Drusus heeft dit voor zich, dat de Romeinse veldheren de
gewoonte hadden hun namen in de overwonnenen landen door
duurzame gedenkentekenen te vereeuwigen en dat de Romeinse
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geschiedschrijver Florus, bijzonder van Drusus verhaalt, dat hij
50 kastelen aan de Rijn gebouwd heeft.92
Wat hier ook van zijn moge, zoveel weten wij, dat dit kasteel
naast dat van Tekelenburg,93 het oudste in deze gewesten is.94
Het wreed bewind van dwingelanden is zelden van lange duur.
De geschiedenis van de jongste gebeurtenissen in Europa, de val
van Buonaparte levert daarvan een nieuw bewijs.
Drusus, zo verschrikkelijk in deze gewesten, werd uit afgunst over
de behaalde schitterende zegepralen van een zekere Sejanus door
vergift omgebracht, of volgens anderen overleed hij aan de gevolgen
van een val van zijn paard in het 30e jaar van zijn leven te Mentz.95
Zijn opvolger was Quintilius Varus, stadhouder van Sirien.

Hermannsslacht

De Duitse volken, de vreemde overheersing moede, verenigden
zich 10 jaar voor de geboorte van Christus, onder aanvoering
van Arminius of Herman, Vorst van de Cherusken, tegen deze
Quintilius Varus en overvielen hem in het Teutoburgerwoud dat
zich van Osnabrück en Teklenburg door de graafschappen Lippe,
Ravensberg en het sticht Paderborn uitstrekte en wel tussen
Paderborn in Detmold, niet ver van de stad Horn, met zulk een
gelukkig gevolg, dat het hele leger van de Romeinen vernield
werd.96
92 Lib. IV. Cap. 12. Zie ook Picardt, bladz. 96.
93 Tecklenburg is een stadje en gemeente in de Duitse deelstaat NoordrijnWestfalen. De stad ligt in het Teutoburgerwoud, in de Kreis Steinfurt.
94 De geleerde Jungius wil de oorsprong van het kasteel liever uit de tijden
van de Franken afleiden. Hist. Com. Benth. Lib. I. cap. 3
95 Mainz.
96 De titel van werk van Anselm Kiefer, (in Groninger museum). Wege der
Weltweisheit: Die Hermannsschlacht, verwijst naar de Duitse geschiedenis.
De Hermannsschlacht (Varusslag) vond van 9 tot 11 september in het jaar
9 na Chr. plaats in het Teutoburger Woud, toen de Cherusken onder leiding
van Hermann, de Romeinse legioenen verpletterden. Hoogstwaarschijnlijk
bij het huidige gehucht Kalkriese in Nedersaksen. De Germanen hakten
hier drie legioenen van circa 18.000 Romeinen in de pan. Het was een van
de grootste nederlagen uit de Romeinse militaire geschiedenis. Vanaf dat
moment bleven de Germaanse stammen onafhankelijk en in de loop der tijd,
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• Nordhorn

Kalkriese •

(locatie Hermannsschlacht)

Osnabrück •
Tecklenburg •

Dageraad van Duitsland

Ik geloof mijn lezers geen ondienst te zullen bewijzen door hen de
bijzonderheden van deze slag, die als de dageraad van de Duitse
vrijheid moet beschouwd worden, op te geven.
Arminius, de vorst der Cherusken, een strijdbaar volk aan de
oevers van de Wezer, was te Rome opgevoed en had om zich des
te meer aan de belangen van het Romeinse volk te verbinden
de waardigheid van Romeins burger verkregen. Hij diende
met Segestes, een ander opperhoofd van de Cherusken, in het
Romeinse leger en voerde het bevel over de hulptroepen, die de
Cherusken aan de Romeinen leverden. Dit volk had dezelfde
staatkunde waarvan Buonaparte zich in onze tijd bediende: het
maakte de overwonnen volken tot zijn bondgenoten en bediende
zich van de wapens van de nieuwe bondgenoten om anderen
onder het juk te brengen.

Verraad

Arminius, die vastbesloten was zijn natie vrij te maken, wachtte
slechts op een gunstige gelegenheid om het masker van de
vriendschap af te leggen en zich openlijk als vijand van de
vooral sinds de Romantiek, is Hermann uitgegroeid tot de bevrijder die aan
de basis stond van Duitsland.
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Romeinen te verklaren. De opstand van een afgelegen volk,
misschien door zijn zendelingen bewerkt, verschafte hem die
gewenste gelegenheid.97
Quintilius Varus besloot met drie legioenen aan dit oproerige
volk een bezoek te geven en het eerbied voor de Romeinse
adelaren te leren. De weg derwaarts was ongebaand, men moest
deze eerst openen en hier en daar bruggen maken. Varus trok
met het hoofdleger vooruit terwijl Arminius de achterhoede,
uit Cherusken en Romeinen bestaande aanvoerde. Segestes, een
ander opperhoofd van de Cherusken, waarschuwde Varus voor
het verraad van Arminius en ried hem op zijn hoede te zijn, maar
de trotse Romein sloeg deze raad in de wind.
Nadat hij met zijn leger in de nabijheid van een grote woud
gekomen was, vielen hem de Germanen van alle zijden aan
en brachten hem in wanorde; dat wel Arminius het masker
afwerpende met zijn Cherusken de Romeinen in de rug viel en de
vreselijkste slachting onder hen aanrichtte.
De Romeinse geschiedschrijvers zoeken de oorzaak van deze
verbittering van de Germanen in het gedrag van Varus, die zij van
wellust, hoogmoed en wreedheid beschuldigen; terwijl zij hem
tevens ten laste leggen dat hij hoogst onstaatkundig te werk ging,
daar hij, onder het volk dat nog maar op de laagste trap van de
beschaving stond en dat met een onverzettelijke gehechtheid aan
zijn voorouderlijke wetten en gebruiken kleefde, de Romeinse
rechtspleging invoeren wilde.

Slang: houd op te sissen

En hieruit leiden zij voornamelijk de ijselijke woede tegen de
Romeinse advocaten af welke men de ogen uitstak, de handen
afhieuw en op de verschrikkelijkste wijze ter dood bracht. Een
Duitse soldaat, om slechts een staal daarvan te leveren, sneed een
van die rechtsgeleerden de tong uit, naaide hem de mond toe en
sloeg hem vervolgens met de afgesneden tong in het aangezicht,
zeggende: “Eindelijk slang! zult gij ophouden te sissen.”
Behalve drie legioenen, oftewel 20.000 man, verloren de
Romeinen twee adelaren; de derde adelaar rukte de vaandrager
97 De geleerde Möser meent dat de Eemslanders zich daartoe hebben laten
gebruiken. Osnabrückische Geschichte I Theil bladzijde 147.
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van de stang en deze in zijn gordel verbergend smoorde hij
zichzelf in een moeras.98
Varus bracht zich uit wanhoop om het leven. De aanzienlijkste
Romeinen werden als beesten geslacht en aan de goden geofferd.
De gemenen99 werden zonder genade aan de bomen opgehangen.
Zes jaren daarna zag men nog de beenderen van de verslagenen
op het veld liggen en de schedels aan de stammen van de bomen
gespijkerd.100
Augustus nam zich dit verlies zo zeer ter harte, dat hij enige
maanden lang noch haar, noch baard liet scheren; ja dikwijls met
het hoofd tegen de muur liep en als een razende uitriep: “Varus!
Varus! geef mij mijn legioenen weer!”
De plaats waar deze slag voorgevallen is, draagt nog hedendaags
de naam van het Winveld en de beide, door de Sennerheide
lopende beken, worden de Rode Beek en de Beenderen Beek101
genaamd. In vroegere jaren heeft men hier veel Romeinse wapenen
en munten opgedolven, waarop de beeltenissen van Julius Caesar
en Augustus geslagen waren.
Te Rome kon men intussen de nederlaag door Varus geleden
niet verkroppen. Tiberius, die in plaats van Augustus, die niet
lang na deze slag overleden was, de keizerstroon beklommen had,
zond zijn neef Drusus Germanicus, zoon van de voorgemelde
Claudius Drusus, met een leger van 100.000 man naar de
Rijn. De tweedracht die tussen de Duitse volken heerste en de
zorgeloosheid, waarin zij leefden, gaf de Romeinse veldheer een
schone gelegenheid om de nederlaag van Varus te wreken. Hij
overviel eerst de Marsers.102
Door zijn kondschappers103 vernomen hebbende, dat deze in
een zekere nacht een groot feest zouden vieren en een plechtig
gastmaal houden, zond hij Caecina met uitgelezen lichte troepen
vooruit, die hij met zijn legioenen op de voet volgend, onder
begunstiging van het sterrenlicht, tot de gehuchten van de Marsers
genaderd, vond hij hen zorgeloos, ongewapend en half slapend
98 Florus Lib. IV. Cap. 12.
99 gewone volk.
100 Tacitus Ann. I. cap. 63.
101 Nog niet gevonden.
102 Naar het gevoelen van Möser Osnabrücker Geschichten, de Munstersen.
103 Boodschappers. Berichtgevers.
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bij hun feestelijke maaltijd. Met de snelheid van de bliksem
en de woede van een tijger vielen de cohorten van Caecina en
de legioenen van Germanicus nu op hen aan. Geen sekse,104
noch jaren, vonden medelijden. Geen heiligdommen werden
verschoond. De prachtige tempel van Tansana105 werd met de
grond gelijk gemaakt en de ijselijke slachting onder de weerloze
en niets kwaads vermoedende Marsers aangericht.
Van daar verspreidden zich de zegevierende benden wijd en
zijd. Het land werd 50 mijlen ver, te vuur en te zwaard verwoest.
De naburige volken, de Brukteren, Tubanten en Usipeten werden
gelijk de Marsers bijna geheel vernield. Deze verwoestende tocht
volbracht zijnde, voerde Germanicus zijn leger weer naar de Rijn
terug waar het de winterkwartieren betrok.106
Niet lang hierna, het was zes jaren na de nederlaag van
Varus, bedreigden de Germanen, nadat ze de Cherusken107 tot
bondgenootschap hadden overgehaald, onder krijgsbevel van
dezelfde Arminius, opnieuw de Romeinen.

104 Mannen en vrouwen. Iedereen werd aangevallen. Ongeacht leeftijd.
105 Ook Tanfan(a).
106 Tacitus Ann. Lib. I cap. 50 en 51.
107 Een volk dat in het bisdom Verden, Lunenburg Brunswijk, Hildesheim,
Halberstadt, Schaumburg, enzovoort woonde.
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Intermezzo

Iets over Tanfana

Een godheid der oude Batavieren
Het108 is bekend dat onze voorouders, de oude Batavieren, een
godheid vereerden, die door Tacitus genoemd wordt Tanfana en
dat een tempel van deze zich bevonden heeft in het land van de
Marsen of Marsasen, die de landstreek rond Tessel bewoonden;
doch deze tempel werd door de Romeinen tot de grond toe
geslecht. Het is echter de grote vraag welke godheid, hetzij van
het mannelijk of vrouwelijk geslacht, men eronder te verstaan
heeft, want de Romeinen verbasterden de eigennamen zowel
van de goden van de door hen overwonnen volken, als die van
personen, zo sterk dat men niet eens juist kan bepalen hoe deze
eigenlijk geweest zijn, terwijl zij aan deze een Latijnse uitgang
gaven niet alleen, maar ook wel verwisselden met namen die
wat de klank aangaat enige overeenkomst hadden met die, die
bij hen in gebruik waren, bijvoorbeeld zij noemden de veldheer
van de Germanen Herman of beter Harmen, Arminius of
Harminius.
Claudius Civilis – Der kluger Sieger
De veldheer van de Batavieren noemden zij Claudius of
Julius Civilis, ofschoon hij deze Latijnse naam zeker bij zijn
landgenoten niet zal gedragen hebben. Misschien kenden
de Romeinen niet eens de eigen naam van Claudius Civilis,
misschien gaven de Batavieren hem die eernaam, wegens zijn
overwinningen, van der kluger Sieger, dat is de kloeke, de dappere
overwinnaar en hiervan konden de Romeinen die woorden, die
108 Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak 1819. pag 732727 Delpher.nl
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zij toch niet verstonden zeer gemakkelijk veranderen in Julius
of Claudius Civilis. – Dan – waar dwaal ik heen?
Ik keer dus terug naar Tanfana. Volgens enigen is Tan in het oud
Duits een den, en fan in het Gotisch en Teutoons, een godheid.
Tanfan zou dan zoveel zijn als de god van de dennenbomen,
die voorheen in menigte in Germania werden gevonden, of
een bos- of woudgod betekenen en men vergelijkt dan deze
godheid met Pan, de veld- en veegod van de Romeinen, of
de god van het heelal, volgens de Griekse betekenis van dit
woord. Anderen vergelijken het woord Tanfan met de Faunen,
woudgoden, die in het gotisch Fanen of Foonen genoemd zijn en
met de Romeinse Silvanus.
“Men komt dichterbij de eenvoudige waarheid,” zo spreekt
E. M. Engelberts, waaruit ik ook het zo even voorgaande, de
naamafleiding van Tanfana ontleende.109
“wanneer men hier denkt om het Duitse woord Aanvank, van
ouds t’ Anvank of Tanvank, gelijk de beroemde Hooft110 het in
zijn vertaling van Tacitus schrijft, het Begin. En dan zou dit het
zelfde Wezen zijn, dat de Hebreën en de Christenen, de Eerste
en de Laatste, het Begin en het Einde van alle dingen noemen.
Evenwel,” zo vervolgt gemelde geleerde verder, “evenwel durf
ik hier niets bepalen: alleen moet ik er nog bijvoegen, dat de
Romeinen even zo wonderlijk met vreemde woorden en namen
plachten te handelen en deze naar hun taal te brengen als weleer
de Grieken en nu de Fransen.”
Toevallig doorbladerde ik het werkje van Suffridus Petrus, de
Scriptoribus Frisiae, waarin ik in het leven van M. Alvines, een
Fries schrijver, die omtrent het jaar 1400 leefde het volgende
vond aangaande Tanfana. Ik wil dit voor de lezers van ons
Maandwerk, aangezien het zeker aan velen onbekend is, vertalen,
laten we echter alles ter beoordeling van de geleerden over.
“Het is aan iedereen in Vriesland bekend, dat men een zeker
vaandel of standaard bij onze oude voorouders in grote waarde
109 De Aloude Staat en Geschiedenissen der Nederlanden. Deel IV, bladzijde
157 tot 159.
110 P.C. Hooft.
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hield. Ook is bekend, dat er bij de Marsen een beroemde tempel
van T’anfane is geweest, die door de Romeinen volgens het
verhaal van Tacitus, in het derde boek van zijn Jaarboeken, is
verwoest. De uitleggers zijn het omtrent deze plaats nog niet
eens, aan welke godheid deze tempel was toegewijd. In de
uitgelezen schriften van Hubertus Schotus wordt uitdrukkelijk
gezegd, dat de tempel van T’anfane een tempel geweest zij van
de oude vaan of vaandel in Vriesland. De Marsen hebben onder
verschillende benamingen onderscheidende plaatsen bewoond
en Joachim Hopper plaatst hen zelfs in Vriesland, dat door
verscheidene getuigenissen uit de oudheid wordt bevestigd.
Toh alden fane
T’anfane is samengesteld en samengetrokken uit de woorden
Toh alden fane,111 hetgeen betekent: bij het oude vaandel, want
Toh is bij, Alden oud en fane een vaan, vaandel; derhalve was de
tempel van T’anfane de tempel bij het oude vaandel.
Dit vaandel of standaard wordt met recht het oude genoemd,
omdat het vele eeuwen voor de aankomst van Friso in Vriesland
en daarna, meer dan 300 jaren voor de komst van de Romeinen
in Vriesland, gebruikt werd. Deze tempel wordt met alle recht
voor zeer beroemd gehouden wegens de vier voortreffelijkheden
of eigenschappen, die de aartsvader Sem, volgens het verhaal
van Alvinus, aan dat vaandel heeft medegedeeld.” (de vertaler
laat dit gestelde over aan de lichtgelovigheid van Alvinus.)
“De eerste eigenschap was, dat dit vaandel of standaard een
behoedmiddel was tegen donder, bliksem en andere onweders.
Het was ten tweede een middel tegen heksen, spoken, de
nachtmerrie en alle andere duivelen bij dag en nacht. Het had,
ten derde, de kracht om de onreine geesten uit de bezetenen
te drijven. Ten vierde bezorgde het een zekere overwinning
in de slag tegen de vijanden. Door de roem van deze
eigenschappen heeft dit vaandel, als het voornaamste werktuig
van de beschermgod aan deze zeer beroemde tempel de naam
medegedeeld, zodat hij T’anfane werd genoemd.
Uit deze tempel werd, evenals uit een algemeen en openbaar
wapenhuis van het gehele land, dit vaandel door de
111 In Friesland (NL) is een plaats Alde feanen (oud veen, of oude vaan?)
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priesters gehaald zo dikwijls de noodzakelijkheid van een
beschermingsmiddel tegen het dreigend of tegenwoordig zijnde
gevaar vorderde. Deze tempel door de Romeinen verwoest
zijnde, zo hebben de priesters dit vaandel elders heen gebracht,
dewijl de nood dit eiste en hebben dit vaandel zorgvuldig
verborgen, opdat het niet in de macht van de vijanden zou
komen, terwijl zij het volk wijsmaakten, dat zij het vaandel
in de grond hadden begraven. De Romeinen uit Germanië
verdreven zijnde, zo is de haat wegens dit gevaar overgegaan
op de Denen, die altijd onveranderlijke vijanden van de Vriezen
zijn gebleven.”
Vaandel
“Dit gevoelen en bijgeloof heeft geduurd tot de tijd van de
heilige Willibrordus, die, naar men zegt, dit vaandel weer
tevoorschijn heeft gebracht en het aan Magnus Forteman,112 de
eerste graaf van Bentheim, zou hebben gegeven, die door de
hulp van het vaandel onder Karel de Grote de stad Rome heeft
ingenomen en aan Karel overgegeven: hij heeft hierdoor van
de keizer de vrijheid voor de Vriezen verkregen; hierom werd
deze standaard naderhand Magnus fane, dat is het vaandel van
Magnus genoemd door de Vriezen. Men zegt ook, dat Magnus
van Rome is teruggekeerd en dat hij teruggekeerd zijnde, de
vrijheidsbrief voor de Vriezen, die hij van de keizer en de paus
ontvangen had, te Almen,113 dat nu Harlingen wordt genoemd,
112 Magnus of Magnus Forteman is de legendarische Friese vaandeldrager
uit de 9e eeuw, onder wiens aanvoering de Friezen de stad Rome voor Karel
de Grote veroverd zouden hebben. Aanleiding voor deze verovering zou een
opstand van Romeinse edelen zijn waarbij de ogen van Paus Leo III, volgens
de sage de broer van Karel de Grote, waren uitgestoken en de paus de stad
was uitgezet.
113 Almenum is een buurtschap in de gemeente Harlingen in de Nederlandse
provincie Friesland. Almenum ligt aan het Van Harinxmakanaal, aan de
rand van Harlingen en ten westen van Midlum waar zij formeel onder valt.
De buurtschap is vernoemd naar het kerkdorp dat oorspronkelijk deel
uitmaakte van de grietenij Barradeel.
Almenum ontstond op een terp, waarvan de geschiedenis teruggaat tot de
8e eeuw, toen er een kerk werd gebouwd. Er is een Friese sage over de St.
Michaëlsdom, waarin wordt gezegd dat een rode wonderdoende banier in
de dom zou zijn ingemetseld, de Magnusvaan. Die is genoemd naar Magnus
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in de kerk, die zijn vader Gustaaf Forteman had gesticht, ter
bewaring heeft weggelegd; ja ook, dat hij dat vaandel daar
heeft verborgen, opdat het misschien niet in de handen van de
heidenen zou komen en het aanleiding tot afgoderij zou geven.”
“Geen mens tot hiertoe heeft het vaandel ooit gezien, daarom
menen velen, dat het vaandel niet hier, maar op een veiliger
plaats verborgen is, aangezien die kerk, in die tijd slechts wanden
of muren van riet had.
Jenko van Douma, een man van een edele geboorte en van veel
gezags, schrijft hierover zeer veel in zijn testament.114 Het is bij
onze landslieden wegens een zekere voorzegging zeker, dat men
wel eens zal oorlogen en vechten in de streek van Stania, – die
een zeer grote weide is in Vriesland aan de rivier de Lauwers bij
Gerkesklooster – en dat men aldaar zal strijden over de vrijheid
van het vaderland en ook dat degenen overwinnaars zullen
wezen die dat vaandel in hun macht hebben.”
Vertaler.

Forteman, een fictieve figuur, die rond het jaar 800 moet hebben geleefd en
die na de verovering door de Franken in de 8e eeuw bij de stichting van de
dom van Almenum betrokken is geweest.
114 Jenko van Douma schreef een Kortbegrip van de zaken in Vriesland
voorgevallen. Dit noemde hij zijn testament.
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Germanicus trekt naar de Eems
Tiberius zond, in de 15e jaar n. Chr. geboorte, Germanicus, die
toen in Gallië was om de schatting115 in te vorderen, naar de Eems
om het geweld van de oorlog niet op één plaats te hebben.
Caecina, een van de bevelhebbers onder Germanicus,
marcheerde dien ten gevolge met 40 regimenten door het land
van de Brukteren naar gemelde rivier. Pedro leidde zijn ruiters
over de grenzen van de Friezen en Germanicus zelf voerde vier
keurbenden aan over de meren. Ze verenigden zich bij de Eems.116
Na de Brukteren verstrooid te hebben trok dit leger over de
uiterste grenzen van dit gebied, alles wat er tussen de Eems en
Lippe117 lag verwoestend. Germanicus ging tot het bos Teutoburg,
dat volgens Tacitus zich aan de Lippe bevond, en volgens Cluverius
aan de grenzen van het bisdom Paderborn gezocht moet worden;
de plaats waar de benden van Varus, zoals boven gezegd is,
verslagen waren, om tot daar door te doordringen, ten einde de
aldaar nog verstrooid liggende doodbeenderen van de Romeinen
te begraven. Hij zond Caecina vooruit om bruggen en dijken in de
vochtige moerassen en de bedrieglijke velden te leggen. Nadat ze
deze laatste lijkdienst aan hun broeders bewezen hadden, trokken
de Romeinen na nog een onbesliste slag met Arminius gehad te
hebben naar de Eems terug. Een deel van de ruiters kreeg order
om langs het strand van de zee naar de Rijn te trekken.

Bruggen

Deze bruggen waren reeds enige jaren v. Chr. geboorte door
Lucius Domitius, een Romeins ridder en grootvader van Nero,
over de moerassen aangelegd, maar zeer vervallen.
115 Belasting.
116 Tacit. Ann. Lib. I cap.60.
117 De Lippe is een zijrivier van de Rijn in Duitsland. De rivier is 220 km
lang. Het verval tussen de bron bij het Teutoburger Woud en de monding bij
Wesel bedraagt 114,5 meter.
De Lippe ontspringt aan de westkant van het Teutoburger Woud in het
kuuroord Bad Lippspringe, even ten noorden van Paderborn. Kort daarna
neemt zij bij het Paderbornse stadsdeel Schloss Neuhaus de Pader en de
Alme op.
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Op de hoogte aan weerskanten van deze moerassen groeiden
veel bossen. Arminius (de overgelopen Romein), die Caecina
op zijn (Caecina’s) terugtocht was voorgekomen,118 had zijn volk
dezelfde weg opgestuurd. De Romeinse veldheer werd in de
overtocht over deze bruggen, die door ouderdom en regenvlagen
vergaan waren en hersteld moesten worden, zodanig belemmerd
dat hij zich gedwongen vond zijn manschappen aldaar te legeren,
om een gedeelte van die manschappen aan de brug te doen werken
en een gedeelte tot dekking119 van de werklieden te gebruiken.
Tijdens die hoogste moeilijke arbeid werden de Romeinen met
kracht door de Germanen en Cherusken gestoord. De toestand
van de eerstgemelden was inderdaad hachelijk, daar zij moesten
vechten in een diep veen, waar zij geen voet konden vastzetten
om hun pijlen en spiesen de nodige en stevige richting te geven.
In deze gevaarlijke toestand hadden de Cherusken ook nog dit
voordeel dat zij gewoon waren in moerassen te strijden en dat
hun geweldig lange spiesen geschikt waren om zelfs van verre te
kwetsen.
Ten gevolge hiervan werden de Romeinse keurbenden zodanig
geteisterd, dat zij tot wijken gebracht en in hun legerplaats
teruggedrongen werden. De volgende dag was voor de Romeinen
niet minder noodlottig; eensdeels, omdat de vijand, meester van
het water, het water zodanig wist te dringen dat de drabbige venen
waarover de brug moest hersteld worden nog natter werden;
daardoor moest de arbeid van de Romeinse soldaten worden
verdubbeld. Anderdeels omdat de overste die tot de terugtocht
had besloten en met de schrik die onder zijn mannen heerste,
opnieuw door Armenius en de zijnen werd aangevallen en bijna
overwonnen. Caecina zou zelf krijgsgevangene geweest zijn
omdat hij, van zijn gewond paard viel, maar hij werd ontzet en
beschermd door de eerste keurbende.
Het was een geluk voor de Romeinen, dat Caecina’s
welsprekendheid zijn manschappen, die de volgende nacht
ernstig tot vluchten gezind waren daarvan weerhield. Niet
minder gelukkig voor de Romeinen was dat de verschillende
gevoelens van de vijandelijke bevelhebbers een verkeerde operatie
118 Tegengekomen?
119 Bescherming.
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teweegbrachten, aangezien Arminius aanraadde zo lang te
wachten totdat de vijand weer in de moerassen moest komen en
het advies van zijn oom Inguiomer, dat men ze in de verschansing
moest aantasten. Door het laatste, – verkeerde – advies waren de
Romeinen gered. Een dappere keurbende die – met hun paarden–
nu op vaste grond reden, richtten een vreselijke slachting aan
onder de Germanen en de Cherusken. Armenius ontkwam
ternauwernood; Inguiomer zwaargewond. Vanaf dat moment
schijnt niets meer de rustige aftocht van de Romeinen te hebben
belet, die nu zonder gevaar de lange bruggen herstelden en over
deze konden vertrekken.120
Valtherbrug
Men heeft in het laatst van oktober 1818 in de venen tussen
Drenthe en Westerwoldingerland een brug of houten weg
gevonden, die drie uren lang, 10 tot 11 voet breed, met 2 tot
3 voet los veen bedekt en gedeeltelijk uit de dennen planken,
gedeeltelijk uitgekloofde of uit gehele, naast elkaar gelegd de
boompjes van elzen, dennen en berkenhout samengesteld
was. Het graven van een sloot of gruppe, tussen de provincies
Groningen en Drenthe was het middel tot deze ontdekking.
Het hout was op sommige plaatsen vergaan, maar op andere
nog geheel gaaf en ongeschonden. Veel geleerden zowel in
Nederland als elders, waren genegen om deze houten weg voor
de lange bruggen van Tacitus te houden, over welke Caecina
met zijn 40 cohorten of regimenten in het 18e jaar van onze
tijdrekening de terugtocht van de Eems naar de Rijn nam.
De tweede klasse van het Koninklijke Nederlandsche Instituut
van wetenschappen, letterkunde en schone kunsten heeft echter
in haar zitting van 13 mei 1819 dit gevoelen verworpen en in
een door de druk gemeen gemaakt verslag waarvan ik de eer
heb een exemplaar te ontvangen, trachten te betogen, dat
voorgemeld houten voetpad niet voor een brug, maar voor een
werk van de landlieden of boeren in Drenthe te houden zij,
waarschijnlijk in het midden van de 15e eeuw ter gelegenheid
120 Tacit. Ann. Lib. I. cap. 63
Zie uitgebreid over de Valtherbrug deel III. van de Podagristen. nedersaksisch.
org
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Romeinse legerplaats
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van de stichting van het klooster Ter Apel vervaardigd om, te
allen tijde, over de venen een onbelemmerde gemeenschap met
het klooster te hebben. Het is hier niet de plaats om de bewijzen
voor deze vergissing te toetsen het bevreemdt mij intussen dat
de overlevering die zoveel bijzonderheden van de stichting van
het klooster in 1465 weet te vertellen, niets van deze houten
weg bewaard heeft en dat er in geen enkele oorkonde uit die tijd
van zo’n brug door de venen gelegd om gemeenschap met een
klooster te houden enig gewag gemaakt wordt.
Terwijl de oorspronkelijke oorkonden over de stichting van
het klooster Wietmarschen van 1154, 1174, 1189, 1270, 1280
en vele andere van de volgende eeuwen in de Latijnse taal, op
parkement, met oude Hollandse letters, sierlijk geschreven, voor
mij op de tafel liggen, beklaag ik het verlies van de papieren van
het klooster Ter Apel, die, wanneer de brug haar oorsprong aan
de godsdienstijver van de Drenthenaren, ter gelegenheid van
de stichting van het klooster verschuldigd was, zonder twijfel
daarvan gewag maken zouden. Onze kundige Doctor Miquel
heeft in een uitgebreide memorie de gronden voor het gevoelen
van de tweede klasse van het Instituut bijgebracht, zoeken de
weder leggen. Welke liefhebber van de oudheid wenst niet
dat tijd of toeval over deze duistere zaak enig licht verbreiden
en de geleerden uit de doolhof van gissingen redden mogen?
Misschien vindt men bij het de arbeiden van die venen of het
verder opdelven van de brug nog wel eens het een of ander dat
hun op het rechte spoor brengt.

Grondlegger Duitsland

Men mag Arminius, de vorst van Cherusken dan met recht als de
grondlegger van de Duitse vrijheid beschouwen.
Hij werd in het 37e jaar van zijn leven door zijn eigen vrienden,
die hem beschuldigden dat hij naar de Koninklijke waardigheid
streefde, omgebracht. Zelfs zijn vijanden, de Romeinen, geven hem
de verdiende lof. Zij noemen hem de bevrijder van Duitsland, de
dappere held, die de Romeinse wapenen heeft durven tarten, toen
Rome op de hoogste trap van zijn glorie stond, die wel bestreden,
maar nooit overwonnen was.121
121 Tacit. Ann. Lib. II cap. 82
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Kastelen

Na de dood van Arminius zochten de Romeinen hun gezag in
deze gewesten zoveel mogelijk te handhaven. Zij stelden overal
ambtenaren aan en legden ook hier en daar, waar het nodig
scheen, bezettingen in vaste kastelen, zowel om het volk in toom
te houden, als om de schattingen te heffen die destijds niet in geld
bestonden, want dat kenden de oude Duitsers niet, maar in de
voortbrengselen van het land, en wel voornamelijk in ossen- en
koehuiden, waarvan elk district een zekere hoeveelheid tot de
tenten van de Romeinse soldaten leveren moest.
De hand over hand toenemende verdrukking van de zijde van
de Romeinse ambtenaren intussen, die meer hun eigen voordeel
dan het welzijn van de onderdanen beoogde, bracht uiteindelijk
het Romeinse bewind in deze landen de doodsteek toe.
In de derde eeuw na de geboorte van Christus sloten de Vriezen,
Tenkters, Tubanten, Chaucers, Brukters122 en andere volken, een
verbond waarbij zij zich onderling verplichtten het juk van de
Romeinen met verenigde krachten af te schudden, terwijl zij zich
de naam Franken, dat is, vrije lieden gaven. Na vele en langdurige
oorlogen bereiken ze eindelijk hun oogmerk. In het jaar 420
trokken zij bij Doesburg over de Rijn en maakten zich van geheel
Gallië of Frankrijk meester.

Vreemde horden

De met de Franken tegen de Romeinen uitgetrokken krijgslieden
van de Tubanten bevonden zich elders zo gelukkig, dat zij zich om
hun vaderland weinig bekommerden en geen wens koesterden om
derwaarts weder te keren. De achtergeblevenen waren, bij gebrek
aan een genoegzame macht, niet zelden aan de verdrukking van
naburige volken blootgesteld, tegen welke zij met wisselende kans
streden. In het midden van de vijfde eeuw overstroomden de
Hunnen, Gothen, Vendalen en Noormannen de meeste Europese
gewesten.
Onze Tubanten, die deze ongenodigde gasten evenzomin als
andere volken in hun land lieten nestelen, moesten hun evenwel
een tijd lang het verblijf in hun land vergunnen en daar de ene
122 Thans zoals men meent, Geldersen, Hollanders, Zutpheners, Drenthers,
Bentheimers, Twenters en Munstersen genaamd.
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zwerm de andere verdrong, leden zijn niet weinig van die vreemde
horden.
Uit deze verhuizingen van de Noordse volken ontstonden overal
grote veranderingen in zeden, taal en gewoonten. Zij hadden op
de beschaving van onze voorvaderen, die door de Romeinen
begonnen was, een nadelige invloed. Kunsten en wetenschappen,
die nog in de eerste kindsheid waren, gingen nu weer geheel
verloren. Het land van de Tubanten zonk in zo’n ruwheid terug,
dat men gedurende twee eeuwen, weinig of niets van hetzelfde
(Kunst en wetenschap) aangetekend vindt en dat door latere
schrijvers de naam van de Tubanten niet eens meer genoemd
wordt.123

123 In de periode na de val van Rome is er op diverse terreinen stilstand
en achteruitgang van de beschaving. Geen nieuwbouw, geen literatuur,
geen wetenschappelijke ontwikkelingen. Het is (mij) onhelder waardoor die
stagnatie is opgetreden. Archeologen buigen zich over dit verschijnsel. Waren
er natuurrampen, overstromingen, besmettelijkte ziekten, meteorietinslagen,
gedwongen vertrek? Pas na 800 lijkt er opnieuw beweging te komen in de
beschaving.
Zie ook publicaties van Gunnar Heinsohn. https://heinsohn-gunnar.eu/

100

II. Onder de Saksen
Vanaf deze tijd begint de geschiedenis van ons vaderland zeer
donker te worden. In de zevende eeuw van onze jaartelling worden
de vroegere volken, Brukters, Tenkters, Usipeten, Tubanten,
Chaucen, Chamaven, Cherusken, enzovoort niet meer genoemd.
In hun plaats komen slechts twee hoofdvolken, de Saksen en de
Franken op het toneel.
De Saksen en Franken waren oorspronkelijk één volk. De laatsten
waren het uit het midden van de eersten ontstaan. Het waren die
dapperen, die de Romeinen uit Duitsland en Frankrijk verdreven
hadden en die in hun oude woonplaatsen niet weergekeerd waren,
omdat de nieuwe hen beter bevielen. De Saksen, of eigenlijk de
Sassen, waren de afstammelingen van degenen die niet tegen de
Romeinen waren uitgetrokken, maar zitten gebleven waren en
vandaar waarschijnlijk Sassen124 genoemd werden.
Men verdeelt ze in oostelijke, westelijke en middel Sassen,125 of
in Oostfalen, Westfalen en Engeren. De eersten woonden tussen
de Elve126 en de Wezer, en waren afstammeling van de Cheruskers.
De laatsten bevonden zich tussen de Wezer en de Eems. De
Westfalen of Westsassen, tot welke onze voorvaders behoorden,
hadden hun verblijf tussen de Eems en de Rijn.

Weinig schriftelijke bronnen

Wegens gebrek aan bijzondere narichten127 moeten wij de staat
en de lotgevallen van het Graafschap Bentheim in de zevende en
achtste eeuw naar de algemene toestand van het oude Saksen,
waarvan Westfalen een gedeelte uitmaakte, beoordelen: net als
wij de zeden en de lotgevallen van de vroegste bewoners naar de
algemene berichten van Tacitus beschreven hebben.128
124 Duits: zitten.
125 Möser, Osn. Gesch. I. Theil bladz. 183.
126 Elbe.
127 Nachrichten. Berichten. Nieuws.
128 Dat wij hierin niet misgetast hebben, blijkt uit de gevonden
begraafplaatsen te Wilsum. Daar die juist met de berichten van Tacitus,
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In het jaar 769, na de dood van Pipin – Pepijn –, de koning van
de Franken, kwam Karel de Grote op de troon en zocht onder het
voorwendsel de Saksen tot het christendom te willen bekeren zijn
gebied tot aan de Elve uit te breiden.129
De Saksen en Franken hadden voorheen vaker tegen elkaar
krijg gevoerd, waarin de eersten ofschoon dikwijls geslagen altijd
hun vrijheid behouden hadden.130

Permanente strijd

In het jaar 772 overviel Karel de Grote de Saksen, die door
Wedekind, Albin en Bruno aangevoerd werden onverwachts. De
eerste had het bevel over de Westfalen, de tweede over de Oostfalen
en de laatste over de Engers. Karel veroverde de Eresberg131 en
nopens de lijkplechtigheden van de oude Germanen overeenstemmen; zo
mogen wij met alle recht, ook de overige berichten van die geschiedschrijver
aangaande de zeden van de oude Duitsers op ons vaderland toepassen.
129 Of het Karel meer om de voortplanting van het christendom, dan om de
uitbreiding van zijn eigen heersappij te doen was, wil ik niet onderzoeken.
Heerszuchtige vorsten hebben zich menigmaal van de godsdienst, als een
dekmantel van hun heerszuchtige oogmerken bediend. De middelen die
Karel ter uitbreiding van de christelijke godsdienst gebruikt waren, hoe
zuiver ook zijn doel geweest mag zijn, niet Christelijk. De godsdienst wil
door overreding en niet met geweld voortgeplant worden. Hoe ver wijkt
Karel de Grote hier van het voorbeeld van de apostelen af!
130 De oude Saksen hadden geen koning. Zij waren een vrije natie, die de
landvoogden en rechters, zowel als de legerhoofden uit haar midden verkoos.
131 De Eresburg is het grootste, bekende (Oud)Saksische toevluchtskasteel
(Volksburg) en was gelegen in de omgeving van het huidige Duitse
dorp Obermarsberg in de deelgemeente Marsberg in het graafschap
Hochsauerlandkreis. Het was gebouwd op het plateau van een lage
tafelheuvel, bekend als de Eresberg, op een hoogte van 130-150 meter boven
de Diemel, een zijrivier van de Weser, in het uiterste zuiden van de Saksische
Gau van Engern aan de grens met het hertogdom Franken.
Eresburg was mogelijk de plaats van de Irminzuil, een soort pilaar of boom,
en een van de belangrijkste heidense religieuze plaatsen van de Saksen. De
bewoordingen van de Koninklijke Frankische Annalen in 772 suggereren dat
de Irminzuil zich ofwel in de Eresburg zelf of in de nabije omgeving zou
hebben bevonden. De Annales Petaviani zegt: “Hij veroverde de Eresburg
en vond de plaats die Ermensul wordt genoemd, en stak deze plaatsen in
brand.” Aan de ene kant veroverde Karel de Grote daarom de Eresburg en
aan de andere kant “kwam hij naar de plaats die Ermensul wordt genoemd”,
d.w.z. hij vond de site die Irminsul heette. De schrijver noemt de site van
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verwoestte de Irmenzuil, die door de Saksen godsdienstig vereerd
werd.132
Nauwelijks echter had hij zich naar Italië gewend,
773 of de Saksen weerden zich weer, heroverden Eresburg en
Sigisburg en verwoestten Hessen, echter tot hun ongeluk: want
774 kwam Karel terug, verwoestte hun land, noodzaakte eerst
775 de Oostfalen daarna de Engers en uiteindelijk de Westfalen
die ondertussen zijn leger aan de Wezer overvallen en veroverd
hadden, hem gijzelaars te geven en vrede te beloven. Karel was
echter het Alpisch gebergte nog niet weer over getrokken, of de
Saksen roerden zich opnieuw. Zij verwoestten
776 Eresburg, belegerden Sigisburg en onderwierpen zich
andermaal, toen Karel op het snelst met een grote macht tegen
hen aantrok, Eresburg herstelde, een nieuwe vesting aan de Lippe
bouwde, en met ernst daaraan dacht zijn begonnen werk op een
betere voet in te richten. Daartoe riep hij zijn Franken en ook de
Saksen naar Paderborn en richtte
777 alles zo wel in, dat hij in het volgende jaar gerust en
onbezorgd over het Pyreneesgebergte naar Spanje trekken kon.
De Saksen beloofden een eeuwigdurende vrede en lieten zich in
menigte dopen.
778 werd Karel op zijn terugtocht uit Spanje geslagen en de
vrede van de Saksen weer gebroken. Zij trokken met macht
naar de Rijn, verwoestten alles wat onder hun bereik viel en
verschoonden – ontzagen – zelfs de altaren niet. Karel die zich
van zijn nederlaag had hersteld ging
779 over de Nederrijn en bracht de Saksen ook ditmaal tot
onderwerping. Hoe weinig hij intussen daarop staat kon maken,
bleek
782, toen de Saksen bij een inval van de Slaven in Thüringen, in
plaats van hem bij te staan, zich met deze vijanden van zijn rijk
verenigden en een aanzienlijk gedeelte van zijn leger versloegen.
Dit verbitterde hem zozeer, dat hij zelf met zijn gehele macht
in het land van de Saksen viel en 4500 gewapende inwoners bij
de Eresburg, Erisburgo, d.w.z. niet Ermensula. Het derde deel van de zin
luidt “et succendit ea loca”, i. e. hij zette “deze plaatsen” in brand, mogelijk
implicerend dat Karel de Grote van de Eresburg naar de Irminzuil trok.
132 De Heer Rump M.S.S. plaatst deze zuil in het Soerland, (Sauerland) aan
de Paderbornsche grenzen of aan de rivier Dijmel, bladzijde 38.
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Verden, aan de Aller liet onthoofden. De Saksen geraakten over
deze onmenselijkheid in woede. De gehele heerban trok onder
Wedekind bij Detmold te samen en de beide volken leverden
elkaar
783 één van de bloedigste veldslagen, zonder iets te beslissen,
terwijl Karel met oogmerk om een nieuwe benden aan zich te
trekken naar Paderborn, Wedekind naar Hafe terugtrok, waar het
tot een nieuwe slag kwam in welke de Saksen het veld moesten
ruimen. Karel behield echter toen nog geen vaste voet in het land.
Hij trok alzo opnieuw
784 met vuur en zwaard door Westfalen over de Wezer, tot
aan de Elve doch zonder de vrede te veroveren want de Saksen
onderwerpen zich niet.

Nieuwe vijandelijkheden

Hij hield de hele winter van 785 de Saksen in gestadige onrust.
Tegen de lente lukte het hem Wedekind met wie hij onderhandelde,
te bewegen hem naar Etinach (moeilijk leesbaar; Echternach?) te
volgen en zich door de doop met God en met hem te verzoenen.
Op zovele verwoestingen volgde nu een diepe stilte.
793 begonnen de Saksen nieuwe vijandelijkheden tegen Karel
te plegen. Hij viel hen met twee legers tegelijk aan en degenen die
hem op het Sinveld slag hadden willen leveren moesten zich
794 opnieuw onderwerpen. Karel strafte hen voor hun
ongehoorzaamheid,
795 door hun landen te verwoesten en
797 liet hij zijn leger de winterkwartieren aan de Wezer
betrekken, om de oproerige Saksen de ongemakken van de oorlog
des te meer te doen gevoelen.

Vredesvoorwaarden

Dan, Karel mocht hun land verwoesten en zo ongelukkig maken
als hij het wilde; hij mocht hun zovele eden afpersen als hem
de overmacht van zijn wapenen toeliet, hun harten kon hij niet
veroveren. Hij begon daarom op een edele en vrije vereniging van
beide volken te denken, waartoe hij de volgende hoofdpunten in
voorslag bracht:
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1. De Saksen zouden de christelijke godsdienst aannemen.
2. Karel de Grote voor hun opperhoofd erkennen.
3. Degenen die hij in zijn plaats onder hun zou zenden met
achting bejegenen; in het bijzonder de bisschoppen en graven als
een geestelijke en wereldlijke overheid gehoorzaam zijn en dat
betalen, wat hun van de Franken gegeven werd.
Onder deze voorwaarden zouden zij dezelfde rechten met de
Franken genieten, van alle schatting133 bevrijd zijn en gelijk deze
laatsten ook niet anders dan in hun eigen land, door hun gelijken
en naar hun eigen wetten geoordeeld worden.

Bedenkingen

De Saksen opperden tegen deze voorslagen verscheidene
gewichtige bedenkingen. Behalve, dat het Christendom, hun
geliefkoosde van de voorvaderen overgeërfde begrippen
veroordeelde en hun godsdienst voor bijgeloof en afgoderij
verklaarde, hadden zij als christenen buitengewone lasten op te
nemen, de betaling van de tienden namelijk aan de bisschoppen
en het bijzonder onderhoud van de overige priesters.
Als rijksgenoten zouden zij niet alleen de keizer als hun
opperhoofd en degenen die hij in zijn plaats het opzicht
aanvertrouwen zou, als stedehouders en rechters erkennen, maar
ook bovendien aan alle rijksoorlogen moeten deelnemen.
De keizer vond deze bedenkingen niet van alle grond ontbloot
en gaf zich derhalve alle moeite om de Saksen deswegen
gerust te stellen; zodat na een 33-jarige oorlog de vrede op
volgende voorwaarden tot stand kwam: de Saksen lieten zich
de bovengemelde hoofdpunten, na de van Karel gegeven nadere
verklaring, welgevallen en Karel erkende voor het overige de natie
voor een vrij volk dat naar de eigen oude gewoonte onder zijn
schepter leven en aan niemand schatplichtig of cijnsbaar zijn zou.

Keizerrijk

Zo werden bij de volken dan eindelijk onder het nieuwe westers
keizerrijk verenigd en Karel was de machtigste vorst van de
aarde.134
133 Belasting.
134 Dit gehele verhaal is een kort uittreksel uit Mösers voortreffelijke
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Dat onze voorvaders onder deze oorlogen van de Franken tegen
Saksen veel moeten geleden hebben, is licht te begrijpen, want
behalve dat zij als Westfalers hun manschappen tot de oorlog
tegen de Franken moesten leveren, stonden zij als grensbewoners
ook aan de eerste aanvallen van de vijanden bloot.
Uit het verhandelde blijkt alzo, dat de eigenlijke invoering van het
christendom van het jaar 800 of 804 af moet gerekend worden. Het
is waar, onze voorouders werden reeds vroeger daarmee bekend,
maar door de onderwerping van de Saksen aan Karel de Grote werd
het Christendom gewettigd en de godsdienst van de Staat.

Engelse Saksen

Het zal voor de lezer niet onaangenaam zijn, hier het een en
ander over de eerste predikers van de Christelijke Godsdienst te
vernemen.
Picardt135 meldt daarvan het volgende:
“Omtrent het jaar 690 is uit Engeland in deze landen
gearriveerd Sint Willebrordus, met elf andere van zijn collega’s
of medebroeders die allen in Engeland geboren zijn, van ouders
die uit deze landen hun oorsprong hadden en derhalve onze
taal konden spreken en verstaan, die men in die tijd noemde de
Engelse Vriezen of Engelse Saksen.136
Deze ijverige mannen hebben zich, met gevaar voor eigen
leven, verspreid door al deze landen en hebben gearbeid de
harten van deze landzaten af te trekken van de dienst van de
duivelen en te brengen tot de kennis van de enige ware God en
zijn zoon Christi.
Willebrordus is geworden de eerste bisschop van Utrecht. Albertus
een zoon van een koning van Northumberland heeft in Holland en
Osnabrückische Geschichte, I Theil III Absch, paragraaf 32 enzovoort. Waar
de weetbegerige lezer dit uitvoeriger vinden kan. De heer Möser heeft de
bronnen waaruit hij zijn berichten geput heeft in de noten aangewezen.
135 Drentsche Oudheden, bladz. 112. Het jaar 690 wordt ook door Alstedius,
bij Rump aangehaald Chron. Pag.. 340, genoemd.
136 Picardt verhaalt, dat in het jaar 455 een grote menigte mensen uit
Vriesland, Drenthe, Westfalen en Engelen onder twee broeders, Engistus
en Horsus, zich met een grote vloot naar Engeland begeven en een gedeelte
van het eiland vermeesterd heeft. Waaruit men de grote gelijkheid tussen de
Engelsen en Vriese taal wil afleiden. Angelsaksen.
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voornamelijk te Egmond gepredikt. Swibertus heeft zich begeven
naar het Stift Munster en aldaar de heidenen bekeerd.
Marcellinus en Libuinus in Salland en Twente, te kampen,
Deventer, Zwolle en Oldenzaal. Levinus is te Oldenzaal gestorven
en begraven. Twee Ewaldi, genaamd de witte en de zwarte, hebben
gepredikt in het landschap Drenthe en hebben zich begeven naar
Coevorden zaaijende daar het zaad van Gods woord, en zijn
vandaar gegaan in het Graafschap Bentheim totdat ze eindelijk van
de inwoners van Laar jammerlijk zijn gemartelizeerd.137
Broeders Ewald
De geleerde Beda verhaalt hiervan het volgende:138
“De beide broeders Ewald tot het landschap van de oude Saksen
(Westfalen) gekomen en als vreemdelingen door een zekere
inwoner gastvrij opgenomen, begeerden van hun gastheer
dat hij hen tot de landvoogd brengen wilde aan wie zij met
een belangrijke boodschap gezonden waren. Dat de inwoners
intussen, het oogmerk van de zending gissende, hen vermoord en
hun lichamen in de Rijn geworpen hebben. Dat de landvoogd van
deze gruweldaad onderricht zijnde, niet alleen al de dorpelingen
gedood, maar ook hun woningen verbrand hebbe.”
Daar deze schrijver de plaats waar dit gebeurd is niet bepaalt en
uitdrukkelijk zegt, dat de lichamen van de verslagen Ewalden in
de Rijn geworpen zijn: zo hebben velen het verhaal van Picardt
en Hamconius in twijfel getrokken en aan een oord gedacht dat
meer in de nabijheid van de Rijn gelegen is. Met zekerheid laat
zich intussen hier niets van zeggen.

Doodstraf voor ongelovigen

Zoveel blijkt uit de overeenstemming van de geschiedschrijvers, dat
het christendom aan het einde van de zevende eeuw in onze gewesten
gepredikt doch eerst 100 jaren daarna op hoog gezag ingevoerd is.
Karel de Grote kondigde al diegenen de straf van de dood aan, die na
de gesloten vrede weigeren zouden zich te laten dopen.
137 Picardt schijnt in dit verhaal Hamconius in Frisia pag. 64 gevolgd te zijn.
Ik heb de spelling van Picardt hier veranderd.
138 Hist. Eccles. Lib. V. cap. 11 pag. 70. Men zie Jungius Hist. Antiq. Rom.
Benty.Lib. I. cap. 7. Pag. 40. Zie ook Podagristen Deel I. nedersaksisch.org
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Gelijke straf werd zodanigen gedreigd die in de vasten vlees
eten, of zich onderstaan zouden de lichamen van hun overleden
bloedverwanten volgens de heidense gewoonte te verbranden.139

Veemgerichten

Daar echter, in weerwil van deze zo strenge bevelen, onze
voorvaders aan de heidense Godsdienstplechtigheden gehecht
bleven: zo stelde Karel de Grote de heimelijke gerechtshoven
of de zogenaamde Vehm gerichten aan. Deze bestonden uit de
graaf of zijn plaatsvervanger, als voorzitter, en uit verscheidene
Schepens140 welke uit het midden van het volk verkozen werden
en alle verborgen misdaden, bijvoorbeeld het afval van het
christelijk geloof, kerkroof, verachting van de vasten, verachting
van de christelijke begrafenissen, doodslag aan priesters gepleegd,
enzovoort uitvorsen en aan de voorzitter melden moesten.141

Aan de eerste boom opgehangen

De beschuldigde werd hierop gedaagd en ter verantwoording
getrokken. Kon hij zijn onschuld bewijzen, dan werd hij
vrijgesproken; zo niet, dan werd hij ter dood veroordeeld en aan
de eerste boom opgehangen. Verscheen hij niet voor het gerecht,
gelijk dikwijls gebeurde, dan werd hij voor eerloos verklaard.142
Dit vonnis werd aan de naburige graven of rechters bekend
gemaakt, opdat niemand zo’n kwaaddoener mocht opnemen.143
Dit heimelijk gerecht had bij de Westfalen, zoals de heer Rump
uit oude schrijvers betoogt, een krachtige werking en was een van
de sterkste middelen om hen bij het christelijk geloof te bewaren.
Want zij vonden dikwijls hun bekenden, onder wie niet zelden
mannen van aanzien waren, aan een boom opgehangen en naar
de redenen daarvan vragende, kregen zij ten antwoord dat die
hun geloof verloochend hadden. Zulk een verborgen en vreselijke
rechtspleging schrikte de anderen af en bewoog hen om tenminste
uiterlijk aan het christendom getrouwd te blijven.
139 Kindlinger Munstersche Beiträge enz. II Band. Paragraaf 17 in noot a
Tot ca. 1953 was lijkverbranding in Nederland verboden voor katholieken.
140 In het hoogduitsch Schöppen, in het latijn Scabini.
141 Zie ook Drentse kerken. nedersaksisch.org
142 Verfehmt.
143 Kindlinger Geschichte der älteren Grafen, 2te Abtheiling paragraaf 25.
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III. Onder de Franken
Zodra Karel de Grote de Saksen met zijn rijk verenigd had, stelde
hij graven over hen aan. Dit ambt was oorspronkelijk geen erfelijke
waardigheid, maar een bediening, die aan de aanzienlijkste en
bekwaamste mannen opgedragen werd.144
Deze graven hadden een dubbele bediening. Zij waren de
krijgsoverste van hun district en tegelijk de rechters van hetzelfde
district. De Saksen moesten na hun vereniging met het westers
keizerrijk aan alle Rijksoorlogen deelnemen. Deze deelneming
was intussen bepaald. Zij waren in de eerste plaats verbonden
hun eigen grenzen te verdedigen. Tot de Rijksoorlogen, of ter
verdediging van andere gewesten van het Rijk, leverden zij slechts
een bepaald getal manschappen.
Ging de tocht over de Alpen, dan stelden zij de zesde man,
marcheerde men naar de Boheemse grenzen, dan rustten zij
de derde man uit, werd echter hun eigen land aangevallen, dan
trad de gehele heerban, dat is alle bezitters van volle erven of
144 Waren deze graven uit het midden van de Saksen of van de Franken
genomen? Het vredesverdrag pleit voor het eerste, maar de staatkunde voor
de laatste. De Saksen hadden na een oorlog van 33 jaar, meer uit drang dan
uit genegenheid Karel de Grote gehuldigd. Hij kon zich op hun trouw niet
verlaten, aangezien zij uit aangeboren zucht tot vrijheid bij elke gelegenheid
de heilige Eden schonden. De Franken daarentegen waren aan de keizer en
zijn belangen gehecht. De staatskunde zal de machtige overweldiger dan
wel een of ander voorwendsel hebben doen vinden, om dit artikel van het
vredeverbond te ontduiken en aanzienlijke Franken, op wiens trouw hij zich
verlaten kon, tot oversten en rechters aan te stellen.
Wie denkt hierbij niet aan de staatkunde van de oude Romeinse keizers,
die Romeinse edelen uit de voornaamste geslachten tot stedehouders in de
overwonnen landen benoemde? Wie herinnert zich niet aan een Saturninus,
Pontius Pilatus, Festus en andere Romeinse groten tot bewindhebbers
van het overwonnen Joodse land aangesteld? Wie brengt zich de Franse
prefecten, door Bonaparte de naar Duitsland in de Nederlanden gezonden
en hun tedere zorg voor de belangen van hun keizer, niet voor de geest?
De oudheidkundige Picardt is er niet vreemd van, dat de graven van
Bentheim uit het bloed van de Frankische koningen gesproten zijn. Drentsche
oudheden bladzijde 97.
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boerenhoven, in de wapenen en was de nood groot gelijk in het
jaar 810 dan moesten ook die boeren, die slechts een half erf, of
een derde of vierde gedeelte daarvan bezaten, mede uit trekken.

Heerban

Iedere boerscholte of hoofdman riep de erfbezitters van zijn
boerschap of een gedeelte daarvan, naar de eisen van de
omstandigheden, ten strijde op, hij zorgde voor het uitrusten
van de heerwagens145 en leidde zijn troep, die van al het nodige
voorzien was tot de graaf. De graaf hield de wapenschouw over
de uit zijn district verzamelde boeren en alles in behoorlijke
orde gevonden hebbende, voerde hij de aldus te samen getreden
boerengemeenten, of onmiddelbaar de keizer, of de van de
keizer benoemde generaal toe. Wanneer nu deze macht, onder
aanvoering van de generaal, in het veld oprukte, dan werd de
generaal Hertog, en de tezamen getreden boeren Heermannen en
het gehele leger Heerban genoemd.

Krijgsoverste

De graaf was alzo in de eerste plaats de krijgsoverste van zijn
district. Hij voerde de manlijst aan van alle boerschappen in zijn
graafschap, waarover hij tweemaal in het jaar de wapenschouw
hield.146
De graven waren intussen niet alleen de krijgsoverste van het
district, maar ook tegelijk de rechters van het gebied. Onder
de vredesartikelen tussen Karel de Grote en de Saksen, na een
33-jarige oorlog beraamd, komt ook de volgende voor:
“Dat de Saksen onder het opzicht van de Koninklijke rechters,
bij het gebruik van hun landrechten blijven zouden.”
De keizer benoemde volgens dit artikel de graven tot landrechters,
aan wie hij de hogere rechtspleging opdroeg en de nodige macht
daartoe verleende. Werd de graaf tot de heerban geroepen, dan kon
hij het rechterambt door een plaatsvervanger laten waarnemen.
Daar de zonen van deze graven hun vaders in de waardigheid
145 Legervoertuigen.
146 Wapenschouw: inspectie. Kindlinger Geschichte des älteren Grafen 2te
Abtelung § 1 en 2.
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van krijgsoverste en rechters veelal opvolgden en van tijd tot tijd
gelegenheid vonden hun macht te bevestigen en uit te breiden, zo
werd de grafelijke waardigheid (uit)eindelijk erfelijk en de graven
werden landsheren van het district.147

147 Lezenswaardig is vooral hetgeen de geleerde Möser in zijn uitmuntende
Osnabrückische Geschichte daarvan schrijft II Theil S. 376. De heer von Raet
von Bögelskamp heeft deze merkwaardige paragraaf voor in zijn Bentheimse
Geschichte laten afdrukken.

115

116

117

Derde hoofdstuk

Van de graven van Bentheim

De geschiedenis van de eerste graven van Bentheim is vrij
onzeker. Ik zal mij hier in geen doolhof van gissingen wagen,
maar eenvoudig de namen van de graven, zoals zij door de heer
Rump, (in navolging van de heer A. G. Pagenstecher), opgegeven
worden, aanvoeren.

I. Ricfridus

Een kleinzoon van keizer Arnulphus, wordt voor de eerste graaf
van Bentheim gehouden.148 Ca. jaar 800.

II. Wolfgang

Die men voor een broeder van de Utrechtse bisschop Baldericus
houdt, zal zijn opvolger geweest zijn. Men verhaalt van hem dat
hij onder keizer Hendrik I, tegen de Hunnen gestreden en deze uit
Wenden en Meklenburg, naar Hungarije heeft helpen verdrijven;
ook dat hij in het jaar 935 de turnierspelen149 te Maagdenburg
bijgewoond heeft.

III. Otto I

Op Wolfgang laat men Otto I volgen, die het ambt van burggraaf
aan het hof van de bisschop van Utrecht bekleed zou hebben en
148 . Ook Reichsfridus. Volgens Alvinus, een oude Friese schrijver, zou
Magnus Forteman de eerste graaf van Bentheim geweest zijn en onder Karel
de Grote de stad Rome ingenomen hebben. Voor welke dapperheid hij van
de keizer en de paus, de vrijheid voor de Friezen zou verkregen hebben. Zie
het Letterkundig Magazijn van wetenschap, kunst en smaak, voor het jaar
1819 nummer 16, in het Mengelwerk, onder de rubriek: Iets over den tempel
van Tanfana. Delpher.nl In vorigr hoofdstuk van dit boek opgenomen.
149 Toernooi, ridderspelen.
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deze bijgestaan zou hebben in de oorlog tegen Theodoricus de
vierde graaf van Holland.

IV. Johannes I

Na Otto noemt men Johannes I als graaf van Bentheim, die in het
jaar 1119 de ridderspelen onder keizer Hendrik V in Göttingen
zou bijgewoond hebben.

V. Otto II

Met deze graaf wordt de geschiedenis van het graafschap Bentheim
helderder. Hij was een geboren Paltsgraaf van Rheinek,150 die
met de gravin Geertruid, een geboren prinses uit het Guelsische
– Keulse – of Brunswijksche Huis, het Graafschap Bentheim
verkreeg.
Deze Otto wordt als stamvader van de graven van Bentheim
beschouwd zijn zoon...

VI. Otto III

Volgde hem in de regering op. Deze verklaarde in het jaar 1144
aan Heribertus, bisschop van Utrecht, de oorlog. Hij viel in
Twente en richtte daar grote verwoestingen aan. Bij Ootmarsum
kwam het tot een bloedige slag, waarin de Bentheimers, ofschoon
zij als leeuwen gevochten, voor de overmacht moesten bukken.
Veel edelen stierven hier de heldendood, onder wie Otto, graaf
van Beke (andere geschiedschrijvers noemen hem graaf van Biele
of Beijle) geteld moeten worden. De graaf van Bentheim werd op
zijn vlucht gevangen genomen en naar Utrecht gebracht.
Theodoricus, Graaf van Holland, een schoonbroeder van Otto,
verzamelde intussen zodra hij bericht ontvangen had van deze
gebeurtenis zijn gehele macht en rukte aan het hoofd daarvan met
alle spoed bij nacht voor Utrecht, dreigend de stad te bestormen
en in een puinhoop te zullen veranderen wanneer zijn zwager niet
ogenblikkelijk op vrije voeten gesteld werd.
Daar men te Utrecht die aanval niet verwacht had, geraakte alles
150 Rheineck was een tot de Keur-Rijnse Kreits behorend burggraafschap
binnen het Heilige Roomse Rijk. De burcht Rheineck ligt bij Bad Breisig,
Kreis Ahrweiler, Rijnland-Palts. Geschiedenis. In de elfde eeuw is de burcht
door de paltsgraven van de Rijn gebouwd. Otto I van Salm (rond 1080-1150)
noemt zich als eerste in de twaalfde eeuw graaf van Rheineck.
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in verwarring. De burgers namen hun toevlucht tot de kerken
en smeekten de Hemel om redding. De bisschop en de gehele
geestelijkheid, allen in hun ambtsklederen, gingen de vertoornde
vijand buiten de stad tegemoet en poogden door de beweeglijkste
woorden hem van zijn voornemen af te brengen.

Keuken en kapel

Theodoricus liet zich onder voorwaarde dat de gevangen graaf
van Bentheim aan hem zou uitgeleverd worden, overhalen om de
vijandelijkheden te staken. De listige bisschop wist intussen uit
de godsdienstige stemming, waarin hij de graaf van Holland door
zijn roerende aanspraak gebracht had, voordeel voor de toekomst
te trekken. Hij bedong bij de uitlevering van Otto dat deze hem
zijn kasteel te Bentheim overgeven en dit kasteel dan weer als
een leen van hem terugontvangen zou,151 terwijl de bisschop zich
tevens het recht voorbehield vandaar vrij in en uit te mogen gaan
en zijn keuken en kapel daar te mogen hebben.
De graaf van Bentheim kon evenwel de geleden smaad zo
spoedig niet vergeten. Nauwelijks was hij op vrije voeten gesteld,
of hij zocht zich op de bisschop te wreken, waartoe hij spoedig een
nieuw leger verzamelde. Doch, eer de nieuwe vijandelijkheden
begonnen waren, werd hij heimelijk door de paltsgraaf Herman
van Scalike of Staelwijk, vermoord. Om welke redenen weet men
niet.

VII. Otto IV

Een zoon van de zuster van de voorgaande graaf volgt nu in de
rij van de Bentheimse graven. Deze maakte zich niet minder in
de oorlog beroemd, dan zijn voorganger. Zijn oudste broer was
graaf van Holland en zijn andere broer, Balduin II, bisschop van
Utrecht. Door deze, die heer van Overijssel en Drenthe was, werd
onze Otto tot burggraaf van Coevorden aangesteld, waartoe de
ongehoorzaamheid van de vorige burggraven de aanleidende
oorzaak was.
De historieschrijvers melden hiervan het volgende: de Munsterse
en Bentheimse ingezetenen dreven in die tijd een sterke handel
met Groningen. Zij voerden Bentheimer steen, hout, granen, wol,
151 Ook nu nog gebruikte fiscale constructie.
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honing, hammen, enzovoort derwaarts en ontvingen kaas, boter,
stokvis, tranen,152 enzovoort vandaar terug. Met Holland werd in
die dagen nog geen handel gedreven. Dagelijks passeerden vele
beladen wagens en karren door Coevorden, van welke tot nog toe
slechts een matige tol betaald was, die echter nu door Florentius,
de bisschoppelijke erfstadhouder van Drenthe en burggraaf van
Coevorden, tot zijn bijzonder voordeel zozeer verhoogd werd dat
elk daarover de bitterste klachten voerde.

Impost

Graaf Otto bracht deze klachten van zijn onderdanen bij
herhaling aan de bisschop van Utrecht, zijn broer, als Landsheer
van Drenthe, de burggraaf Florentius, hoe zwaar ook door de
bisschop bedreigd, stoorde zich intussen zo weinig daaraan, dat
hij in plaats van zijn verdrukkingen te verminderen deze nog
vermeerderde en niet alleen de wagens en karren in de stad, maar
ook de schuiten op de Vecht met impost153 bezwaarde, en ingeval
van weigering, plunderden, of geheel wegnam.
De bisschop zocht de geringe achting van zijn bevelen aan de
burggraaf te breken en belegerde met zijn broeders, de graven
van Holland en Bentheim, de vesting Coevorden die ook spoedig
vermeesterd werd, waarop het gouvernement van deze stad en
van de omliggende landen aan graaf Otto opgedragen werd.
De zoon van de gevluchte en afgezette burggraaf, Volker van
Koevorden, verzamelde ondertussen een aanzienlijke macht, en
drong met deze macht tot Coevorden door, heroverde de vesting
en stak de stad in brand, nemende de gravin van Bentheim, bij
afwezigheid van haar gemaal, gevangen. Nu ontstond er een
nieuwe en bloedige oorlog.154

Plunderen en roven

De bisschop van Utrecht en de Graaf van Bentheim verzamelden
met de meeste spoed hun troepen en verenigden deze bij
Steenwijk. De Drenthers met hun dappere burggraaf aan het
152 Traan; visolie.
153 Belastingen.
154 De geschiedenis van Coevorden staat uitgebreid in Deel I van de
podagristen. nedersaksisch.org
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hoofd gaven hun vijanden niets toe. Plunderden en roofden de
eersten in Drenthe, de laatste deden het op hun beurt in Salland
en Bentheim. Van beide zijden werden grote verwoestingen
aangericht. Bij Coevorden kwam het tot een gevecht, dat voor
de bisschop en de graaf van Bentheim zo ongelukkig uitviel, dat
ze beiden ternauwernood vrijheid en leven eraf brachten. De
verjaagde stadhouder werd, daar de bisschop niet lang hierna
overleed, in zijn waardigheid hersteld.

Kruistochten

In die dagen hadden de zogenaamde kruistochten155 of heilige
155 De Kruistochten vormen boeiende gebeurtenissen uit de tijd van de
Middeleeuwen, waarbij christenen en moslims onderling streden om de
hegemonie in het Midden-Oosten, specifiek Jeruzalem. Berucht zijn onder
meer de confrontaties tussen Saladin en Richard Leeuwenhart. In de periode
1095-1291 werden in totaal acht - sommige historici noemen er negen kruistochten georganiseerd.
Eerste Kruistocht (1095-1099)
De inname van Jeruzalem markeerde het succes van de Eerste Kruistocht
Met de eerste kruistocht begon een periode van religieus fanatisme en
extreem geweld tussen wat historicus Thomas Asbridge in zijn standaardwerk
De kruistochten (2010) ‘middeleeuwse ridders’ en ‘jihadstrijders’ noemt. De
eerste groep christenen van circa 80.000 mannen, vrouwen en kinderen –
mogelijk betrof het zelfs meer dan 100.000 personen, onder wie veel ridders
en edelen – vertrok in 1096 in meerdere groepen naar het Heilige Land. Ze
legden een haast suïcidale tocht van liefst 4000 kilometer af. Deze eerste
bedevaart, die eerst ook door het Rijnland voerde waar pogroms tegen
Joden plaatsvonden, duurde drie jaar en was doordrenkt van ontberingen als
honger, dorst en tal van zinloze moordpartijen. Niet meer dan 10 procent van
de kruisvaarders, ongeveer 10.000 personen, bereikte in 1099 de muren van
Jeruzalem. De anderen waren omgekomen, teruggekeerd, als slaaf verkocht
of hadden zich ergens gevestigd.
Toch was de Eerste Kruistocht territoriaal gezien een succes voor het
christendom. De kruisvaarders stichtten uiteindelijk vier staten: het
koninkrijk Jeruzalem en de vorstendommen Tripoli, Edessa en Antiochië.
Qua oppervlakte betrof het een gebied dat ongeveer zo groot was als de
tegenwoordige landen Israël en Libanon.
Belangrijke leiders tijdens de Eerste Kruistocht waren onder meer de monnik
Peter de Kluizenaar (1050-1115) – die boerentroepen aanspoorde en wiens
groep dood en verderf zaaide (en in Servië talloze vrouwen verkrachtte) -, de
hertog Godfried van Bouillon (1060-1100), graaf Robrecht II van Vlaanderen
(ca.1065-1111) en dappere maar ietwat onbezonnen hertog Robert Curthose
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oorlogen plaats door welke men het heilige land van de Saracenen
zocht de ontrukken, oorlogen die aan 100 duizenden van de
Europeeërs en aan vele koningen vorsten en edelen het leven
gekost hebben, zonder dat er op het einde een voetbreed van de
veroverde grond in hun macht gebleven is.
De christenen uit Europa hadden reeds Jeruzalem en het
grootste gedeelte van Palestina veroverd. In het jaar 1187 werd
hun echter dit alles door de Egyptische Sultan Saladin weer
ontnomen. Weshalve op de rijksdag te Mentz156 besloten werd
een nieuwe armee naar het heilige land te zenden. Uit Duitsland
alleen, trokken 150.000 mensen daar naartoe, onder wie ook graaf
Otto van Bentheim was.
Dit machtige leger kwam in het jaar 1189 in Azië aan en was
in het begin zeer gelukkig, daar niet alleen vier hoofdslachten
gewonnen, maar ook vele provinciën heroverd werden. Toen
echter, in de maand juni van het volgende jaar, de keizer verdronk
en de armee gebrek aan levensmiddelen kreeg, de koningen van
Engeland en Frankrijk het met elkander oneens werden, keerde
het overschot van de legers naar Europa terug.157
(ca.1054-1134), de oudste zoon van Willem de Veroveraar (ca.1028-1087).
In 1187 werden de christelijke legers in Palestina echter verslagen door
Saladin (1137/38-1193), de Koerdische vorst en legerleider in Egypte en
Syrië. Hierna werden nog wel diverse kruistochten georganiseerd, maar geen
enkele kruistocht resulteerde in een blijvende herovering van Jeruzalem.
historiek.net
156 Mainz?
157 Tweede t/m Achtste Kruistocht (1147-1291)
Zoals vermeld evenaarden de kruisvaarders nooit meer het succes van de
Eerste Kruistocht. In 1187, enkele decennia na de Tweede Kruistocht (1147–
1149), veroverde Saladin Jeruzalem en het Heilige Land. Toen machthebbers
in Europa hoorden van de successen van Saladin, begon de Derde Kruistocht,
die duurde van 1189-1192. Deze tocht werd geleid door Engelse koning
Richard Leeuwenhart (1157-1199), keizer van het Heilige Roomse Rijk
Frederik Barbarossa (1122-1190) en Filips II (1165-1223), de koning van
Frankrijk. Deze kruistocht was voor de christenen weinig succesvol, want
het lukte ze niet Jeruzalem te heroveren.
De Vierde Kruistocht (1202–1204) en Vijfde Kruistocht (1213-1221) volgden
na oproepen van paus Innocentius III (1160/61-1216). Beide tochten liepen
op een faliekante mislukking uit. De keizer van het Heilige Roomse Rijk
Frederik II (1194-1250) was de leider van de Zesde Kruistocht (1228–1229).
Hij bedreef slimme diplomatie en wist via onderhandelingen met de sultan
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Florentius III, graaf van Holland, een broer van Otto, zag zijn
land niet weer. Hij overleed te Antiochië in Syrië. Otto kwam
behouden terug en leefde nog verscheidene jaren daarna. Op hem
volgde...

VIII. Balduin

De dappere genaamd. Deze trok met de verschillende vorsten en
graven, onder aanvoering van Andreas, koning van Hongarije,
Leopold, hertog van Oostenrijk en de koningen van Engeland
en Frankrijk in het jaar 1217 naar Egypte, om de stad Acon, die
door de sultan belegerd was te ontzetten en de daarin wonende
christenen te bevrijden.
Het oogmerk van deze tocht werd volkomen bereikt, daar niet
alleen de stad Acon van de belegering bevrijd, maar ook Damiate
of Damiette, een beroemde stad veroverd werd, die de christenen
enige jaren behielden. De uitslag van deze nieuwe tocht was
intussen bijna gelijk aan die van de vorige.

Slag bij Ane

Graaf Balduin bracht zijn leven eraf en genoot rust in zijn land
tot in het jaar 1226, toen door Rudolf, burggraaf van Coevorden
en stadhouder van Drenthe die rust andermaal gestoord werd.
Ofschoon de Drenthers zich van de jongste krijg nauwelijks
hersteld hadden, lieten zij zich evenwel door hun oorlogszuchtige
stadhouder overhalen om nog eens, goed en bloed in de strijd
tegen hun bisschop en landsheer te wagen.
Tot meerdere zekerheid van de vesting Coevorden nam Rudolf
het toenmaals bevestigde158 huis Laar in bezit. De bisschop van
Utrecht rukte met zijn bondgenoten onder wie ook Balduin,
van Egypte de steden Jeruzalem, Bethlehem en Nazareth in christelijke
handen te krijgen. Maar de verdeeldheid onder de christenen eiste zijn
tol. De ietwat ongezellige paus Gregorius IX (1170-1241) – bekend van de
heksenbul ‘De stem in de kikker’ (1233) – was niet blij met de diplomatie van
Frederik II en deed hem in de ban. En in 1244 waren de christenen Jeruzalem
echter alweer kwijt. Hierna volgende een Zevende Kruistocht (1248–1254),
die de christenen evenals de Achtste Kruistocht (1270-1271) niks opleverde.
De val van Akko als laatste kruisvaarderstad, in 1291, wordt doorgaans
beschouwd als het einde van de tijd van de kruistochten. historiek.net
158 Verstevigde.
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graaf van Bentheim was, door Twente op Coevorden aan om
deze vesting te veroveren. Zijn leger was talrijk en werd door
dappere bevelhebbers aangevoerd. Rudolf zocht door krijgslist
te vergoeden wat hem aan macht tegen zijn talrijke vijanden
ontbrak: hij trok met zijn Drenthers, de aanrukkende scharen,
buiten de vesting tegemoet en lokte hen in het moeras. Hier
konden de soldaten geen vaste voet zetten. De paarden van de
ruiterij zonken tot aan de buik in de modder. De Drenthers die
zagen dat hun vijanden in de val waren gelopen, vielen deze
moedig aan en versloegen de ene hoop na de andere: zodat de
nederlaag binnen weinige uren volkomen was. Wat niet door
het zwaard viel of door pijlen neergeschoten werd, dat werd met
knodsen doodgeslagen. Binnen weinig tijd zag men 500 man van
het volk van de bisschop dood ter aarde liggen.
De hertog van Gelderen, de graaf Balduin van Bentheim, de
heer van Amstel: de heren Johan en Herbert van Arkel, Diederik
van der Lippe en anderen meer, werden gevangen genomen. De
bisschop zelf werd jammerlijk vermoord. Met zijn paard in het
moeras blijvende zitten, sneden de verbitterde Drenthenaars
hem de geschoren kruin met vel en vlees tot op het bekkeneel
af, brachten hem, onder 1000 lasteringen, ontelbare wonden toe,
sloegen hem eindelijk het hoofd af, traden het mismaakte lichaam
met voeten en wierpen het in het slijk, waaruit het naderhand door
medelijdende mensen weer opgetrokken en naar Utrecht gevoerd
werd, waar het in de domkerk begraven is. In deze noodlottige
slag kwam ook Bernhard van Horstmar om, die zich door zijn
dapperheid in het oosten zo beroemd gemaakt had.159

Wraak

Zulk een onmenselijke wreedheid jegens een Bisschop kon
onmogelijk ongewroken blijven. Mijn verkoos te Utrecht spoedig
een nieuwe bisschop, Willebrandus genaamd, een geboren graaf
van Oldenburg. Zijn eerste werk was, Rudolf van Coevorden in de
ban te doen en een nieuw leger tegen de Drenthers te verzamelen.
Die zich onder hun burggraaf wel dapper weer verdedigden, doch
eindelijk overwonnen en overal vervolgd werden, totdat ze zich
op genade of ongenade aan de bisschop overgaven. Rudolf kreeg
159 Picardt Chronijk van Drenthe pag. 188.

127

vergiffenis onder deze harde voorwaarden:
“dat hij de vesting Coevorden zowel, als het bevestigde huis
Laar, de bisschop inruimen, al het beheer over het landschap
Drenthe aan de bisschop terug geven, 3000 mark zilver voor
de toegebrachte schade betalen, 100 gewapende mannen naar
Lijfland160 zenden en eindelijk, een klooster der Benedictijnen
stichten zou, waarin 25 jonkvrouwen konden onderhouden
worden.”
Waarbij Picardt nog voegt:
“dat hij op de plaats, waar de bisschop vermoord was, tot
verzoening van de doodslag een geestelijk collegie van 25
canoniken vestigen zou.161
Na dit verdrag, waaruit men het grote vermogen van deze
burggraaf kan opmaken, werd een bisschoppelijke bezetting in de
stad gelegd en het huis Laar tot de grond toe gesloopt.
Zulke harde voorwaarden berouwden intussen de burggraaf
spoedig en daar de Drenthers hem getrouw bleven, maakte hij
zich in het volgend jaar door list en verraad weer meester van de
vesting. De bisschop dit vernemende, verzamelde te Hardenberg,
waar destijds een bisschoppelijk kasteel was, uit de naburige
volken spoedig een leger, in de hoop de stad van alle kanten te
omsingelen en dus te heroveren.
De spoedig opkomende dooi verhinderde hem daaraan en
veroorzaakte dat zijn leger met verlies voor een groot gedeelte
van de bagagie weer opbreken moest. Hij besloot derhalve tot een
geregelde belegering over te gaan. Rudolf, die het dreigende gevaar
bemerkte, verzocht om een wapenstilstand van 15 dagen om een
capitulatie te sluiten en over een nieuwe vrede te onderhandelen,
het welk hem toegestaan werd.

160 Lijfland, is een gebied in de Baltische landen, oorspronkelijk ruwweg het
gebied van de huidige staten Estland en Letland, later het gebied ten oosten
van de Golf van Riga, bestaande uit het noordelijk deel van Letland en het
zuiden van Estland. Thans in engere zin als Letse historische landstreek
Vidzeme en Latgale en als Estse historische landstreek Liivimaa.
161 Chronijk van Drenthe pag. 191.
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Levend geradbraakt

Hij was echter zo vermetel, dat hij slechts vergezeld van
zijn adjudant, een Bentheimse ridder, jonker Henderik van
Gravesdorp, het waagde persoonlijk voor de bisschop te
verschijnen, die hem met een vergramd gelaat ontving en tegen
het recht van de volken, na hem eerst onmenselijk te hebben doen
pijnigen, met voorgemelde Henderik van Gravesdorp levend op
het rad liet klinken.162
“Hoe bistu so stout en vermeten, dat du dy niet en ontsiehst,
te komen onder de ogen, van dijnen heer en bisschop, de du
sulken schade, schande en spijt hest angedaan?”

162 Volgens Picardt Drentse Chronijk, pagina 194, ontving de bisschop hem
met de volgende platduitse woorden: “Hoe bistu so stout en vermeten, dat du
dy niet en ontsiehst, te komen onder de ogen, van dijnen heer en bisschop, de
du sulken schade, schande en spijt hest angedaan?”
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Intermezzo

Slag bij Ane in 1227

De bepaalde dag om ten strijde te trekken breekt eindelijk
aan; bisschop Otto is gereed. Binnen Utrecht zijn reeds alle
krijgsgenooten, die tot den strijd het harnas hebben aangegord,
bijeengekomen. Otto begeeft zich in zijn bisschoppelijk gewaad,
statig aan het hoofd zijner geestelijken, en gevolgd door al de
edelen en ridderen naar de kerk van sint Maarten, van waar hij, na
de mis bediend en den zegen ontvangen te hebben, met de zijnen
terugkeert, om zijn geestelijk gewaad tegen een wapenrusting
te verwisselen; de ridders bestijgen hunne paarden; de menigte
vloeit te zamen, om dit uitgelezen heer te zien, tegen welks
helmen, harnassen, arm-, dij- en scheenstukken de zonnestralen
oogverblindend terugkaatsen, zoodat het den aanschouwers in
de oogen schittert. Alom hoort men het gehinnik der paarden
en het gekletter der ijzeren wapenen, het gemurmel der menigte,
de afscheidsgroeten en zegenwensen der naastbestaanden en
vrienden en het voortrollen der legerwagens, beladen met
levensmiddelen en krijgsbehoeften.

Het laatst vaarwel

De bisschop, op een moedig ros gezeten en in volle wapenrusting,
verschijnt. Hij roept door het blazen der trompetten allen te
zamen, plaatst zich aan hun hoofd, en verlaat de stad, waarbuiten
hij tot op een half uur afstands door alle overheden, zowel
wereldlijke als geestelijke, wordt vergezeld. Nu doet het laatst
vaarwel de lucht weergalmen; de overheden keren naar de stad
terug, alwaar gedurende de onderneming dagelijks de vurigste
beden ten hemel opgezonden worden. Weldra bereikt bisschop
Otto met zijne bijhebbende krijgeren de algemene verzamelplaats.
Sommige zijner bondgenooten zijn reeds daar, elke minuut ziet
nieuwe benden aankomen, en bij elk uur ontplooijen nieuw
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aangekomene banieren hunne breede banen. Eindelijk is het
langgewenste oogenblik der vereeniging van alle legerbenden
daar, ieder zoekt een vriend of nabestaande op; men herinnert
zich vroegere ondernemingen en verlangt reeds zijnen roem door
nieuwe heldendaden te vergroten.
Na korten tijd zich aan de vreugde des wederziens en der
vriendschap gewijd te hebben, trekt het vereenigde leger
gezamenlijk op en legert zich te Ane bij Gramsbergen. Hier
ontvangt men langs de Vecht schepen met krijgsvoorraad of
mondbehoeften en ziet van alle zuid-, oost- en westwaarts
gelegene wegen zwaar beladene karren zich te gemoet gevoerd.

Moeras

Ook Rudolf van Coevorden verlaat met een groot gedeelte zijner
legerbenden het welversterkte kasteel, en laat op een halve mijl
afstands van ‘s bisschops leger zijne benden neder. De vijandelijke
legers zijn gescheiden door een moerassig land, dat alleen te voet
en dan nog slechts met grote voorzichtigheid kan begaan worden;
doch hetwelk van boven, door kruiden en planten bedekt, zich
als een vaste bodem voordoet. Deze gesteldheid van den grond is
alleen aan Rudolf en de zijnen bekend, doch noch de bisschop of
een der stichtsche hulpgenooten draagt hiervan kennis.
De beide legers, vol wraak tegen elkander, begeven zich ter ruste,
ten einde de krachten te verzamelen om elkander te vernielen. Aller
hartstogten zijn in beweging en ieder polsslag, die het oogenblik
des doods doet naderen, wordt nog door die hartstogten versneld.
Eindelijk heeft de slaap allen, door vermoeijenissen afgemat,
vermeesterd. Slaapt gerust, gij beleedigers en beleedigden, voor
de meesten uwer zal deze slaap de laatste zijn!

Schild en wapens

Nauwelijks heeft de zon haar eerste stralen op het aardrijk
neêrgeschoten, of elke krijgsman verlaat zijne rustplaats, voorziet
zich van een wapenrusting, sluit zich in zijn harnas en grijpt
naar schild en wapens. Nu eens roept hij in zijne gedachten den
verwijderden vrienden en betrekkingen het laatst vaarwel toe,
of vormt zich het denkbeeld van spoedig als overwinnaar terug
te keren en hun van zijne heldendaden te verhalen. Wat elk ook
denken moge, ieder spreekt alleen van het oogenblik, waarin
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de overwinning zal behaald zijn; in de oogen van allen ontdekt
men het verlangen, om op den vijand los te gaan. Eindelijk is het
ganse leger op de been, en weldra zal het noodlottige oogenblik
aanbreken.
Bisschop Otto vergadert geheel zijn leger rondom zich, roept
met luide stem, dat hij Rudolf beschouwt als een oproermaker,
tegen de kerk en zijnen vorst; dat hij hem verklaart, vervallen te
zijn van zijne bezitting als burggraaf en hem al zijne goederen
onttrekt. Hetzelfde zal plaats hebben met allen, die Rudolf hulp
verlenen, doch aan ieder, die zich aan het bisschoppelijk gezag
onderwerpt, zal vergiffenis geschonken worden. Verder tracht de
bisschop in korte woorden de menigte van de rechtvaardigheid
zijner zaak te overtuigen, moedigt hen aan, beveelt hen te knielen,
doet een gebed en deelt aan alle geloovigen zijnen zegen mede.
Gezeten op een geheel van ijzer omgeven paard, ontbloot hij het
rapier en wijst met hetzelve naar de vijanden.

Horens, pijpen, trompetten, trommelen

Rudolf van Goor, aan wien als banierdrager het bisschoppelijke
vaandel is toevertrouwd, ontrolt het golvend doek en heft het
moedig omhoog. De bisschop is vooraan en geeft het teeken
tot den aanval; de horens, pijpen, trompetten, trommelen, alles
begint tegelijk; elk ridder geeft zijn paard de sporen en het leger
valt met een onbegrijpelijke kracht, snelheid en moed op den
vijand aan. Digt ineengesloten dringt de een den anderen, het
gejuich en geschreeuw doen de lucht weèrgalmen, elk waant de
overwinning zeker.

Gekerm en geschreeuw

Otto met de zijnen is reeds in het moeras; zijne manschappen
zetten hunne paarden, om door te komen, nog meer aan, maar
zinken steeds dieper. Nu willen zij ophouden en terugkeren, doch
de achtersten dringen op en verpletteren de voorsten. Het gekerm
der verpletterden wordt door het gejuich der aanrennenden
verdoofd. Nog wordt het voortdringen niet gestuit; alles raakt
in verwarring, geen orders worden meer gehoord; geen teekens
kunnen meer gegeven worden, want de trommelen en hoornen
houden op; een algemeen gekerm en geschreeuw vervangt de
orde, welke geheel verbroken is. Ieder denkt nu meer om zich
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te redden en zo mogelijk te ontkomen, dan om te vechten.
Verscheidene, door hunne harnassen in het moeras gezonken,
zijn reeds gesmoord, door de verwilderde paarden vertrapt, of
door de aandringenden onder de voeten vertreden.
Thans schiet Rudolf met zijn volk onverwachts toe, overlaadt
de bisschoppelijken met pijlen, en valt hen aan met bliksemende
zwaarden. Velen van des bisschops leger, die meenden te kunnen
ontkomen, zoeken zich reeds door de vlucht aan den dood te
onttrekken en werpen daartoe alles weg, wat hun in het vluchten
hinderlijk is. De Drenthenaren, vermeerderen zich, ongewapende
boeren komen toelopen en nemen de wapenen op, welke de
vluchtenden hebben weggeworpen; ja de vrouwen, haar natuur
verloochenende, zijn behulpzaam alles dood te slaan, wat zij
bereiken kunnen.

Met bloed geverwd

In weinige oogenblikken is de ganse oppervlakte met bloed
geverwd, ieder geeft voedsel aan zijne wraak, zoodat men niets
spaart; verwonden en stervenden worden nog geslagen, tot dat
de dood hen aan dit noodlot ontrukt. Men is niet tevreden met
de overwinning, neen, de ganse dag wordt door de verbitterde
landzaten doorgebracht met moorden. Bisschop Otto wordt
nergens gezien; Jan van Arkel ligt zwaar gewond en stervende,
doch dit is voor zijne vijanden niet voldoende, hij wordt met
stokken doodgeslagen.
De graaf van Horstmar is ook in het moeras, doch hij, die zo vele
gevaren weêrstand had geboden, de door Richard Leeuwenhart
en Filips Augustus hoog vereerde held, verliest den moed niet, en
wenst tenminste met niet minder roem te sterven, dan waarmede
hij geleefd heeft. Alles om hem heen is reeds gevlucht, dood of
verzonken, hij alleen staat onbewegelijk, wil aan geen ongenadigen
genade vragen; al, wie hem nadert, verslaat hij, werpt, om niet
te zinken, zijn schild onder zijne voeten, en doodt alle vijanden
rondom zich, tussen wier lijken hij staat als een verwoede leeuw.
Bij elken nieuwen aanval verplettert hij diegenen, die het wagen
durven, hem naar het leven te staan; doch daar hij door de zwaarte
van zijne wapenrusting al dieper en dieper zinkt, moet hij ook
eindelijk hier het leven laten, en het roemrijkst leven voor den
noodlottigsten dood verwisselen.
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Nadat op zulk een verschrikkelijke wijze het schoone leger des
bisschops verdelgd was, vervolgde Rudolf van Coevorden en de
zijnen de vluchtenden en ontkomenen, nam langs de Vecht alle
schepen en maakte vele andere goederen en krijgsbehoeften buit.

Verplet, gehouwen, doorstoken, en half gevild

Den volgenden dag, toen men het slagveld betrad, dat door
een aantal mismaakte lijken het schrikbarendste tooneel van
vernieling en woede opleverde, daar meer dan vierhonderd
edelen, ridders en knapen aldaar waren omgekomen, zocht men
ook naar het lichaam van den bisschop, dat men te vergeefs elders
gezocht had. Eindelijk ontdekte men hetzelve, het hoofd op vele
plaatsen verplet, gehouwen, doorstoken, en boven half gevild,
zoodat men de kruin niet meer zien kon.
Ook de lijken van Herbert en Johan van Arkel, Bernhard van
Horstmar en anderen werden onder de dooden gevonden, en even
als dat van den bisschop door de Drenthen aan de naastbestaanden
weder uitgeleverd. De graaf van Gelder en Gijsbrecht van Amstel
waren, nevens vele anderen, krijgsgevangen genomen, en werden,
na enigen tijd op het slot te Coevorden in verzekering geweest te
zijn, later op hun woord van eer weder ontslagen.

Mommeriete

Dezen slag, wellicht de bloedigste, die gedurende de middeleeuwen
in het noordelijk Nederland geleverd is, viel voor op den 1
Augustus 1227 op een stuk gronds, destijds de Mommerijten
en thans nog de Bommerijte of Bommeriete genoemd. Utrecht,
Münster, Keulen, Holland, Gelder, Kleef, Bentheim en Horstmar
waren in rouw gedompeld.

Vrede

In deze omstandigheden scheen voor het Sticht geen gelukkiger
gebeurtenis te zijn, dan de verheffing van Willebrand van
Oldenburg tot geestelijk en wereldlijk opperheer, daar deze als
een goed krijgsman en tevens als een goed regent bekend stond.
Nog in hetzelfde jaar 1227 ingehuldigd zijnde, zettede hij den
oorlog tegen Rudolf en zijne Aanhangers voort, met dat gevolg,
dat al spoedig vele der Gelkingen nabij Peize werden verslagen,
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verstrooid of gevangen genomen. In een opvolgend treffen, in
de nabijheid van Bakkeveen, behaalden de Drenthenaren wel
weder de overwinning, doch de graaf-bisschop was hierdoor niet
ontmoedigd, hij liet een talrijk leger in zes afdeelingen gesplitst,
van onderscheidene kanten binnen Drenthe rukken, het geen
zulk een verslagenheid bij de landzaten verwekte, dat Rudolf
zich genoodzaakt zag, om in het jaar 1228 een voor hem zeer
nadeligen vrede te sluiten, bij welken onder anderen Rudolf en
zijne broeders verpligt werden, om afstand van de kasteelen te
Lare en te Coevorden en van alle rechtsgebied in Drenthe te doen.
Voorts zou Rudolf aan den kerkvoogd een vrij aanzienlijke som
voor schadeloosstelling betalen, op zijne eigene kosten honderd
krijgslieden naar Lijfland163 zenden en bovendien een zoenoffer
voor de zielen der gesneuvelden te Ane een klooster van 20
prebenden stichten. Bisschop Willebrand liet hierna het huis te
Lare afbreken en beschonk Eylard van Bentheim met het leen van
Coevorden.
Rudolf bleef echter niet lang werkeloos, reeds in het volgende
jaar 1229 werd het kasteel te Coevorden bij verrassing door
hem ingenomen. De bisschop rukte daarop in Drenthe met
het voornemen om Coevorden te heroveren, doch er werd een
vergelijk getroffen, bij hetwelk Rudolf en de zijnen vergiffenis
erlangden, van den ban ontslagen werden en wederom in het
bezit der goederen geraakten, die vroeger op hen waren verbeurd
verklaard. Rudolf werd opnieuw met het kasteel Coevorden en
het daarbij behorende rechtsgebied in Drenthe beleend.

Wapenstilstand

Ook deze verzoening was van korte duur; immers nog in hetzelfde
jaar 1229 brak Rudolf de geslotene overeenkomst en viel met de
Drenthenaren aan op de goederen van den bisschop, die zich
sterker dan ooit ten strijde toerustte, om zich daarover te wreken.
Rudolf voorzag dus wel, dat hij in magt en wapenen zou te kort
schieten en sloot daarom met zijnen vijand een wapenstilstand,
163 Lijfland, is een gebied in de Baltische landen, oorspronkelijk ruwweg het
gebied van de huidige staten Estland en Letland, later het gebied ten oosten
van de Golf van Riga, bestaande uit het noordelijk deel van Letland en het
zuiden van Estland. Thans in engere zin als Letse historische landstreek
Vidzeme en Latgale en als Estse historische landstreek Liivimaa.
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voor den tijd van vijftien dagen. Vertrouwende op dit bestand,
en geen kans ziende, om zich door een manmoedige verdediging
te kunnen redden, vatte hij het besluit op, om, gedurende het
bestand, zich in persoon bij den graaf-bisschop te vervoegen,
met oogmerk, om de bestaande geschillen, ware het mogelijk,
bij minnelijke schikking uit den weg te ruimen. Vergezeld van
enige zijner vertrouwdste vrienden, begaf hij zich naar het kasteel
Hardenbergh, alwaar zich de graaf-bisschop bevond. Dan hier
werd Rudolf en de zijnen, met schending van de goede trouw,
wreedaardig vermoord.

Levend geradbraakt

Rudolf van Coevorden en Hendrik van Gravestorp, werden
levend geradbraakt, Menso van Gravestorp, Hendriks vader, werd
alsmede, ofschoon door sabelhouwen omgebracht, en Rudolf
en Hendrik op het rad gelegd. Op zulk een verraderlijke wijze,
waarvan nogtans de schuld niet aan den bisschop, maar aan zijne
verwoede soldaten te moeten geweten worden, verloor Rudolf
van Coevorden het leven; geen mannelijke erfgenamen, maar
slechts een enige dochter nalatende, welke later met Hendrik van
Borculo zich in den echt begaf.
In of omtrent het jaar 1347 verkregen de kasteleins de
waardigheid van heeren van Coevorden.
Reynold III, die deze waardigheid het eerst bekleedde, liet
dezelve aan zijnen broeder Johan na, wiens heerszuchtige zoon
Reynold IV, gelijk reeds voren aangemerkt is, op nieuw onrust en
tweespalt in Drenthe verwekte.

Uit: Beschrijving der Nederlanden 1841, Pg. 369- 414 P.H. Witkamp. delpher.nl
Een uitgebreide geschiedenis van Coevorden staat beschreven in Deel I van
Reis door Drents erfgoed. nedersaksisch.org voor de pdf.
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IX. Otto V
Een zoon van Balduin geraakte, in gemeenschap met zijn
bloedverwanten, de graaf Willem van Holland en de heer van
Amstel, in oorlog met Henderik, bisschop van Utrecht en viel
in zijn gevangenschap, waaruit hij door een verdrag onder
bemiddeling van Guido van Vlandern en Otto van Geldern op
12 juni 1257 gesloten, bevrijd werd. Volgens hetzelfde verdrag
moest hij, de bisschop van Utrecht hulde en trouw beloven en met
vijf van zijn vazallen, die de bisschop zou opgeven, zweren dat
noch hij, noch zijn erven zich wegens de hem door de bisschop
toegebrachte schade op hem wreken zouden.164
Het sterfjaar van deze graaf is onbekend. Hij leefde nog in het jaar
1277, maar de regering van het land nedergelegd hebbende, liet
hij zich in het huis van de Duitse orde te Utrecht opnemen, waar
hij zijn dagen als een kloostergeestelijke eindigde.

X. Egbert

De tweede zoon van Otto was opvolger in de regering. Hij behoort
onder die graven geteld te worden, die zich om hun land en
onderdanen verdienstelijk gemaakt hebben. Zijn regering was het
minder onrustig dan die van zijn voorgangers en hij wist daarvan,
voor het geluk van zijn onderdanen, het beste gebruik te maken.
Hij liet vele woeste gronden bearbeiden in de stad Schuttorp
bevestigen,165 aan welke hij in het jaar 1294 veel uitmuntende
privilegiën schonk. Hij was ook de eerste die de Bentheimer
en Gildehuizer stenen166 in grote roem bij de uitlanders bracht,
waardoor de welvaart van beide plaatsen niet weinig vermeerderd
werd. Zijn opvolger was...

XI. Johannes II

Deze stichtte het vanouds beroemde kasteel Dinkelrode te
Nieuwenhuis. In het jaar 1312 sloot hij met Eilard van Thurn of
164 Jungius pag. 260.
165 Verstevigen, een vesting van maken.
166 Zandsteen, bouwmateriaal van veel kerken. O.a. Martinitoren in
Groningen.
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Toren167 te Ulzen, een vergelijk volgens hetwelk Eilard van Toren
zijn gerecht in het kerspel Ulzen voor zekere tienden aldaar en
voor zekere koornpachten in Hardinkhuizen, Hilten, Hardingen,
Halle, Oostergette, Graasterop, enz. te trekken, aan Graaf Johannes
zou overlaten.
De tienden, pachten voorgemeld, zou Eilard van Toren en
zijn erven, als een burgleen genieten. Het boergerecht te Ulzen
en Hilten, met de afgaven van bier, gelijk ook het houtgerecht
in Tinholt en alle overige goederen in het gerecht Ulzen gelegen
zou hij behouden en deze goederen zowel, als de aan de familie
van Laar verkochte bezittingen, in Gravestorp, Goeichem,168
Hocklingen en Groninkhusen zouden vrij zijn van het gerecht te
Ulzen.169
Onder zijn regering, in het jaar 1321, werd de hoofdkerk te
Bentheim gebouwd en de kerk van de heilige Werenfried te Ulzen
verkreeg in het jaar 1327 een pauselijke aflaat.170
In het jaar 1324 verkocht hij de heerlijkheid Emlicheim met
verscheidene andere goederen aan Godfried van Borculo.171 Hij
overleed in het jaar 1332. Zijn zoon...

XII. Simon

Volgde hem in de regering op. Deze voerde met zijn bondgenoten,
onder wie de graaf van Holland was, oorlog tegen de bisschop van
Utrecht, die de nederlaag kreeg en het leven daarbij inschoot. Niet
lang hierna werd hij in een krijg tegen de bisschop van Munster
verwikkeld, waarbij de nieuwe stad Schuttorp veel schijnt geleden
te hebben, welke deze graaf naderhand met sterke muren heeft
laten omringen.172
Bij deze gelegenheid schijnt de, een kwartier van Schuttorp
gelegen wachttoren, Mansbrugge gebouwd te zijn, die van de
hier over een sterke beek geslagen brug, waarbij de manschap
167 De naam stamt waarschijnlijk af van de burg of toren, die de familie te
Ulzen had. Zij voerde ook drie torens in haar wapen.
168 Naam deels doorgehaald.
169 Jungius Codex diplom. Num. 51.
170 Dipl. 64.
171 Diploma 62.
172 Jungius is van mening dat Graaf Egbert de stad Schuttorp met muren
voorzien en dat Simon dit werk verbeterd hebbe.
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de Landstraat bewaken of verdedigen moest, de naam schijnt
ontvangen te hebben. Volgens Pagenstecher overleed deze Graaf
1347.

XIII. Otto VI

Een broer van de voorgaande, was domproost van Paderborn en
regeerde 11 jaren lang het Graafschap Bentheim, wanneer hij de
regering aan zijn jongste broer...

XIV. Bernhard I

opdroeg. Deze kwam 1365 aan de regering en was in zijn jeugd
een woest en oorlogszuchtig mens. Hij voerde in het jaar 1374
krijg tegen de bisschop van Munster. De geschiedschrijvers
vergelijken hem in zijn jeugd met Ismael173 en noemen het
graafschap Bentheim gedurende de eerste jaren van zijn regering
een leeuwenhol, omdat niemand hier veilig was.
Men had tot een spreekwoord, dat bij Bentheim het Onze Vader!
eindigde, waarmee men zeggen wilde, dat daar de christelijke
godsvrucht ophield. In meergevorderde jaren werd hij door de
omgang met de geestelijken zodanig veranderd, dat hij het grootste
gedeelte van de dag in godsdienstige oefeningen doorbracht en
meer naar de wijze van de monniken dan naar die van de vorsten
leefde.
Hij liet in het jaar 1394 het klooster Frenswegen bouwen,
begiftigde het rijkelijk, verkeerde zeer gemeenzaam met de
monniken en kreeg daarvan waarschijnlijk de bijnaam: pater
Berend. Het gevoelen van sommigen, die beweren, dat hij in zijn
ouderdom een kloostergeestelijke zou geworden zijn, wordt van
anderen en bijzonder van de heer Jungius met redenen betwist.174
Hij overleed aan de pest 1421 in een hoge ouderdom en werd op
het koor van de kerk te Frenswegen begraven. Op hem volgende...

173 Ismaël, Jisjmaëel of Ismail was volgens de traditie in de Hebreeuwse
Bijbel de oudste zoon van Abraham, geboren uit Sara’s slavin Hagar, met wie
zijn vrouw Sara hem geslachtsgemeenschap liet hebben, toen zij kinderloos
bleef. Ismaël komt ook voor in de christelijke Bijbel en de Koran.
174 Hist. Com. Benth. Pag. 314 & Codex Dipl. Pag. 261-263
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XV. Everwijn I

Van Guterswijk, een neef van Bernard, die geen mannelijke
afstammelingen naliet. Nauwelijks was deze Everwijn175 aan
de regering gekomen, of hij werd in een bloedige oorlog tegen
de bisschop Frederik van Utrecht verwikkeld. De aanleidende
oorzaken daartoe is met zekerheid niet bekend. De Bentheimers
vielen op 30 november 1417 in Twente en richtten daar grote
verwoestingen aan. De bisschop noodzaakte hen echter spoedig
tot de aftocht en vervolgde hen tot Nieuwenhuis.

Dinkelrode

De Bentheimers sloten zich in het kasteel Dinkelrode op, dat na een
belegering van zes weken bij capitulatie aan de bisschop overging,
waarop de vrede gesloten werd. De voorwaarden waren voor graaf
Everwijn drukkend. Hij moest niet alleen een aanzienlijke som
geld, welke men op 8300 Rijnse gulden begroot, betalen; maar
ook Nieuwenhuis en het kerspel Ulzen, voor de tijd van vijf jaren
aan de bisschop inruimen. Na afloop van die tijd zou de graaf dit
gedeelte van zijn land wel weer terugontvangen, maar onder dat
beding, dat hij het kasteel en de Heerlijkheid Nieuwenhuis in het
toekomende als een leen van de bisschop zou bezitten en op zijn
eis, in voorkomende gevallen met een toereikend aantal gewapende
mannen voor de poorten van Utrecht verschijnen zou. Op deze
grond heeft men in latere tijden het gehele Nedergraafschap, als een
leen van de bisschop van Utrecht willen beschouwen.
William III matig de zich het alleenrecht over de Nedergraafschap
aan en de bediende zich daarvan ten voordele van graaf Ernest,
aan het eind van de 17e eeuw, zoals hierna zal aangewezen worden.
Naderhand hebben de graven van Bentheim met de bisschoppen
van Utrecht in bestendige vrede geleefd.
Van deze tijd af, het jaar 1421, hebben onze graven verscheidene
naburige graafschappen; als Steinfurth, Tekelenburg, Limburg,
enzovoort door huwelijken en erfenissen aan het huis van
Bentheim gebracht, die vervolgens langs dezelfde weg daarvan
weer afgezonderd zijn. Mijn bestek laat niet toe, dit hier omstandig
te ontwikkelen.
175 Hadewig, een zuster van Bernard I, was de grootmoeder van Everwijn
van Guterswijk en deze alzo een achterneef van Bernhard.
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Op Everwijn I, overleden in het jaar 1454, volgt...

XVI. Bernhard II

Een zoon van Everwijn en een dapper soldaat. Hij toonde zijn
heldenmoed in de krijg, die in 1451 tussen Walram, graaf van
Meurs en Ericus, graaf van Hoija, over de verkiezing van een
bisschop te Munster plaatshad.
Daar Everwijn op de zijde van Walram getreden was, zo
streed Bernhard voor deze. Bij het klooster Varel176 kwam het
tot een bloedige slag, waarin Bernhard behalve veel voorname
officieren, Frederik hertog van Brunswijk gevangen nam en aan
Theodoricus, aartsbisschop van Keulen overleverde. Ter beloning
van deze heldendaad werd hij op het slagveld tot ridder geslagen.
Hij overleed te Zutphen in het jaar 1473.
Zijn opvolger was...

XVIII. Everwijn II

die wegens zijn kinderen en zijn groot vermogen de bijnaam:
de wijze en de rijke droeg. Hij woonde met zijn neef, graaf
Everwijn van Steinfurth, de meeste krijgstochten van zijn tijd
bij en bekleedde de aanzienlijke post van gouverneur van WestVriesland. Zijn naam wordt in de Vriesche Chronijken met achting
genoemd. Met zijn neef Everwijn van Steinfurth sloot hij 1487 een
erfelijk verbond, waarbij met toestemming van de landstanden
en onder goedkeuring van de keizer, bepaald werd dat voortaan
alleen de mannelijke afstammelingen de graafschappen Bentheim
en Steinfurth bezitten zouden, en dat, in het geval dat er geen
mannelijke erfgenamen in het Graafschap Bentheim mochten
wezen, de graaf van Steinfurth dan de erfgenaam van hetzelfde
zou zijn, hetwelk, omgekeerd ten aanzien van Steinfurth zou
plaatshebben.177
Onder de regering van Everwijn II was het een gezegende en
goedkope tijd. De voornaamste kerken en de aanzienlijke torens,
te Schuttorp en te Noordhoorn, werden onder zijn bewind
gebouwd. Ook herstelde hij het vervallen kasteel de Bentheim en
176 Varel ligt in Oost-Friesland, bij de zuidkant van de Jadeboezem, ten
westen van waar de Jade in de Waddenzee uitmondt.
177 Een paar honderd jaar later leidt dat tot conflicten. Zie verderop.

145

bouwde de zogenaamde kruidtoren178 van dit kasteel.179
Hij overleed in een hoge ouderdom op 13 december 1530. Zijn
opvolger was de onvergetelijke...

XVIII. Arnold I

Een zoon van Everwijn, graaf van Steinfurth, die uit kracht van
het tussen de beide Everwijnen gesloten erfelijk verbond, bij
gebrek aan mannelijke erfgenamen, nu de rechtmatige landsheer
van Bentheim en de eerste graaf was, die de beide Graafschappen
regeerde.

Wederdopers

In het begin van zijn regering hadden de beruchte onlusten van
de wederdopers plaats. Als zijn macht en invloed hand over hand
toenam en de bisschop van Munster alle naburige vorsten en
graven te hulp riep, trok ook Graaf Arnold met de zijnen op, ter
belegering van de stad Munster, welke na verloop van 18 maanden
in het jaar 1535 veroverd werd.

Kerkhervorming

Onder zijn regering werd het grote werk van de kerkhervorming
begonnen,180 waarvan ik, in een bijzonder hoofdstuk uitvoeriger
zal handelen.
Hij overleed in het jaar 1553.

XIX. Everwijn III

Een zoon van Arnold I volgde hem in de regering op. Deze bracht
door zijn huwelijk met Anna,181 een erfdochter van Teklenburg,
dit Graafschap aan het huis van Bentheim. Hij overleed in de
bloeiende leeftijd van 26 jaar, in het jaar 1562.

178 (bus)kruit.
179 Voorheen de Schorvede toren genoemd. Het wapen van Everzwijn en
van zijn Meklenburgse gemalin Ingelburga (Engelenburg) is ook daaraan
uitgehouwen en nog thans te zien.
180 Een tiental jaren eerder dan in Drenthe. Zie: Drentse kerken.
181 Anna was de dochter van Koenraad, de laatste graaf van Teklenburg,
overleden op 16 augustus 1556.
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XX. Arnold II

Geboren op het kasteel Dinkelrode te Nieuwenhuis op 11 oktober
1554, een van de uitmuntendste landsheren, volgt nu. Hij verloor
zijn vader Everwijn, toen hij nog niet volkomen acht jaar oud
was. Zijn godvruchtige moeder Anna zorgde intussen voor zijn
opvoeding. In zijn 17e jaar vertrok hij naar de hogeschool te
Straasburg. Waar hij, onder het opzicht van zijn bekwaam de
hofmeester Gerhard Falkenburg, zijn studiën een jaar lang met
onvermoeide vlijt voortzette en door het bijwonen van leerredenen
van verstandige en godvruchtige mannen, in de hervormde
geloofsbegrippen hem, door zijn brave moeder bijgebracht, meer
en meer bevestigd werd.

Bartolomeusnacht – bloedbruiloft in 1572

Van hier wilde hij de reis naar Parijs aannemen, om zijn
kundigheden uit te breiden en zich verder te beschaven. Wat
gebeurde echter? Terwijl alles tot die reis in gereedheid gebracht
was, kwam de tijding van de verschrikkelijke bloedbruiloft, of
van de Bartolomeusnacht, waarin alle zogenaamde Hugenoten
omgebracht waren, te Straatsburg aan.
Deze ontzettende gebeurtenis, die op 24 augustus 1572 voorviel,
bewoog niet alleen Arnold van de voorgenomen reis af te zien,
maar ook de bekommerde moeder, haar zoon, hoe eerder hoe
liever, uit dit gevaarlijke land terug te roepen.
Wie merkt hierin niet de bijzondere leiding in bewaring van de
goddelijke Voorzienigheid op? Hoe licht had Arnold, de enigste
telg van de graven van Bentheim, aan wie wij zoveel te danken
hebben, als vreemdeling in en als aanhanger van de hervormde
leer, het slachtoffer van de onverdraagzaamheid in Frankrijk
kunnen worden?

Arnoldium gymnasium

Hij was de stichter van de eertijds zo beroemde Steinfurtsche
Latijnse school, die naar hem de Arnoldijnsche182 genaamd wordt.
Zijn land leed verschrikkelijk in de Nederlandse vrijheidkrijg
tegen de Spanjaarden en het zou nog veel meer geleden hebben,
wanneer, een minder verstandig en menslievend Vorst de teugels
182 Heden Arnoldium Gymnasium.
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van de regering gevoerd had. Ik zal in een bijzonder hoofdstuk dit
nader aan wijzen.
Arnold stierf, zoals hij geleefd had, in het geloof aan zijn
verlosser en in de zekere hoop op een beter leven, op het kasteel te
Teklenburg op 11 januari 1606 in de ouderdom van 51 jaar en drie
maanden. Het ontzielde lichaam werd, na op een kostbare wijze
gebalsemd te zijn en zes weken lang te Teklenburg op het paradebed
gelegen te hebben, op 22 februari van dit jaar naar Bentheim
gebracht en de 26e van die maand in een tinnen kist, in een nieuw
gewelf, dat hij zelf in de hervormde kerk te Bentheim had laten
bouwen, plechtstatig bijgezet. Alle naburige vorsten gelijk ook
de steden Osnabrück, Munster en Coesfeld, enzovoort hadden
gezanten tot het bijwonen van de uitvaart van de waarlijk grote
Arnold gezonden. Alle ridders en edelen, uit zijn graafschappen,
– want hij was werkelijk heer geweest van al de graafschappen
en heerlijkheden, die de graven van Bentheim nu nog in hun
titel voeren, – gelijk ook de burgemeesters van de steden, de
ambtenaren en geestelijken uit de drie graafschappen woonden de
lijkstaatsie bij. Zachte ruste de as van die rechtvaardigen, van wie
de naam, bij de laatste nakomelingschap, in zegening blijven zal!

XXI. Arnold Joost

was zijn opvolger. In het eerste regeerden de drie zonen van
Arnold II, Adolf, Arnold Joost en Wilhelm Henderik de drie
graafschappen gemeenschappelijk. Vier jaar na de dood van
hun vader werd echter, bij minnelijke schikking, het graafschap
Bentheim aan Arnold Joost overgelaten, die het met veel lof,
hoewel in de stormen van de dertigjarige oorlog waarin ons
vaderland zoveel geleden heeft, tot in het jaar 1643 regeerde.183
Onder zijn regering, in het jaar 1636 werd het land met de pest
bezocht, waaraan duizenden van mensen stierven. Deze brave
graaf zorgde op het spoor van zijn zalige vader Arnold II, voor
kerken en scholen.

Oberkirchenrat

Hij stelde in het jaar 1613 de Oberkirchenrat aan, ter waarneming
183 Zijn broer Adolf verkreeg Teklenburg en de heerlijkheid Rheda en
Wilhelm Hendrik het graafschap Steinfurt.
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van alle kerkelijke zaken van de hervormden. Hij bezocht, in
eigen persoon, de kerken en woonde de vergadering van de classis
bij, hij liet enige hoofdartikelen van de hervormde godsdienst
opstellen, welke de leraren bij het aanvaarden van een ambt
moesten ondertekenen en verbeterde het schoolwezen op het
platteland, waarbij hij van de landlieden, die het nut van het lezen
en schrijven nog weinig beseften, in het begin veel tegenstand
ontmoette. Hij overleed te Bentheim in de ouderdom van 62 jaar
en 10 maanden, op 10 februari 1643, en werd op 12 april van dit
jaar begraven in de kerk aldaar. Zijn opvolger was zijn zoon...

XXII. Ernst Wilhelm

Die184 door verandering van godsdienst185 zijn land en familie in
veel onzalige twisten verwikkeld heeft, waarvan ik vervolgens
nader zal handelen. Hij overleed op 26 augustus 1693 in het 70e
jaar van zijn ouderdom. De regering geraakte daarna in handen
van...

XXIII. Arnold Mauritz Wilhelm

Zoon van Philip Koenraad, graaf van Steinfurt, door zijn oom,
Ernst Wilhelm, tot opvolger in de regering van het graafschap
Bentheim aangesteld. Hij nam, ten gevalle van deze, de RoomsKatholieke godsdienst aan, werd echter door de wettige
erfgenamen van het Graafschap Bentheim de zonen van graaf
Ernest Wilhelm, in veel onaangenaamheden verwikkeld, die
eindelijk op 1 november 1701 in Den Haag afgedaan werden. Hij
overleed op 15 november 1701.

XXIV. Herman Frederik

Een zoon van de voorgaande, kwam nu aan het bewind. Hij werd
geboren in het jaar 1693 op 29 september en was nog maar acht
jaar oud toen zijn vader overleed.
De graaf van Manderscheid-Blankenheim, zijn oom van
moeders zijde, regeerde het land gedurende zijn minderjarigheid.
184 Onder de regering van deze Graaf werden veel gouden en zilveren
munten geslagen, hetgeen noch voor hem, noch na hem geschiedt is.
185 Onder druk van de bisschop van Munster (Bommen Berend) veranderde
hij van protestant in katholiek. Verderop uitvoerig beschreven.
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Deze had, onder garantie van de Staten Generaal van de Verenigde
Nederlanden, en kapitaal van 3 maal 125.000 gulden, tegen 6 ten
honderd (6%), opgenomen en daarvoor de domeinen verpand.
De renten van dit kapitaal en menigvuldige andere oude schulden,
brachten de jonge graaf bij het aantreden van de regering in grote
verlegenheid.186
De onenigheid met de landstanden en de twisten over de grenzen
van het graafschap Bentheim met Overijssel, Drenthe en Munster,
veroorzaakten hem veel onaangenaamheden, die zo nadelig
op zijn gemoed werken dat hij in een zware droefgeestigheid
verviel, die hem tot de regering ongeschikt maakte. Op verzoek
van de standen werd hij, door de keizerlijke rijksoverheid aan de
keurvorst van Keulen en bisschop van Munster, Clemens August
opgedragen, die ze door twee van zijn raden liet waarnemen.
Alle middelen tot herstel van de graaf waren vruchteloos. Hij
overleed aan een hevige koorts te Aken op 29 november 1731.
Zijn zoon...

XXV. Frederik Karel

geboren te Nieuwenhuis op 17 maart 1725 was zijn opvolger. Deze
verpandde zijn land, wegens de daarop rustende zware schulden,
op 22 mei 1752 aan zijne Majesteit Georg II, koning van GrootBrittannie en keurvorst van Hannover, voor de tijd van 30 jaren
en tot zo lang dat het aan hem gedane voorschot geheel weer zou
afgelost zijn. Door een plechtige verklaring, gegeven de Parijs op 9
mei 1753, stelde hij, voorgemelde Zijne Majesteit, in het bezit van
het land, en ontsloeg als zijn onderdanen van de eed aan hem als
landsheer gedaan.187
Hij overleed op 17 februari 1803 te Parijs, zonder mannelijke
erfgenamen, waarop volgens het verdrag, door de beide Everwijns
in 1487 gemaakt, en volgens het Bielefeldsche vergelijk, tussen de
graven Arnold Mauritz Wilhelm met Ernest in 1691 getroffen het
recht van opvolging, op...
186 Men zie de Raet von Boegelskamp, Friedrich Wilhelm Ferdinand von
1763 Geschichte der Grafschaft Bentheim 2ter Theil bladz. 184 en 185.
Verderop uitvoerig beschreven. Het graafschap werd – om de schulden te
voldoen – min of meer verkocht aan de koning van Engeland.
187 Men leze dezelve bij Jungius pag. 4, 5 en 6.
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XXVI. Lodewijk Wilhelm Geldrich Ernst

Graaf van Bentheim-Steinfurth overging, die op 20 augustus 1817
na, in datzelfde jaar, met zijn familie in de vorstenstand verheven
te zijn, overleed. Vorst...

XXVII. Alexis

Zijn oudste zoon, uit het huwelijk met Juliane, hertogin van
Holstein-Glucksburg, is de opvolger in de regering, terwijl drie
andere zonen, onder welke prins Wilhelm de rang van generaal
majoor bekleedt, zich in Oostenrijkse krijgsdienst, om de vrijheid
van Europa met de helden van Rusland, Groot-Brittannië en
Duitsland, niet weinig verdienstelijk gemaakt hebben.
Zijne doorluchtige Hoogheid de regerende vorst Alexis is
gehuwd met haar Doorluchtige Hoogheid Wilhelmina Carolina
Maria Frederika prinses van Solms-Braunfels, uit welk huwelijk
vijf zonen en een dochter voorhanden zijn.
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Vierde hoofdstuk

Over Cimberse vloed, als de
waarschijnlijke oorsprong van de
venen. En over de lotgevallen van de
Cimbren en Teutonen

Moeilijk is het de oorsprong van de venen, met genoegzame
zekerheid, aan te wijzen. Deze zijn van een hoge oudheid. In de
tijd van de Romeinen, in het begin van onze jaartelling, waren
ze reeds aanwezig, want de Romeinse schrijvers spreken van de
woeste moerassen over welke hun veldheren bruggen of houten
wegen leggen moesten.
Het algemeen gevoelen is, dat de venen hun oorsprong aan
de Cimberse vloed verschuldigd zijn, die volgens sommigen
150 jaar, volgens anderen 340 jaar voor onze tijdrekening heeft
plaatsgehad.188
Het is deze vloed, die zoals velen het daarvoor houden, Engeland
van Frankrijk, Vlaanderen van Zeeland gescheurd en de eilanden
langs de Friese kust en in de Oostzee gevormd heeft. De Noordzee,
toen landwaarts ingedrongen, heeft de grootste verwoestingen
aangerecht, steden en dorpen verslonden, gehele bossen van
dennen en eikenbomen omver geworpen en onder het moeras
begraven, want de ligging van deze bomen, met de wortels naar
het noordwesten en met de toppen naar het zuidoosten, toont
188 De Cimbrische vloed, 113 v. Chr. De Kimbrische vloed
Het volk van de Cimbren bedreigd door het wassende water, 113 v. Chr. De
overstroming die volgens Romeinse historici de oorzaak was van de trek van
het volk van de Cimbren uit Noord-Europa (mogelijk Denemarken) naar het
zuiden. Gravure in Rijksmuseum, Amsterdam.
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duidelijk dat ze niet van elders aangespoeld, maar op de bodem,
waarop zij groeiden omvergesmeten zijn.
De gissing dat de venen uit deze Cimberse overstromingen ontstaan
zijn, krijgt een hoge graad van waarschijnlijkheid uit het bericht van
de Romeinse geschiedschrijver Florus,189 die ons verhaalt:
“dat de Cimbren, Teutonen en Tigurinen van de uiterste grenzen
van Galicië vluchtende, daar de zee hun landen overstroomd
had, een nieuwe woonplaats op de aardbodem zochten en
dat zij van Gallië en Spanje uitgesloten zijnde zich naar Italië
wendden, gezanten aan de Romeinse veldheer Silanes en aan de
Senaat de Rome zendende, met het verzoek dat het Romeinse
volk, hun enige land, als een krijgsbezoldiging, wilde inruimen,
onder aanbieding van hun handen en wapenen, ten dienst van
de Romeinen.”
Dit verzoek afgeslagen zijnde, zochten zij door de kracht van de
wapenen hun oogmerk te bereiken.190 Met hun leger in drie delen
verdeeld, viel zij de Romeinen aan. In meer dan één slag bleven
zij overwinnaars. Eindelijk werden eerst de Teutonen en daarna
de Cimbren door Marius de veldheer van de Romeinen verslagen.

Slachting

Van de Teutonen bleven er 150.000191 dood. Hun koning
Theutobachus werd gevangengenomen en in triomf te Rome
rond gevoerd. Dit gevecht vond plaats bij Aquae Sectiae192 het
189 Lib. III. Cap. 3.
190 De krijg tussen de Cimbren begon in het jaar 640, na de stichting van
Rome, ten naaste bij 110 jaren voor de geboorte van Christus. Tac. De vitu
morib. & pop. Germ. Cap. 37.
191 De aantallen zijn waarschijnlijk sterk verdreven. Net als in het Oude
Testament.
192 Cimbrische Oorlog Noreia · Burdigala · Arausio · Aquae Sextiae · Vercellae
De Slag bij Aquae Sextiae (Aix-en-Provence) vond plaats in 102 v.Chr.. Na
een reeks van Romeinse nederlagen (zie Slag bij Arausio), versloegen het
Romeinse leger onder Gaius Marius uiteindelijk de Cimbren en de Teutonen.
Marius bezette een sterke positie op een zorgvuldig uitgezochte heuvel en
verleidde de Teutonen met behulp van zijn cavalerie en lichte infanterie
(waarvan de meesten geallieerde Liguriërs waren) om hem daar aan te
vallen. De leidende groep van de Teutonen, de Ambronen, hapten toe en
vielen aan. Spoedig werden zij gevolgd door de rest van de misleide horde.
Ondertussen had Marius een kleine Romeinse eenheid van 3000 man
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tegenwoordig Aix in Provence in Frankrijk. De Cimbren kregen
de nederlaag bij Vercelles of Verselleê in Italië. Van hen bleven
140.000 dood, terwijl meer dan 60.000 met hun veldheren Clodic
en Sesoric gevangengenomen werden. Men verkocht ze aan de
meest biedende. De opperhoofden Bajorix en Luich sneuvelden,
niet ongewroken, in de slag; de andere brachten zichzelf om het
leven. Zodra de Romeinen de mannen verslagen hadden, zochten
zij de legerplaatsen op, waar de vrouwen en kinderen zich tussen
wagens en karren verschanst hadden.
Uit deze wagenburg weerden zij, met spiesen, strijdbijlen en
andere wapenen vriend en vijand hardnekkig af. Maar eindelijk
ziende, dat alle tegenstand vruchteloos was deden zij aan Marius
het voorstel, dat zij zich overgeven zouden, mits hun vrijheid en
eer behoudende. De trotse Marius wees dit voorstel van de hand.
Nu werden deze vrouwen wanhopig. Zij smoorden hun kinderen
onder hun armen, of maakten ze door andere middelen van kant
en brachten daarna zichzelf om het leven. Sommige maakten
strikken van hun haren en hingen zich daarmede aan de hoornen
en staarten van de ossen, of aan de bomen en de wagens op.
dichtbij verborgen. Op het hoogtepunt van de veldslag lanceerde hij deze
strijdmacht in een verrassingsaanval op de achterhoede van de Teutonen, die
in grote verwarring op de vlucht sloegen. In de hieropvolgende afslachting
vonden 90.000 Teutonen de dood en werden 20.000 gevangengenomen,
inclusief hun koning Teutobod.
Plutarchus vermeldt in Marius 10, 5-6, dat tijdens de veldslag de Ambronen
de strijdkreet “Ambrones!” aanhaalden; de Ligurische troepen in dienst van
de Romeinen hoorden dit en kwamen tot de ontdekking dat deze identiek
was aan een oude naam in hun land die de Liguriërs vaak gebruikten als
zij over hun herkomst spraken (“οὕτως κατὰ γένος ὀνομάζουσι Λίγυες”),
dus beantwoorden zij de strijdkreet, “Ambrones!”. De gevangengenomen
vrouwen pleegden massaal zelfmoord, hetgeen opgenomen werd in Romeinse
legenden als voorbeeld van Germaans heldendom (vgl. Hiëronymus, brieven
CXXIII.8, 409 n.Chr.[1][2]):
Onder de voorwaarden voor overgave zouden driehonderd van hun
getrouwde vrouwen overgedragen worden aan de Romeinen. Toen de
Teutoonse matrones deze stipulatie ter ore kwam smeekten zij aan de consul
om apart gezet te worden om dienaars te worden in de tempels van Ceres
en Venus; en toen dit hun geweigerd werd en zij afgevoerd werden door de
lictores, doodden zij hun kleine kinderen en de volgende morgen werden
zij allen in elkaars armen dood aangetroffen, ‘s nachts hadden ze zichzelf
gewurgd.
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Onder andere vond men een moeder aan een disselboom193
hangen, met twee kinderen aan haar voeten. De Romeinen waren
ontroerd door dit ijselijke schouwspel waarvan de mensheid
gruwt.
De Tigurinen vluchtten na deze nederlaag en verstrooiden zich.
– De lezer verschone deze uitstap.194

Veenvorming

De Cimbren waren de bewoners van die landen, die nu Sleeswijk,
Holstein en Jutland heten en tussen de Noord- en de Oostzee
gelegen zijn. De Teutonen schijnen naburen van de Cimbren
geweest te zijn en door dezelfde overstroming van de zee hun
landen verloren te hebben. De Tigurinen zijn Zwitsers, die zich
vrijwillig, misschien bekoord door de buit die zij tegemoet zagen,
bij de Cimbren en de Teutonen voegden.
De Cimbersche vloed is dan een overstroming van de
Noordzee aan welker kusten die volken woonden, die door deze
overstroming gedwongen werden elders een verblijf te zoeken.
De vloed schijnt met een ontzettend geweld de gewesten aan de
Oost- en Noordzee gelegen overstroomd te hebben.
Bij het aflopen van het water verzamelde zich het lichte en
drijvende goed, bijvoorbeeld wier, riet, gras, bladeren, hout,
enzovoort in de lage landen. Waar voorheen schone bossen en
weidelanden waren, daar zag men nu modderpoelen, die van
boven met enige waterplanten hier en daar begroeid waren.
Van tijd tot tijd droogden deze meren uit en oude overblijfselen
hiervan, uit slijk, wier, gras en hout ontstond een vaste massa, die
wij veen noemen. In de eerste jaren na de opdroging was dit veen
een bevend of schuddend land, gelijk sommige venen nog zijn,
maar door langheid van tijd en vooral door het graven van sloten
en greppels heeft het een vastigheid gekregen die het bouwland
zeer nabij komt.195
Opmerkelijk is het dat onder het veen op verscheidene plaatsen
houtskolen gevonden worden en dat sommige opgedolven
193 Dissel: distel, of wellicht de disselboom; balk aan een boerenwagen.
194 Vergeef me deze uitstap. Die hiervan meer begeert te weten, leze E.
M.Engelberts Aloude staat der Nederlanden I deel bladzijde 250 tot 264.
Delpher.nl
195 Picardt. Antiquiteiten, bladz. 34-40.

156

bomen rondom verbrand zijn, waaruit men met genoegzame
zekerheid kan opmaken, dat water en vuur zich verenigd hebben
om deze landen te verdelgen. Hetgeen echter voor ruim 2000
jaar een oordeel was, is thans een zegen. De overstroming, die
de Cimbren en Teutonen van alle middelen van bestaan beroofde
en hen noodzaakte naar Italië de wijk te nemen, waar zij onder
het zwaard van de Romeinen vielen, verschaft nu aan duizenden
brood en brandstof.
Hoe vele geringe mensen vinden in het bearbeiden van de
venen hun bestaan en waarmee zouden wij, bij gebrek aan hout
en steenkolen, ons in de winter verwarmen, wanneer onze venen
geen turf opleverden? Wie herkent dan hier, met mij, de vinger
van een Voorzienigheid niet, die de ramp van de vroegere eeuwen
in een zegen van de volgende veranderd heeft?196

196 Het gebruik van de turf als brandstof schijnt eerst in de middeleeuwen
opgekomen en, bij de van tijd tot tijd afnemende bossen, algemeen geworden
te zijn. Men leest in de Chronique of historische geschiedenis van Vriesland
door Winsemius op het jaar 1215:

“De Woltluiden – bewoners van het Wold, Friese Wouden. – die
nu nieuwe manieren van goed te ghewinnen, in het graven van
den torff gevonden hebben in voortiiden onbekend ofte ten
minste so seer gemeen niet, hebben oock uit goeden yver ten
tyden van den abt Scardus, die seer godsdienstich en nederich
was, het klooster Mariëngaard veele veenen, in ende omtrent
Beccasien geschoncken.”

De oudste vermelding van deze brandstof in de middeleeuwen, die Bekman
heeft kunnen opsporen, komt voor in een giftbrief van de Stichtsche abt
Ludolf, waarbij deze abt in het jaar 1115 aan zekere kloostervrouwen het
vrij gebruik van turf, uit zijn veenlanden toelaat. Men zie het Letterkundig
Magazijn van wetenschap, kunst en smaak voor het jaar 1820 nummer 1, in
het Mengelwerk, bladzijde 26. Delpher.nl
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Vijfde hoofdstuk

Over de oorsprong en de lotgevallen
van de boerschappen, edele hoven,
steden, vlekken, dorpen en kloosters

Boerschappen
Ik begin met de boerschappen, omdat die veel ouder zijn dan de
steden en dorpen.197
Westfalen bestond oudtijds uit enkele hier en daar verstrooid
liggende hoven, van welke de bezitter de vrije en volkomen
eigenaar was, want van pacht, leen en lijfeigendom wist men
in de vroegste tijden niets. Een zeker aantal van zulke hoven
maakte een boerschap uit, die doorgaans de naam van de oudste
en voornaamste hof voerde. De kinderen, kleinkinderen en
verdere huisgenoten van de bezitter en eigenaar van die eerste
hof, schijnen de aanleggers van de overige hoven geweest te zijn.
De oudste hof blijft altoos de eerste en voornaamste in rang. De
bezitters van de andere hoven verzamelden zich daar tweemaal
in het jaar tot het houden van een vreugdefeest en brachten een
gedeelte van hun vruchten, of ook wel een stuk jongvee, tot de
maaltijd mee. Een groot vreugdevuur werd bij deze gelegenheid
gedurende enige dagen onderhouden. Men handelde dan over
de gemeenschappelijke belangen van de boerschappen, men
beraamde huwelijken en maakte de plaatsgehad hebbende
sterfgevallen bekend. Ontstonden er op die vreugdedagen
onenigheden, iets wat bijna onvermijdelijk was, dan trad het
hoofd van de oudste hof in het midden en verenigde de twistende
197 Hoe oud mogen sommige boerschappen wel zijn? De menigte der
bij deze opgedolven urnen toont duidelijk, dat zij voor 1000 jaren reeds
aanmerkelijk bevolkt waren.
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partijen. Hadden de bezitters van de hoven op een andere tijd
verschil gehad, dan brachten zij hun klachten nu voor de algemene
vergadering en beide partijen berustten in het vonnis dat zijn
medebroeders velden. Was de tot het feest meegebrachte voorraad
ten einde en de tot het vuur bestemde houthoop verbrand, dan
ging de vergadering uiteen. Elk keerde naar zijn woning terug en
verhaalde aan zijn huisgenoten wat op het feest voorgevallen was.

Boerspraken

Dergelijke samenkomsten werden boerspraken genaamd,
aangezien alle bezitters van de hoven te samen kwamen om over
het algemeen belang te spreken. Ook droegen zij de naam van
boergerechten, omdat alle gerezen verschillen hier bijgelegd, of
door een vonnis van de gemeente afgedaan werden. Daar deze
boerspraken of boergerechten bij de oudste of voornaamste hof
gehouden werden, zo werd deze hof ook de gerechtshof en de
boergerechten of boerspraken, ook wel hofgerechten of hofspraken
genaamd.
De bezitter van de oudste hof was dan de hoofdman van de
boerschap en de markenrechter.198
Van tijd tot tijd werd de boerschappen vergroot. De zonen
en dochters, knechten en dienstmaagden van de oude hoven
bouwden, met toestemming en bewilliging van de hoofdman
en de overige boeren, op een welgelegen plaats een woning en
verkregen zoveel grond als zij bewerken konden.199
Daar echter zulk een nieuw aangelegde boerenplaats eerst
na vele jaren in een goede staat geraakte, zo konden de nieuwe
hoven onmogelijk gelijke lasten met de oude dragen, maar
daarentegen hadden zij ook geen aanspraak op alle voorrechten
van de oude. Deze laatsten hadden een volle waar,200 een echte
stem bij de hofspraak, geen echt woord bij de markenspraak. De
198 De erfboerscholten, die die hoven thans bewonen zijn nog in onze
tijd de voornaamste ingezetenen van de boerschap, zij zijn als het ware de
burgemeesters van de boerschap en genieten dikwijls enige voorrechten
boven de anderen.
199 Kindlinger meent dat voor deze vergunning somtijds een ton bier gegeven,
somtijds een geringe jaarlijkse afgave bedongen werd, die in een of meer
ponden (bijen)was bestond en naderhand aan de kerken geschonken is.
200 Vergelijkbaar met een aandeel met stemrecht.
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nieuw aangekomenen hadden geen echte volle stem, gelijk ze ook
geen volle waar hadden. Hun erven waren veel kleiner en werden
daarom korten genoemd.201

Het lijfeigendom
Men kende in de vroegste tijden geen lijfeigendom of geen
dienstbaarheid.

Krijgsdienst

Na de vereniging van de Saksen met het rijk van de Franken waren
de eersten zowel als de laatsten, verplicht aan de rijksoorlogen
deel te nemen. Iedere boer moest op bevel van de graaf ten strijde
uit trekken. De bisschoppen en abten wisten intussen voor de op
hun goederen wonende meiers202 vrijheid van de krijgsdienst te
verwerven. Dit bewoog veel vrije en onafhankelijke bezitters hun
erven aan een klooster of geestelijk gesticht op te dragen, om in
de bescherming van de bisschop of kloostervoogd, gelijk anderen
te delen, en door zijn tussenkomst van de krijgsdienst bevrijd te
worden. Het vermogen van de geestelijken en hun invloed op de
belangen van het gemeen groeide daardoor van dag tot dag aan en
de graven moesten derhalve op middelen denken, hun macht op
gelijke wijze te bevestigen en uit te breiden.
Zij bewilligden dan gelijke bescherming en bevrijding van de
krijgsdienst aan diegenen die hun goederen op de ene of andere
wijze aan hem opdragen zouden. Veel grondbezitters gaven
aan de bescherming van de graaf de voorkeur boven die van de
201 Kindlinger. Munsterliche Beiträge zur Geschichte Westphalens, II Band
§. 1-4. Mösner in zijn Osnabruckische Geschichte, I Theil § 2, zegt hiervan,
erven, gehele en halve schijnen de eerste plantingen te zijn. Markkoten
daarentegen, van welke zes of acht of ook wel 16 op een erf gaan, schijnen
later aangekomen te zijn, en hebben noch echtwoord, noch waar, noch stem
in de gemeente, bijgevolg de regel tegen zich en niet meer recht dan hun
kennelijk toegestaan is. Zij zijn als geringe en arme lieden niet tot de gemene
lasten en voordelen getrokken. Tot dat men hun eindelijk iets vergund en
opgelegd, bijgevolg, enige gemeenschap toegestaan heeft.
In de tekst staat korten, in de voetnoot Markkotten. Wellicht verwijst het
naar Kötter, keuterboeren. Korten kan een verschrijving zijn.
202 Pachtboer, erfopziener.
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geestelijken en droegen hun erven in eigendom aan de graaf op
om maar van de lastige heerban203 verschoond te blijven.
Hierin schijnt men de oorsprong van het lijfeigendom te moeten
zoeken.204

Tienden

De tienden werden door keizer Karel de Grote ter verzorging van
de geestelijkheid ingevoerd. De Saksen hadden daar veel tegen,
maar Karel verklaarde dat edelen, weren en luiden, de tiende van
alles wat ze hadden, op Gods bevel, geven moesten.205 Men weet
zeker dat Karel die wet gegeven heeft maar het is niet volkomen
zeker of deze ten uitvoer gekomen is.
Het kan zijn, dat Karel naar de verstandige raad van zijn
leermeester, deze wet niet streng gehandhaafd heeft,206 of dat
203 Militaire dienstplicht.
204 Kindlinger. Geschichte der älteren Grafen, IIte Abtheilung § 5-8. Velen
geloofde ook in die dagen, dat men God een aangenaam offer bracht, wanneer
men zijn goederen of zichzelf aan de dienst van de kerk wijdde en dat men
daardoor zijn misdaden verzoenen en de hemel verwerven kon. Kindlinger.
Munsterische Beiträge zur Geschichte Deutschland. I Band, bladz. 25.
205 Caroli M. capitulatio de partibus Saxioniae Art. XVI bij Fürstenberg
Monum. Paterboru. Pag. 301-304.
206 De naam van deze waardige leermeester, wiens denkwijs ver boven de
geest van zijn eeuw verheven was, verdient de vergetenis ontrukt te worden.
Hij heette Alcuines [Alcuinus van York, Angelsaksisch: Ealhwine, Latijn:
Alcuinus of Albinus was een Angelsaksisch geleerde en schrijver uit de
8e eeuw, leermeester en nadien raadgever van Karel de Grote. Hij is ook
bekend als Alcuinus van Tours, naar de plaats waar hij tenslotte abt werd en
overleed] en stamde uit een Angelsaksisch geslacht af. Hij ried niet alleen
de bisschoppen, maar ook zijn grote leerling, de tot het Christelijk geloof
bekeerde Saksen van de last van de tienden te verschonen. Merkwaardig
zijn de woorden, waarvan hij zich in zijn brief aan een bisschop, die tot
uitbreiding van de christelijke leer onder Westfalen gezonden was, bediende:
“Keer met blijdschap tot ons weer,” schreef hij, “en wees een prediker van de
waarheid, geen eiser van de tienden: omdat de nieuwbekeerde ziel met de
apostolische godsvrucht behoort gevoed te worden, totdat zij groeije, gezond
en vatbaar worden voor vaste spijzen. Zouden wij een jurk op de hals van
onkundige mensen leggen, hetgeen noch wij, noch onze broeders hebben
kunnen torsen? Derhalve vertrouwen wij, dat de zielen van de gelovigen in het
geloof aan Christus zalig worden.”
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de eerste bisschoppen begrepen hebben, dat de Westfalen, als
bewoners van veen en heidegronden niet in staat waren de tienden
op te brengen. Tenminste, het meeste land in ons graafschap is
van de tienden vrij. Hier en daar vindt men in plaats daarvan een
zogenaamde slop, zak of bedongen tiende, die in een afspraak
of een vergelijk met de geestelijkheid, haar oorsprong schijnt te
hebben.207

Diensten en beden

Daar de bezitter van het oudste en voornaamste hof veel last van
had, daar hij dikwijls ter bezorging van de algemene belangen van
huis moest zijn, zo boden hem de bezitters van de andere hoven
tot een blijk van erkentenis voor zijn moeite, hun diensten aan.
Zij helpen hem zijn land ploegen, zijn gras maaien, zijn vruchten
oogsten. Dit waren vrijwillige diensten die beden genaamd
werden, omdat zij op verzoek of op de bede van de hoofdman
geschiedden. Door de steeds voortdurende gewoonte werden
deze beden eindelijk gedwongen diensten.208
Van de vrije Saks kon men door een verzoek veel, maar door
een bevel weinig verkrijgen.

Edele heren
Alle hof- en erfbezitters waren oudtijds edel en vrij. Het kon
intussen niet missen, of de bezitter van het oudste en voornaamste
Even zo nadrukkelijk waren de woorden, met welke hij de keizer het vorderen
van de tienden van de bekeerde Saksen ontried. “men behoort in overweging
te nemen,” zei hij, “of de apostelen, die van Christus zelf onderwezen en tot
verkondiging van het evangelie, in de wereld gezonden waren, het invorderen
van de tienden ook zouden verlangd, of het geven van dezelfde ergens zouden
geboden, hebben.”
De lezer die het Latijn verstaat, kan de uittreksels uit deze merkwaardige
brieven, die een soort christelijke geest ademen, dat men zich grotelijks
daarover verwonderen moet, wanneer men de verbastering van het
Christendom en de heersende denkwijs van die tijd in aanmerking neemt,
bij Jungerius Hist. Ant. Com. Bentheim pagina 45, lezen.
207 Mösers Osn. Gesch. I Theil 4ter Abt.
208 Kindlinger, Munst. Beiträge § 10. Zegt: van de vrije Saks kon men door
een verzoek veel, maar door een bevel weinig verkrijgen.
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hof, de hoofdman, moest bij tijd vervolg, edeler schijnen dan de
overige. Onze tegenwoordige en voormalige edelen zijn meest alle
uit die hoofdmannen ontstaan. Alle tegenwoordige Scholtenhoven
zouden edele hoven zijn, wanneer niet de geestelijkheid veel van
deze aan zich gebracht en de overige, door tijd en toeval, een
andere bestemming verkregen hadden.
Toen de graven van tijd tot tijd in macht en aanzien stegen
en eindelijk landsheren werden, was het voor hun van groot
belang, zich van de hulp en medewerking van de hoofdmannen
te verzekeren. Waren de graven leenmannen van de keizer,
dat is: hadden zij zich verplicht de keizer bij de verdediging of
uitbreiding van zijn rijk te dienen en genoten zij daarvoor vele
uitstekende voorrechten; de vrije hoofdmannen gingen een
soortgelijk verdrag met de graaf in. Zij verplichtten zich hem in
al zijn ondernemingen getrouw doch zonder loon bij te staan en
overgaven hem, tot een zeker onderpand van hun trouw, het recht
van eigendom aan een of meer van hun vaste goederen.

Leenheer en Vazal

De graven (leenheren) verplichtten zich tot gelijke trouw jegens
hun hoofdmannen. Zij gaven de hun aangeboden goederen,
waarbij zij dikwijls nog andere voegden, aan hen terug om deze te
hunnen nutte te gebruiken. De graaf werd nu leenheer, het goed
een leengoed en de inhebber daarvan vazal of leenman genoemd.
Voorheen had men veel edelen in het Graafschap Bentheim.
Men vindt hun namen nog in de oorkonden van de 12e en 13e
eeuw. Herbert van Bimolten met zijn zonen, Odo en Herman van
Frenstorp gaven in het jaar 1152 toestemming tot het stichten van
het klooster Wietmarschen.
Onder verscheidene oorkonden die de geleerde Jungius levert,
staan de namen: Bernhard van Drievorden, Everhard van Bakelo,
Everhard van Quendorp, Frederik van Engden, Herman van
Brantelget, Ludolf en Mattheus van Schoneveld,209 Herman van
Gödelingen of Golenkamp, enzovoort.
Deze edele hoven kwamen, van tijd tot tijd, door schenking,

209 Thans een boerenhof de Wilsum met een watermolen, die de sporen van
de oude gracht en voormalige grootheid nog duidelijk vertoont.
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koop,210 of door het leenrecht bij het uitsterven van de mannelijke
stam, aan de geestelijkheid, of aan het huis Bentheim en werden
met erfpachters bezet.

Steden, vlekken en dorpen
Oorsprong

Karel de Grote vond, bij zijn komst in Saksen, geen steden. De
woningen van de Saksen lagen hier en daar verstrooid. De
heerschappij van de Romeinen over deze gewesten was te kort
van duur en daarbij te onzeker, dan dat onder hun bescherming,
steden en dorpen zouden hebben kunnen ontstaan. De oorsprong
van steden en dorpen moet alzo niet hoger, dan uit de tijd van
Karel opgehaald worden.
Een klooster, een burg of een kerk gaf de aanleiding daartoe. De
geestelijken zowel als de graven hadden een talrijk gevolg voor
wie in de nabijheid van het klooster of van de burg woningen
gebouwd moesten worden. Bij de kerken, die hier en daar
gesticht werden en in welke de ingezetenen van onderscheidende
boerschappen hun godsdienst verrichten moest de priester met
zijn helpers wonen.
Op zon- en feestdagen was daar een druk verkeer. Dit bewoog
verscheidene mensen zich hier neder te zetten, om handel
te drijven. Lag de kerk of het klooster aan een rivier, aan een
landstraat of op een andere, voor de handel geschikte plaats, dan
groeide het aantal van de huizen in de nabijheid daarvan, des te
sneller aan. Enige van die dorpen werden, ter bevestiging van de
210 Zo verkochten de broeders Gerhard, Frederik en Johan van Quendorp,
een boerschap in het gerecht Schutterop, in 1380 aan Bernhard, graaf van
Bentheim, de Hof de Quendorp met andere goederen en rechten waaronder
het hoofdgerecht over Ixerlo. Jungius Codex Diplom. Pag. 373.
De meeste van onze voormalige edelen zijn, waarschijnlijk in de kruistochten
van de 11e, 12e en 13e eeuw, die zoveel adellijke familien in Duitsland geheel
uitgedelgd hebben, gebleven, Vide (= Zie) J. H. Regenbogen commentatio de
fructibus belll. Sacri, pagina 138 en 139.
De adellijke familie van Schoneveld, genaamd Graastorp, bestond nog in
1487. Mattheus van Schoneveld ondertekende, als burgman, het erfelijk
verbond tussen de graven Everwijn van Bentheim en Everwijn van Steinfurt
in 1487. Hij bezat verscheidene goederen als burglenen en in dienstmanns
statt. Men zie het Revers bij Jungius, Dipl.. 71.
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kerk of het klooster, met muren omringd en zo ontstonden de
steden waarvan de bevolking door de bescherming die men achter
de muren en wallen tegen vijandelijke stroperijen genoot dagelijks
toenam. Van tijd tot tijd werden deze steden met bijzondere
privileges begunstigd, gelijk we hierna zullen aanwijzen.

Bovengraafschap en Nedergraafschap
Het Graafschap Bentheim wordt verdeeld in het Bovengraafschap
en het Nedergraafschap.
Tot het Bovengraafschap behoren:
I. Het vlek Bentheim, van oudsher de residentie van de graven.
II. De steden Schuttorp of Schutterop en Noordhoorn.
III. De dorpen Gildehuis, Ohne en Brandlegt.
Tot het Nedergraafschap worden gerekend:
I. De stad en het voormalig kasteel Nienhuis of Nieuwenhuis.
II. De dorpen Ulsen, Veldhuizen, Emmelkamp of Emlicheim,
Laar en Wilsum.		
(Kaart: Oost aan bovenkant.)
KAARTJE
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Bentheim

Dit vlek heeft ter oorzaak van het kasteel, dat in vroegere jaren,
toen de krijgskunst die hoge trap van volkomenheid nog niet
bereikt had, een sterke vesting was, dikwijls veel geleden. In
de 7-jarige oorlog211 was het dan eens in de handen van de
bondgenoten dan in de macht van de Fransen. Op 13 maart in het
jaar 1795 werd het door de beruchte Franse generaal Van Damme,
van twee zijden tegelijk beschoten. De avond van die dag ging het,
bij capitulatie, aan de Fransen over.
De volgende dag moest de burgerij zich een half uur ver van het
vlek verwijderen, daar men het kasteel, op bevel van Van Damme
in de lucht wilde doen springen. Gelukkigerwijs gingen de lonten,
die het kruid (kruit) in de voornaamste mijn zouden aansteken.
uit, waardoor het schoonste gebouw gered en het vlek bewaard
werd.
De oudste en merkwaardigste gebouwen van dit beroemd
kasteel werden intussen vernield. De generaal Van Damme
stichtte zich, door deze daad, een gedachtenis, die hem weinig tot
eer verstrekt,212 daar het doen springen van het kasteel dat bij de
vorderingen in de kunst van oorlogen geen tegenstand van enig
belang bieden kan, geheel onnodig was.
Overigens moet ik, bij het vlek Bentheim, dit nog aanmerken,
dat de schone hervormde kerk met de toren van de grond
opnieuw gebouwd is, waartoe de Graaf Arnold Mauritz Wilhelm,
op 9 maart 1694 de eerste steen legde, wordende de tweede, door
Arnold Joost, vrijheer van Eisbach, in naam van de landstanden,
en de derde door de burgemeesters Jurriën Hoogklimmer en
211 De Zevenjarige Oorlog is de verzamelnaam van enkele oorlogen gestreden
tussen 1756 en 1763 in Europa en zijn koloniën. Pruisen kon ternauwernood
standhouden tegen onder meer Oostenrijk, dat Silezië wilde heroveren.
212 Hij heeft zich in 20 jaren niet verbeterd!
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Herman Palthe, gelegd.213
Een kwartier gaans van Bentheim ligt, in het Bentheimer Woud,
de beroemde zwavelbron, over wier voortreffelijkheid de heren:
Cohausen en Schutte wijdlopig geschreven hebben. De eerste gaf
in het jaar 1713 het volgende werk daarover in het licht:
Benthemocrene, das ist, kurtze Abhandlung von dem in der
Grafschaft Bentheim herfürquillenden Gesundheitsbrunnen
in 2 Theile abgetheilt u.s.w. ausgefertigt von Johann Henrich
Cohausen Hildesio Saxone M.D. geruckt zu Coessfeldt bey
Bertold Haustätt. 8. 168 pag.
De laatste schreef in het jaar 1755 een verhandeling over deze
bron, onder de titel:
Physicalisch-chymische Versuche oder Beschreibungg des
Bentheimer Gesundbrunnens, nebst einige Erzählungen
von dem Nutzen desselben in verschiedenen Krankheiten
von A.E. Schutte, Med. Doct. Und der Grafschaft Bentheim
Landphysico. Hannover 1755.
Op de raad van Cohausen en andere geneesheren, liet de graaf
Salentin, Ernst van Manderscheid Blankenheim, voogd van de
toen nog minderjarige graaf Herman Frederik van Bentheim, in
het jaar 1711, bij deze bron enige huisjes bouwen en het woud
met nieuwe wandelpaden en piramiden, tot vermaak van de
badgasten, versieren. Na verloop van enige tijd liet hij echter deze
gebouwen weer afbreken.
De heer Rump meent dat hij dit gedaan heeft, uit verdriet
over zijn teleurgestelde verwachting, daar het getal van de
vreemdelingen die de bron kwamen bezoeken zo groot niet was,
als hij zich voorgesteld had. De heer Cohausen zegt intussen, dat
dit geschiedt zij, op dat de herten door het dagelijks verkeer van
de mensen bij de bron van hun gewone drinkplaats niet mochten
verjaagd worden.214 De eer van de graaf van Manderscheid
Blankenheim verbiedt ons dit laatste te geloven.
213 De bouw van de rooms-katholieke, aan de heilige Johannes gewijde kerk,
werd in 1670 begonnen en in 1676 voltooid.
214 Vide Jodoci Hermanni Nunningli et Joh. Henr. Cohausen commercium
litterarium tom. I. pag. 140, bij Jungius pag. 2 in de noot aangehaald.
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De uitmuntende getuigenissen door de beroemde Hufeland
en de Groninger hoogleraren Theussink en Stratingh, voor enige
tijd van deze bron afgelegd en de wens, door deze laatsten in de
Nederlandse Letteroefeningen215 geuit, dat het Hoog Bestuur van
het land, zijn opmerkzaamheid op een bron vestigen mocht, die
voor die van Nenndorf in kracht niet behoefde onder te doen en
welke gewis door de Nederlanders, daar zij onmiddellijk aan hun
grenzen ligt, vlijtig zouden bezocht worden, hebben Z. D. H., de
regerende vorst Alexis van Bentheim-Steinfurth, bewogen de
bron te herstellen.
Z. K. H. de Prins Regent van Groot-Brittannie en Hannover heeft
deze onderneming, die voor de lijdende mensheid zo weldadig
en voor het vlek Bentheim zo nuttig is, niet alleen volkomen
goedgekeurd, maar ook de nodige bevelen gegeven om dit zoveel
mogelijk te bevorderen.
Het eerste badhuis, dat twee verdiepingen heeft, is bijna gereed
en er zullen vervolgens nog meer gebouwen gesticht worden.
De gezonde en aangename ligging van Bentheim, zowel als van
de bron zelf, in een uitgestrekt woud, de kracht van het water in
verscheidene ziekten, de bekoorlijke gezichten, die men van de
grijze rotsen en het oud eerwaardig kasteel heeft en de nabijheid
van het slechts vier uren van hier gelegen Steinfurth, met deszelfs
vorstelijke nog onlangs merkelijk verfraaide Bagno216 doet ons
met redenen verwachten dat de bron van vele vreemdelingen,
bijzonder uit de naburige Nederlanden, zal bezocht worden; en
wij vleijen ons, op grond van de voordelige getuigenissen, door
de beroemdste geneesheren van onze tijd, nopens dit zwavelwater
afgelegd, met het strelend vooruitzicht dat vorst Alexis, wiens
naam door deze stichting bij de nakomelingen vereeuwigd wordt,
de dank van veel generaties inoogsten en daardoor voor de moeite
en kosten aan dit werk besteed, rijkelijk beloond zal worden.

215 Delpher.nl
216 Hier: badhuis, betekent ook bordeel, gevangenis.
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Podagristen 1843

Uit dankbaarheid willen wij nu onze impressions de voyage217 niet
tot een eeuwige sluimering in onze portefeuille veroordelen. Bij
voorraad wensen wij ons-zelven reeds geluk in de rampzalige
hanoversche straatwegen en ons podagra218 een’ geschikten aanloop
te hebben gevonden voor onze reistafereelen. Drie maanden
hadden wij in Bentheim gesleten; ‘t badleven walgde ons; ‘t
saizoen had den kreeftengang219 aangenomen; de schare der
beweldadigden dunde; ‘t heimwee greep ons met tijgerklauwen
aan (gij weet, hoe bewoners van noordsche luchtstreek daarvoor
vatbaar zijn!); reikhalzend verlangden wij de vaderlandsche dreven
weêr220 te zien. ‘t Bevel tot de afreis werd gegeven. De morgen
grauwde; Septembernevelen dreven laag over ‘t aardrijk; een
huiverige kille noordewind blies ruischend door de verwelkende
bladeren der hooge eiken en olmen, die Bentheim zelve voor ‘t
gezicht verschuilen.
Zullen wij stilstaan hij ‘t badleven, u de schakeringen daarvan
schilderen, - de duizenderlei nuances schetsen, - de intrigues
ontwarren en de amourettes verklappen, waaraan Bentheim, als
elke andere badplaats ter wereld krank ligt?221 Ze zijn u van
elders overvloedig bekend; en wie Spa, Pyrmont of Wisbaden222
bezocht en ten overvloede ook te Bentheim zijne krachten en
beurs ten offer gaat brengen, zal er ‘t getuigenis van geven: c’est
tout comme chez nous!223
Ook de geschiedenis der stad en haar omstreken gaan wij met
stilzwijgen voorbij.

217 Reisindrukken. In 1823 gingen Jacob van Lennep en zijn vriend Dirk van
Hogendorp de Podagristen voor. Zie Nederland in den goeden ouden tijd. Op
dbnl.org de pdf.
218 Voetjicht, een soort reuma.
219 Kreeftkeerkring, de andere kant van de evenaar; herfst. Waarschijnlijker:
achteruitlopen als kreeften.
220 Weder, opnieuw.
221 Krank = ziek. Onder lijdt. Mee behept is.
222 Kuuroorden.
223 Net als thuis, bij ons.
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Intermezzo

Ontspanningsplaatsen

Oft hab‘ ich diesen Weg gemacht,
Wann goldner Sonnenschein gelacht,
Bei lauer Lüfte kosen.
Uhland.
Met224 gelegenheden tot een aangename verstrooijing, waarvan
de deze baden bezoekende zich wenst te bedienen en waarhenen
hij zijne schreden richten wil, om in een schoone natuur, in een
verrassenden aanleg, bij gezelligen kring, enige aangename ledige
uren door te brengen, is Bentheims bad schaars bedeeld; en is men
alzoo verpligt in gezellig, onderling verkeer en kleine uitstapjes
een gewenste verpoozing te zoeken.
Onder de gelegenheden, die evenwel opgenoemd mogen en
die een bezoek waardig kunnen geacht worden, is Bentheim
zelf, met zijne ruim 360 huizen en ongeveer 2000 inwoners, de
hoofdzetel van het oude graafschap van door een gezonde ligging,
fraaije gezichten en smakelijk water uitmuntende en hetwelk in de
gezelschapskameren zijner door vele badgasten vaak bij voorkeur
betrokken logementen een verpoozing aan den bezoekende
aanbiedt.
Voorts het slot, dat zijne statige muren aan het noordwestelijke
deel van het stedeke verheft, tot in de jongste tijden de zetel
zijner regerende graven, van welks tinnen225 men enige fraaije
vergezichten heeft, dat in de oudste tijden gesticht, door
bouwtrant merkwaardig vele stormen te verduren had, dat in den
dertigjarigen oorlog meermalen, in 1795 door den Franschen
224 Mijn verblijf aan het bad bij Bentheim in 1850, door A.M. Ledeboer.
Delpher.nl
225 Kantelen, boven op de kasteeltoren.
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generaal van Damme tweemalen belegerd, van de hoogte van den
molen zwaar beschoten en beschadigd, door Z. D. H. den Vorst
Alexis van Bentheim en Steinfurt even wel grotendeels herbouwd
werd.
De slottuin, tot den welken men ook uit den voorhof van het
kasteel door een trap nederdalen kan, welke enige aangename
wandelingen aanbiedt en uit den welken de kloktoren van een
zeker punt gezien zich als een oud Duitsch geharnast krijgsman,
spokend aan het gezicht voordoet. Men zou het genoegen dit slot
te doorwandelen zeer kunnen verhogen, door het nog aanwezige
oude te herstellen, door de nog bij het vorstelijke geslacht
voorhanden oudheden aldaar te verzamelen, in orde te laten
brengen en voor den bezoeker ter bezichtiging te stellen; een en
ander ligt nu, zo hier als elders, onopgemerkt daarhenen en gaat
allengskens geheel verloren.
Even buiten aan de noordwestzijde van de grijze burgt ziet men
een op zichzelf staand rotsblok, hetwelk den naam van duivels- of
Droses - kussen draagt en waarin met grote Romeinsche letteren
gehouwen is
Hic Drusus dixit jura Tubantubus.
De daaromtrent bestaande overlevering bezit geen genoegzame
gronden om aan dit in schrift een meer dan voorbijgaande
aandacht te wijden.
In de nabijheid van Bentheim heeft de wandelaar nog
te bezoeken de zogenaamde Bentheimer steengroeven, in
uitgebreidheid echter veel verschillende van de verder verwijderde
en straks te vermeldene; terwijl eindelijk den vermoeiden
beschouwer de gelegenheid aangeboden wordt aan de in de
laagte, weinige minuten van het stedeke, aangenaam bij schoon
hout226 gelegene Muus, liever Liebrechts Thal, een verkwikking te
nemen het door hem bezochte nogmaals te overzien. Verder af,
één klein uur van Bentheim, ligt Gildehaus, bekend door zijne
uitgebreide steengroeven, waaruit die schoone witte zandsteenen
van verschillend een hardheid gebroken worden; waarvan
onder andere gebouwen het Paleis te Amsterdam, de Beurs, de
226 Bos.
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nieuwe Zuiderkerk en het Stationsgebouw van den hollandschen
spoorweg te Rotterdam opgebouwd zijn. De schoone ligging van
deze plaats, deels op en aan den naar haar genoemden berg, deels
in het dal, biedt menig fraai punt ter beschouwing aan. De vele
hier aanwezige goede gebouwen, de betrekkelijke welvaart die
men hier waarneemt nodigen de badgasten tot een bezoek uit;
terwijl de wandelaar langs verschillende aangename paden haar
groeve en gemeente naderen en verlaten kan.
Het Bentheimer woud zelf biedt vele aan gename gelegenheden tot
wandelen aan, vooral voor hem die een minnaar der ongekunstelde
natuur en van schoon geboomte is, hetwelk men bij afwisselende
groepen inderdaad zeer fraai aantreft. Zijne hooge rechtopgaande
stammen, hemel hoog gewelf, schaduwrijke bladeren verkwikten
en stemden de gemoederen tot vrolijkheid bij een landelijk feest
dat onder badgasten gegeven, bij het schoonste weder hen laat
bijeen hield en noode slechts dezen aangenamen bodem deed
verlaten.
Voor den beminnaar van het bezoeken van voorouderlijke,
belangvolle plaatsen levert de zogenoemde, reeds vermelde
en in 1713 herstelde rechterstoel, ongeveer ongeveer twintig
minuten noordwestelijk van het badhuis gelegen, een
beschouwingswaardige plek op. De op dezen zich bevindende
inschriften tot aandenken van zijne herstelling deelde ik bladz. 29
alreede mede.227
Dieper in het bosch heeft men enige woeste partijen, en vindt
de liefhebber van de jagt gelegenheid het vreedzaam daarhenen
grazende hert, door een stille nadering in zijne natuurlijke
bewegingen te bespieden; terwijl den naar rust verlangenden
betreder van het woud daartoe een aangename gelegenheid op
zijne wandelingen aangeboden wordt in een aan de rivier de
Vecht gelegen boerenplaats, waar men hem tevens op zijn verzoek
een verkwikking toedient.
De Isterberg, één uur gaans van het bad op den straatweg naar
Nordhorn, beloont door zijne enigszins verheven ligging een
wandeling der waarts; terwijl daar ter plaatse de geoloog in
227 Pdf via Delpher.nl
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daarbij zich bevindende versteende indrukselen van dieren en zo
men wil ook van mensen voeten een belangwekkende bijdrage tot
eigen onderzoek vindt. Dergelijke indrukselen, schoon minder
in aantal, worden in de omstreek der Bentheimer steengroeven
aangetroffen.

Beinheim in 1734.
Schuttorf mede één uur gaans oostelijk van de bron gelegen, is
een zeer oud, voorheen sterk bevestigd stadje, dat vooral in den
Spaanschen en in den dertigjarigen oorlog veel te lijden had
en hetwelk den 19 Julij 1637 door de keizerlijken schier geheel
uitgeplunderd werd. Hierbij zijn de overblijfselen der oudtijds
beroemde burgt Altena, in vorige eeuwen de weduwen zetel van
de genadige vrouwen der verstorvene graven, nog in aanwezen.
Bij Lindemann op de markt vindt men een zeer goede gelegenheid
voor een kortstondig verblijf.
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Het Bagno bij Steinfurt, vier uren van Bentheim verwijderd, is
overwaard door den bezoeker dezer streken bezocht te worden en
bezit in zijn steeds keurig en net onderhouden park een juweel,
waardig in de kroon van een vorst te schitteren. Onvoorwaardelijk
kan het een vergelijk met de fraaiste parken van dien aard
doorstaan en zal nog menigen reiziger naar zich lokken en menig
oog nog door zijne bekoorlijkheden verlustigen. Te bejammeren
evenwel is het, dat de in hetzelve aanwezige gebouwen, die door
hunne plaatsing en hunnen bouwtrant niet weinig het bekoorlijke
van dit oord verhoogden in de laatste jaren de welvaart van dit
park niet delen.
Eindelijk kan ik hem nog, die door een langer verblijf aan dit bad
met belangstelling elke gelegenheid aangrijpt om zich te kunnen
verpoozen een uitstap naar het in 1394 door Bernhard I, graaf
van Bentheim, gebouwde nu verlatene klooster Frenswegen
aanraden. De weg daarhenen voert door Nordhorn, een aan de
Vecht, waar deze bevaarbaar wordt, gelegen, voor deze streken
niet onbeduidend handelsstadje met een oude burgt, voorheen
een grafelijk jagtslot. Het klooster zelf door lateren aanbouw zijn
oud voorkomen missende, munt nog door een schoone Kerk, vele
geschilderde glazen en een kleine, alreede zeer geplunderde, oude
Bibliotheek uit en is door goede tuinen, aangename wandellanen
en hoog geboomte omgeven. De afstand is echter van dien aard,
dat even als aan een bezoek van het Bagno, een togt naar dit
vroeger verblijf van godsdienstige afzondering, een ganse dag
dient gewijd te worden.
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Schutterop

Een zeer oude en voorheen sterk bevestigde stad,228 waarvan nu
vervallen muren nog getuigen zijn. Behalve deze muren had zij in
vroegere eeuwen ook wallen, met dubbele grachten. In de Spaanse
en dertigjarige oorlog heeft zij zeer veel geleden. In het jaar
1634 namen de Hessen en in 1637 de Zweden, onder de overste
Rantzau, haar in.
Op 19 juli 1637 rukten de keizerlijke, onder commando van
de generaal majoor van Vehlen, ’s avonds om 10 uur in de stad
Schutterop, die sedert de 15e van de maand met 12 compagnieën
Fransen te voet en vier te paard bezet was.
Deze troepen werden deels verstrooid, deels gevangen genomen
en bij die gelegenheid werden de kerk, de burg, de raadkamer,
kettelers hof en alle burgerhuizen zodanig uitgeplunderd, dat
er weinig overbleef. Om de stad in de Munsterse oorlog, onder
Bernhard van Galen, niet aan nieuwe rampen bloot te stellen,
werden de wallen geslecht en de grachten gedempt, waarvan men
228 Bevestigde: tot vesting gemaakt. De hoogduitse naam van deze stad,
Schuttorf, is juister dan de Nederlandse Schutterop, omdat men in de
oudste oorkonden, bijvoorbeeld in de stichtingsoorkonde van het klooster
Wietmarschen van 1154 en in een andere van 1246, Schuttorpe leest.
Sommigen willen deze naam van de oude eertijds sterk bevestigde burg
Altena afleiden, onder wiens bescherming het voormalige dorp, naderhand
de stad Schuttorp stond, op die wijze, dat Schuttor, zoveel zou willen zeggen
als schut, of bescherm het dorp.
Anderen leiden de naam af van de schutting of Sluis, welke oudtijds bij deze
stad in de Vecht aangelegd was en die, om de watermolen in beweging te
brengen, hier nog bestaat. Wij laten het aan de lezer over te beoordelen in
hoeverre deze gissingen enige grond van waarschijnlijkheid hebben. Zoveel
is zeker, dat Schuttorp de rechte en Schutterop een verbasterde naam is gelijk
de namen van de boerschappen, Hesdorp, Haddorp, Graasdorp en Hesterop,
Hadderop en Graasterop verbasterd zijn.
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vervolgens tuinen maakte. De eerste stadsrechten ontving zij van
graaf Egbert in het jaar 1295229
Intussen schijnt zij, in die tijd nog weinig bevestigd geweest te
zijn, aangezien Graaf Simon, een kleinzoon van Egbert haar met
muren heeft doen omringen om zijn land des te beter tegen de
aanvallen van machtige naburen te beschermen. Graaf Bernhard
II bevestig de haar privileges in 1465. Binnen de stad was voorheen
een nonnenklooster, waarvan nog de kerk voorhanden is, dat voor
de kerkhervorming de naam van Augustijnen of Zusternklooster
droeg.
Graaf Bernhard I stichtte dit klooster in de 14e eeuw. Een
aanzienlijk burger uit Schutterop, Herman Munnich genaamd,
was hem hierin behulpzaam. Het geraakte binnen korte tijd tot een
zeer hoge trap van aanzien. Arnold I hief het bij de kerkhervorming
op en liet de gebouwen tot een academisch gymnasium inrichten.
Men was hiermee reeds aanmerkelijk gevorderd, toen de Spaanse
oorlog, waarin het graafschap zoveel geleden heeft, graaf Arnold
bewoog de hogeschool naar Steinfurth, als een meer afgelegen
en veilige plaats, te verleggen.230 Dit geschiedde in het jaar 1591.
In het jaar 1608 op 3 augustus ontstond hier een zware brand,
waardoor ongeveer 100 huizen vernield werden. De inkomsten
229 Onder deze privileges verdienen de volgende opgemerkt te worden:
1. Dat de inwoners van alle belastingen bevrijd zouden zijn.
2. Dat aan de stad twee derde gedeelte van de inkomsten van het grafelijk
gerecht aldaar zouden gegeven worden, met uitzondering nochtans van de
voordelen van de rechtsgedingen, die door het zwaard zouden afgedaan
worden, welke voordelen de graaf zich alleen toegeëigende.
3. Dat de burgers van de stad, van welke rang zij ook mochten zijn, over het
Wichelde gut, waardoor de heer Jungius het stadsgoed verlaat, ten voordele
van hun erfgenamen, vrij zouden kunnen beschikken.
4. Dat de vreemdelingen, die onverhinderd een jaar en zes weken in de stad
gewoond hadden, wanneer de graaf en zijn burgmannen of ministerialen,
geen recht op deze hadden, als vrije burgers zouden beschouwd worden,
enzovoort.
Behalve deze en meer andere bijzondere voorrechten, gaf Graaf Egbert aan
de stad Schuttorp dezelfde rechten en vrijheden, die ook de stad Munster
had, doch voorbehouden de rechten van de graaf en zijn opvolgers. Jungius,
codex Diplom. nummer. 47.
Graaf Bernhard gaf in het jaar 1387 aan de smeden te Schutterop een
gildebrief en verscheidene andere voorrechten. Jungius, Dipl. 122.
230 Arnoldium Gymnasium.
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van het klooster werden, nadat de nonnen uitgestorven waren,
tot onderhoud van de hervormde geestelijken en bijzonder van
de hier en daar intussen aangestelde tweede predikanten besteed.
De grote stadskerk was oudtijds aan de heilige Laurentius
gewijd. Haar bouw werd in 1477 voltooid. De aanzienlijke en
hoge toren echter werd in het jaar 1502 onder Everwijn, de wijze
en de rijke, opgevoerd.
Voor de reformatie was de pastoor van Schutterop in groot
aanzien, daar hij aartspriester en vicarius van de bisschop van
Munster in het Bovengraafschap was, een waardigheid die de
pastoor van Ootmarsum, namens de bisschop van Utrecht, in
het Nedergraafschap bekleedde. Her klooster Wietmarschen had,
in het begin, het recht de pastoor te mogen benoemen, hetgeen
intussen reeds, in de tijd van Everwijn I, door een bijzonder
verdrag schijnt afgeschaft te zijn.
Voorheen had de stad in haar district, de lijfstraffelijke
rechtspleging, die zij in latere tijden weer aan de landsheer
overgegeven heeft. Dicht bij de stad ziet men de overblijfselen
van de voormalige beroemde burg Altena, die in vroegere
eeuwen de zetel van de weduwen van de graven van Bentheim
was. De beroemde gravin Anna, een dochter van Koenraad, graaf
van Teklenburgh, liet dit kasteel in het jaar 1565 aanmerkelijk
verbeteren en tot een geschikte woning voor haar zelf inrichten.
In vroegere eeuwen gaf deze burg het recht van toevlucht voor
doodslagers en andere grote misdadigers, die daar een jaar en een
dag tegen alle vervolging beveiligd waren, en wanneer ze binnen
die tijd niet ontvluchten konden of wilden, en na afloop daarvan
zich slechts op een zekere afstand van de burgpoort ongehinderd
op de straat konden vertonen; zo verkregen zij daardoor het recht
van nog weer een jaar en dag in dat kasteel te mogen blijven.
Dit recht van toevlucht, dat slechts de misdaden begunstigde en
de burg tot een rovershol maken, is echter reeds voor eeuwen
vernietigd.
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Noordhoorn

De overlevering zegt dat hier oudtijds een wachttoren gestaan heeft,
van welke in tijd van oorlog of van een ander spoedig opkomende
nood, door vuur te ontsteken of door op een hoorn te blazen aan
de naburen een teken gegeven werd en dat de naam Nodehorn of
Nohthorn bijgevolg van tijd in Noordhoorn veranderde daarvan
afstamt. Deze uitleg wordt daardoor begunstigd, dat de stad in een
oude oorkonde van graaf Simon, van 1341, Nodehorne genaamd
wordt en dat zij een hoorn in haar wapen voert. Anderen leiden
de naam af van de ligging van de stad in een hoek
van de Vecht, welke hier twee armen of hoorn
heeft, omdat het woord Horn oudtijds een hoek of
zijwaarts gelegen plaats aanduidde.231
De afleiding van de namen van de plaatsen blijft
intussen altijd onzeker en is ook van weinig belang.
Graaf Bernhard schonk haar stadsrechten, die de
volgende graven bijvoorbeeld Everwijn II, 1478,
Arnold I, 1531, de broeders Adolf en Arnold Joost,
1606, Ernst Wilhelm, 1643 en Arnold Mauritz
Wilhelm, 1696, bevestigd hebben. Ten tijde van Florentius,
bisschop te Munster met wie graaf Bernhard krijg voerde in de
jaren 1370 – 1380, schijnt de stad meer bevestigd geworden te
zijn, door wallen en kanalen, waartoe de nabijheid van de Vecht
bijzonder te stade kwam.232 De kerk, die buiten de stad in het
zogenaamd oude dorp ligt, werd onder graaf Everwijn de rijke
gebouwd, en daarmee werd een begin gemaakt in het jaar 1489.
Zij droeg voorheen de naam van de heilige Ludgeres, wiens
beeltenis zij ook in haar zegel gevoerd heeft. De toren had
231 Jungius, Hist. Antiq. Com. Benth. pag.292.
232 Van pas komen.
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oorspronkelijk een schone spits en gaf in hoogte de toren te
Schutterop weinig toe. Deze spits is echter door de zware storm
van 12 december 1747 geheel nedergeworpen en in dezelfde plaats
een andere, die minder hoog doch sierlijker is weer opgericht.
De oude burg was voorheen een grafelijk jachtslot. In de
dertigjarige oorlog werd de stad tweemaal ingenomen. In het
jaar 1634 werd zij van het keizerlijke leger overrompeld en bezet.
In het jaar 1637 maakte zich de Zweedse generaal Rantzau weer
van deze stad meester, bij welke gelegenheid 120 huizen in de as
gelegd werden.233

Pest

In het jaar 1636 heerste hier de pest, waaraan meer dan 1000
mensen stierven. In het jaar 1664 ontstond er op een zondag in
de maand mei, als de mensen nauwelijks in de kerk waren, brand,
waardoor 64 huizen vernield werden zonder dat men iets uit deze
kon redden.
In de Munsterse oorlog 1674 werd deze stad 24 uur lang met
kanonnen, bommen en granaten beschoten, waarvan ze echter,
door een bijzondere schikking van de goddelijke Voorzienigheid,
geen nadeel leed, daar de bommen op de straten neervielen en
door de moed van de burgers en soldaten gedempt werden.
Het bericht van de generaal Rabenhaupt aan de Heeren Staten van
Groningen over deze gebeurtenis luidt dus:
Mijne Heeren!
“In gevolg van dese neffens gaende van den 25 deses, dewelke,
vermits het aen naderen van den vyant omtrent Noordhoorn,
alhier is leggen gebleven, berichte U Ed, Mog. dat eargisteren
ontrent middag, den Oversten Kingma door een expressen
ruyter uit Noordhoorn my mondeling heeft laeten adviseren,
dat den vyant zyne voorwachten hadde ingejaegd, en deszelve
plaetse, als waer in de 16 Vriesse Compagnien te paerde en 6
Compagnien te voet waren, rontom hadde besettet, begerende
233 Uit een Latijns vers van Johannes Sutorius, geboren te Noordhoorn en
predikant te Cappeln, op deze ongelukkige gebeurtenis vervaardigd, schijnt
men te moeten opmaken dat Rantzau, die hij een tiran noemt, de stad
opzettelijk aan de vlammen prijs gegeven heeft.

185

secours,234 waer op aenstonts – aanstonds – met 7 Compagnien
te paerde en 4 Regimenten te voet en verdere behoeften des
avondts ben gemarcheerd, den vyant des morgens daar aen
volgende, by donker en mistig weder aantastende, dewelke
sich voorts retireerden, de kerck en het kerckhof quiterende
en voorts mede Colonel Kingma passagie gaf, om mede met
16 Cornetten Paerden uit Noorthoorn uit te gaen, om sich by
my te voegen. Den vyant, sterk 5 Regimenten te peerde, onder
generaal majoor Nagel en Colonellen Post, Hautyn, Mantenel,
Offen en Lenert met 3 Compagnien Dragonders en 300 man
te voet, tot 3 reyej sich tot de Bataille gepresenteerd hebbende,
is t’elckens seer spoedig geweke, sulcks dat de Infanterye niet
in actie met den vyand heeft konnen komen, als alleenlyk den
rechter vleugel Musquettiers van myn Regiment, het welk over
de Heusper-brugge, die den vyand sich hadde afgeworpen, en
by de onse aenstondt hermaeckt wiert, nmarcherende op den
vyant heeft gechargeerd: Den vyant heeft achtergelaten wel 50
Gevangens en 60 Dooden, daaronder een luitenant, die geen
quartier van de Hollanders begeerde: aan deze zijde is gebleven
den Ritmeester Mello Jacob Broersma, die sich seer dapperlyck
gequeten hebbende, op het Bedde van Eere syn leven voor het
Vaderlant strijdede heeft ge.eindigd: Den Vyant is geretireer na
Brandlicht en verders; onze Ruiterij is deszelven daegs gegaej
na Ulsen, om te logeren en ’t voetvolk wederom herwaerts in
’t Hooftquartier, om soo haest als immer mogelyk, met het
werck voor Nieuwenhuys aengevangen, een eynd te maken; de
vyant voor Noorthoorn staende, heeft deszelve Plaetse den 25
deses, en dien nacht daer aen volgende uit de tooren, kerck en
het kerckhof met Musquetten en ook met 4 Veltstukke en 2
Mortiers beschoten, met verlies van 1 a 2 van onse Soldaten,
als mededoor welgelte Collonel Kingma, daer tegens goede
voorsorge gedaen; maar gedurende d’ actie in ’t veldt, soo
omtrent 7 uren ’s morgens aengegaen en ’s middags ten 1 ure
ge.eindigt.”
In ‘t Hooftquartier tot Velthuysen den 6 April 1674.
C. Rabenhaupt. (Baron tho Suchs.)
234 Au secours: help (Frans).
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Het graafschap Bentheim had eigenlijk met deze oorlog niets te
doen, maar tussen Drenthe en Munsterland gelegen zijnde, werd
het van beide partijen die elkander op onzijdig grondgebied
bestreden hadden, hard meegenomen. De Groningers en de
Vriezen hadden Noordhoorn bezet. Bernhard van Galen wilde hen
daaruit verdrijven. De aanzwellende macht en de aanrukkende
versterking onder de generaal Rabenhaupt, noodzaakte intussen
de bisschop met alle spoed af te trekken.

Podagristen 1843

De eerste plaats, van eenig belang, op den weg van Bentheim naar
de Nederlanden is Noordhoorn. ‘t Dorp Brandlegt toch, waar wij
doorreden, heeft weinig merkwaardigs, ‘t kasteel uitgezonderd,
dat in 1360 verwoest, maar later weder uit zijn puin is opgetrokken.
Er heerste te Noordhoorn bij onze aankomst, een ongewone
drukte; daags te voren had de bisschop van Osnabrück zijn’ intogt
in ‘t stedeken gehouden, omstuwd door een ontelbare menigte
geloovigen, die nu in massa naar de R. K. kerk stroomden, om
aldaar het H. Sacrament des vormsels te ontvangen. ’t Was ons
onmogelijk een geschikte plaats in de kerk te bekomen, om deze
plegtigbeid nauwkeurig optenemen. Trouwens, onze lezers, die
meermalen toeschouwers van zulk een kerkelijke handeling
geweest zijn, hebben geen beschrijving daarvan nodig. Men
prees hemelhoog de vroomheid en minzame toespraak zijner
Eminentie tot elk, wie met hem in aanraking kwam. Ons dacht
die lof niet bezijden de waarheid, indien althans een eerwaardig
gelaat de spiegel der ziel genoemd mag worden.
Noordhoorn is de grote stapelplaats235 van hollandsche suiker en
kandij, die onder afschrijving der belasting naar buiten gevoerd
en later weder in Nederland wordt binnen gesloken236. Dit
miniatuur-stadje telt 1000 inwoners; over ‘t zelve ligt een waas
van bloei en welvaart gespreid, zo als men die zelden in dit land
aantreft. Een aanzienlijke hout-, steen-, en lakenhandel, die in
de voorbijstroomende Vecht een geschikt middel tot afvoer naar
de Nederlanden vindt, draagt tot Noordhoorns bloei zeer veel bij. Er
zijn hier ook nog enige scheepstimmerwerven.
235 Overslagplaats.
236 Nog steeds gangbare wijze van belastingvermijding.
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De booze wereld verhaalt veel kwaads van Noordhoorn. zo zou er
een bij uitnemendheid grote neiging tot sterken drank te bespeuren
zijn, heviger dan in enige andere plaats van ‘t graafschap. Deze
zedelijke krankheid, te dezer plaatse als ‘t schijnt inheemsch, vindt
anders in deze oorden hevige bestrijders237 in de voorstanders der
matigheids- of afschaffingsgenootschappen. Als een epidemische
ziekte heerst nu in de beneden-graafschap de voorbeeldelooze
drift om tegen allen sterken drank te velde te trekken. Men
berekent, dat thans reeds 100.000 mensen zich daartoe hebben
verbonden. “Hij heeft geteekend,’’ wil in ‘t Bentheimse thans zo
veel zeggen, als “hij drinkt geen jenever (foezel238) meer.” Dit
vloeiend vuur, zo als Hufeland239 den drank noemt, is nu hier een
zeldzaamheid geworden. Wij weten niet, waarover men zich
meer verwonderen moet, over de buitengewone consumtie, die
vroeger hier plaats vond, - dan wel over de geringe keurigheid,
van genot, dat de hanoversche landman of daglooner voor zich
eiste in zijn borrel. Hun foezel is de afschuwelijkste drank, die
er in de vier hoeken der wereld gestookt wordt. ‘t Is alsof een
amalgama240 van stiklucht en bedorvene eijeren,241 aangelengd met
een teug vitriool242 uwe ingewanden binnensluipt; en nogtans was
‘t den vermoeiden arbeider voorheen een verkwikkelijke dronk,
die hem weêr lust en kracht bijzette voor zijn dikwijls moeilijk
werk. Zóó verre lopen de gevoelens der mensen over smaak en
genot uit één.243
Bekleedt Noordhoorn om haar dorstigheid een belangrijke plaats
in de chronique scandaleuse,244 ook om ‘t hier heersend bijgeloof
verdient de stad enige vermelding. Spoken, heksen, weêrwolven,
kabouters, elfen, feeën en in welke onderafdeelingen meer de
bevolking der geestenwereld zich dan ook splitse, - allen zijn hier
237 Een der Podagristen (A.L. Lesturgeon) was drankbestrijder.
238 Bevat naast ethanol ook kleine hoeveelheden propanol en butanol
(hogere alcoholen).
239 Christoph Wilhelm Friedrich Hufeland (12 August 1762, Langensalza –
25 August 1836, Berlin) Duitse (natuur)arts.
240 Mengsel, legering.
241 Bedorven eieren produceren H2S, zwavelwaterstof. Giftig gas.
242 Diverse sulfaten waaronder zwavelzuur H2SO4. Fig.: bijtend, venijnig.
243 Latere berichten vermelden helaas, dat onderscheidene teekenaars weer
in stilte ‘t geliefkoosd slokjen orberen. Mogt het laster zijn!
244 Roddelrubriek.
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te huis en spelen een grote rol. Tien tegen één, dat gij ‘s avonds
in een koffijhuis u in den kring der zich ontspannende heeren
plaatsende, niet van een spookverschijning hoort reppen, die er
dien nacht plaats vond; of een groten weêrwolf met vurige oogen
en opgeborstelde hairen hoort beschrijven, die vóór acht dagen
op ‘t kerkhof te schildwacht stond en bij de onverhoedsche
nadering eens voorbijganger de gedaante van een konijn of
tortelduif aannam; - of dat men u niet verhaalt van een hond,
die eergisteren avond voor de deur van den klokkenluider of de
stadsbaker huilende rondkroop, of van een kattenkransje dat
in een achterstraat een patertje - langs - den - kant245 uitvoerde.
Gedurig openen de huismoeders de beddekussens waarop een
zieke rust, ten einde uit de figuren der veêren te ontwaren of
de lijder ook behekst is, in welk geval de duvelbanner ontboden
wordt. De liefhebbers van spookvertellingen moesten
Noordhoorn tot hun verlustigingsplaats kiezen, - en wie er uit
de dompermaatschappij op werving wordt uitgezonden, zal
in dit stadjen een’ rijken oogst inzamelen. ‘t Is voor ‘t rijk der
duisternis, wat Harderwijk, - dat entrepôt246 van mislukte genieën,
- voor onze Oost-lndische bezittingen is.

245 Het lied van het Patertje is oorspronkelijk een oud meilied geweest, dat
in zijn eersten vorm zeker minstens uit de 14e eeuw dateert, dat men op
verscheidene personen - maar liefst van al - op paters en nonnen toepasselijk
maakte. dbnl.org Het lied in de middeleeuwen. G. Kalff.
Daar gíng een pátertje lángs den kánt,
Héi ‘t was ín de Méi!
Hij vátte een nónnetje bíj de hánd,
Héi ‘t was ín de Méi zo blíj,
Héi ‘t was ín de Méi!
Én zo blíj wáren zíj,
Én zo blíj wáren zíj!
246 (Verzegelde) opslagplaats. Wellicht kende Harderwijk veel teruggekeerden.
Verzamelplaats voor geronselde soldaten.
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Gildehuis

Een aanzienlijk dorp,247 met een uitgebreid kerspel, wordt in
twee delen verdeeld, in het dorp, en op de berg gelegen, en in de
mersch, welke in de vlakte onder de berg gelegen huizen bevat.
Deze mersch schijnt in vroegere dagen een gemene weide248
geweest te zijn, welke bij de vermeerdering van de inwoners, van
tijd tot tijd, bebouwd is.
De Gildehuizer stenen zijn wijd en zijd beroemd. Zij worden
niet alleen tot het bouwen van kostbare paleizen, maar ook tot
standbeelden en andere sieraden gebruikt, daar zij in hardheid
en schoonheid het marmer nabijkomen. Het beroemde stadhuis,
thans het koninklijk paleis te Amsterdam en de beurs te
Rotterdam, die meest van Gildehuizer stenen opgetrokken zijn,
strekken hiervan tot bewijzen.
Ten tijde van graaf Egbert, op het einde van de 13e eeuw, begon
men deze steengroeven eerst recht te bearbeiden, die bij de
overvloed van hout, voorheen verwaarloosd waren. De uitvoer van
de stenen was op het eind van de 17e en in het begin van de 18e eeuw
zo sterk, dat alleen de tol van deze stenen de landsheer de som van
4000 rijksdaalders per jaar opbracht. Vanwege de nieuwe kerk, in
de tijd van Graaf Simon, in het midden van de 14e eeuw gebouwd,
werd Gildehuis voorheen ook wel Nijenkerken genoemd.
247 Daar het woord gilde een gezelschap van kooplieden, kunstenaars en
handwerkers aanduidt, die hun bestuurders of gildemeesters hebben en het
huis waarin de leden van dit gezelschap vergaderen, het gildehuis genaamd
wordt, zo is de geleerde Jungius, Codex dipl. Nummer 60. Pagina 119, er niet
vreemd van, dat dit dorp, van zulk een huis, zijn naam ontvangen hebbe.
Het blijkt intussen uit de geschiedenis niet, dat de Duitse vlekken en dorpen
in de middeleeuwen dergelijke gilden gehad hebben en de oorsprong van de
naam van deze plaats is dus onzeker.
248 Gemeenschappelijk weide; analoog compascuum.
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In het begin van de kerkhervorming in Duitsland, toen deze
nog niet tot dit graafschap doorgedrongen was en de verfoeilijke
sekte van de wederdopers249 zich te Munster gevestigd had, werd
Gildehuis ook met het vergif van hun verderfelijke leer besmet.
De toenmalige pastoor te Gildehuis Bernhard Krechting,250
een geleerd man, was de gevoelens van Jan van Leiden en zijn
aanhangers toegedaan; dat was de reden waarom Jan van Leiden
als de magistraat van Munster een openlijk twistgeding tussen de
wederdopers en veel beroemde godgeleerden liet houden; onder
andere deze Krechting, tot de bijstand van zijn redenaar Bernhard
Rotman, naar Munster ontbood.
Vanaf deze tijd blijft hij daar en werd hij door de zogenaamde
koning van het Nieuw Jeruzalem, naast Knipperdolling tot
geheimraad aangesteld, voor welke gewichtige dienst hij, na de
verovering van de stad, door de bisschop dan ook het verdiende
loon ontvangen heeft: namelijk na eerst met de gloeiende
tangen genepen en doodgemarteld te zijn, zijn lijk nevens dat
van zijn koning en ambtgenoot, in een ijzeren kouw aan de Sint
Lambertustoren opgehangen. Dit gebeurde in het jaar 1535.251 De
drie kouwen hangen nog aan de toren en de ijzeren stangen aan
het raadhuis de Munster.
In de Nederlandse vrijheidskrijg leed Gildehuis door de nabijheid
van Oldenzaal en Denekamp veel van de Spanjaarden, bijzonder
in het jaar 1594, wanneer, het van Coevorden terugtrekkend leger
de gehele zomer bij Denekamp stond en naderhand in het jaar
1605, wanneer de Spaanse generaal Ambrosius Spinola Oldenzaal
belegerde en innam, waarbij Gildehuis van de stropende bende
veel te lijden had.
Misschien stamde de beroemde Gerhard Gildehusius, een zeer
geleerd man, in 1540 te Borken overleden, uit Gildehuis af. Ook is
het niet onwaarschijnlijk, dat een aanzienlijke familie, die sedert
vele jaren te Osnabrück bloeide, uit deze plaats afstamt.252

249 Anabaptisten, zie paar pagina’s verder.
250 Zie paar pagina’s verder. Podagristen 1843.
251 Hamelman, Hist. Eccles. Op. Westh pag. 1802-1239 (?); en Kersenbrook,
Geschichte der Wiedertäufer. PODA
252 Jungius, Codex Diplom. Pag 120.
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Merkwaardig om tweederlei redenen is ‘t nabij gelegen
stedeken Gildehaus, werwaarts253 de badgasten dikwijls uitstapjes
ondernemen, zowel om hunne nieuwsgierigheid te bevredigen,
als om de genezende kracht der benthheimse wateren door een’
fikschen wandelrid te helpen bevorderen. Gildehaus dan is van
oudsher door zijne steengroeven bekend. De steen, die ook in
ons vaderland254 tot velerlei einden in de bouwkunst gebezigd en
met den naam van bentheimsen steen gedoopt wordt, is eigenlijk
uit de gildehauzer carrières255 afkomstig. ‘t Was graaf Egbert256,
die, in ‘t laatst der 13e eeuw, deze steenen in groten roem bij de
uitlanders bracht.257
Meer bekend nog in dezen tijd is Gildehaus door den kundigen
geneesheer Aschendorf, die tevens ook badarts van Bentheim
is. Wij verbeelden ons een zitting ten zijnen huize bij te wonen!
Een groot vertrek opgevuld met allerlei kranken; hier blinden
bij de vleet, met hunne geleiders, dáár melaatschen van allerlei
aard, ginds kreupelen en lammen met en zonder krukken! Zelfs
de stoep der woning bezaaid met zulke ellendigen! Naar wijd
en zijd is de faam van den bekwamen geneesheer gevlogen.
Gij vindt onder zijne bezoekers alle tongen258, geslachten en
natieën. Dr. Aschendorf bezit het panacée259 voor alle kwalen. ‘t
Is een zeldzaamheid iemand te ontmoeten, die nadat hij door
hem is behandeld, niet hersteld wierd. Hij doet wonderen. Gij
zoudt hem miskennen, als gij hem op dezelfde lijn plaatstet, met
Ludeman, of hoe de beroemdste urinisten260 dan mogen heten.
Zijne methode is gegrond op de regelen der kunst; hij bestudeert
het menselijk lichaam en den aard van elke ziekte; magtspreuk
253 Waarheen.
254 Martinitoren is (grotendeels) van Bentheimer zandsteen.
255 (Steen)groeve.
256 Huis Almelo is een havezate in het centrum van de heerlijkheid Almelo.
Het wordt voor het eerst genoemd in 13e eeuw. Egbert van Almelo (12551301) regelde in zijn testament van 6 juni 1297 onder andere de nalatenschap
van zijn kasteel in Almelo.
257 W.F. Visch, Gesch, v. ‘t graafsch. Bentheim, bl. 64.
258 Talen.
259 Wondermiddel, Haarlemmerolie.
260 Piskijkers. De (troebele) plas verraadt de kwaal.
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en tooverwoord zijn bij hem geen gangbare munt. Te midden
dier ongelukkigen waart Aschendorf rond als een zegenende
Engel261. De zucht om zijne lijdende natuurgenooten te helpen
is ‘t eenig roersel zijner verhevene daden. Ja, tot die mate zelfs
heeft hij alle eigenbelang verloochent!, dat hij diegenen, wier
kwalen hem ongeneeslijk voorkomen, niet vleit met ijdele hoop
op genezing, of hen, als velen, paait met schoone beloften,
alles in ‘t voordeel zijner beurs, maar alsdan verklaart hij hun
rondborstig, dat er voor hen geen kruid is gewassen. Zóó is
Gildehaus ‘t Beth-esda262 van Hanover geworden.
Wij merken ook nog aan, dat Gildehaus de geboorteplaats is van
den geleerden Barend Krechting, nevens Knipperdolling
geheimraad van den befaamden Jan van Leiden, die in 1533
door zijn Nieuw-Jerusalem Munster in rep en roer bracht.263

261 De geneeskracht en wijze van gebruik van het Zwavelbad bij Bentheim;
opgesteld voor Geneeskundigen en beschaafde Badgasten, door Dr. H.
Aschendorf, K. Hannov. Hofmedicus enz. Te Groningen, bij J. Oomkens.
1842. In kl. 8 vo. VIII, 104 bl. f 1 -: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang
1843 dbnl.org en Delpher.nl
262 Bijbel. Huis van barmhartigheid.
263 Bernhard Krechting (< 1500 - 22 januari 1536). Anabaptist (Wederdoper).
Predikant in Westfaals Münster (zgn. Nieuw-Jeruzalem). Werkte aan het
hof van Jan van Leiden. Als tegenstanders van de R.K. kerk op de markt
in Münster doodgemarteld samen met Jan van Leiden en Knipperdolling.
Hun lijken werden in ijzeren kooien aan de toren van de St. Lambertuskerk
gehangen.
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Ohne

De kerk in dit dorp wordt voor de oudste in het gehele graafschap
gehouden. De overlevering zegt, dat de ingezetenen van alle
omliggende plaatsen in de eerste tijden van het christendom, ter
verrichting van hun godsdienst herwaarts gekomen zijn; waarvan
de oude naam Gods ohne nog afkomstig zou zijn. Een oud opschrift
boven de deur van de kerk, waaruit men de hoogste oudheid van
de kerk heeft willen bewijzen, behelst intussen naar uitlegging van
de oudheidkundige, de voor weinig jaren overleden Groninger
hoogleraar de Rhoer, niets belangrijks. Het zegt eenvoudig: in het
jaar des heren 1512, terwijl de overige karakters de eerste letters
van de naam van de metselaars schijnen aan te duiden.264
In de kerk is nog een oude doopvont van Bentheimer steen,
uit de eerste tijden van het christendom afkomstig, voorhanden.
In het jaar 1754 op Hemelvaartsdag, op 24 mei, brandde dit
kleine dorp geheel af. Een jongen, die een rupsennest aan een
appelboom, in de nabijheid van een turfschuur, verbranden wilde,
veroorzaakt door zijn onvoorzichtigheid dit ongeluk. Dertig
huizen, benevens het dak van de kerk en de toren werden een
prooi van de vlammen. Daar een sterke wind uit het westen het
vuur aanblies, konden de ingezetenen weinig van hun bezittingen
redden. In minder dan een half uur lag het hele dorp in kolen. Het
is intussen spoedig uit de as herrezen.
In de zevenjarige oorlog265 leed dit dorp veel van de
doortrekkende legerbenden.
In vroegere dagen lag hier geen brug voor wagens over de
Vecht, dat bij het aanzwellen van de stroom niet alleen aan de
264 Het muurwerk schijnt in dat jaar met enige lagen stenen verhoogd te
zijn.
265 De Zevenjarige Oorlog is de verzamelnaam van enkele oorlogen
gestreden tussen 1756 en 1763 in Europa en zijn koloniën.
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ingezetenen, maar ook aan de reizigers, want de postroute
van Holland naar Duitsland gaat door dit dorp, veel ongemak
veroorzaakte. Het is dan ook een groot gerief, zowel voor de
dorpelingen als voor de vreemdelingen, dat hier thans een stevige
brug over de Vecht gebouwd is.266
13 maart 1795 door de van Bentheim retirerende Brunswijkers
en Hessen met enige honderd schoven stro, waardoor een
menigte teer gegoten was, belegd en vervolgens tot dekking van
de terugtocht aangestoken.267 Gelukkigerwijs dreef de wind de
hoog oprijzende vlammen van het dorp af, hetwelk anders voor
de tweede maal door het vuur zou vernield geworden zijn. Enige
huizen werden bij deze gelegenheid geplunderd.
Door een verdrag tussen de bisschop Henderik van Munster en
graaf Everwijn van Bentheim op 11 november 1444, werd bepaald
dat het kerspel Ohne voor de helft zou behoren onder het gerecht
en geding te Sandwelle en op de andere helft onder het gericht en
geding te Schutterop. Dit is de reden dat de boerschap Hadderop,
dat tot het kerspel Ohne behoort, thans Munsters is. Deze
boerschap bestaat deels uit hervormde, deels uit roomsgezinde
inwoners. De laatsten waren, als tot het kerspel Ohne behorende
van oudsher verplicht tot onderhoud van kerk, predikant en
schoolmeester bij te dragen; waaraan zij zich echter, sedert een
geruime tijd onttrokken hebben. Het kostbaar pleitgeding over
deze zaak, die nog niet beslist is, berust in de archieven van het
voormalig Rijkskamergerecht te Wetzlar.

266 Aan de overzijde van de brug is in het jaar 1819 een schone straatweg
gemaakt. Men kan thans ten alle tijden, ook bij het hoge water dit dorp
zonder ongemak passeren.
267 Napoleon begon zijn oorlog.
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Brandlegt

In oude oorkonden ook Brandtelget genaamd, draagt zijn naam
van het oude adellijke kasteel hier gelegen, dat voorheen tamelijk
bevestigd schijnt geweest te zijn; maar door de 36e bisschop van
Munster, Adolphus, een geboren graaf van Mark, in het jaar 1360
in een oorlog met Bernhard, graaf van Bentheim, geheel verwoest
is.
De bisschoppen die door de begunstiging van paus Paschalis
II in de 12e eeuw de wereldlijke heerschappij met het geestelijk
bewind verenigd hadden, zochten hun gebied van tijd tot
tijd verder uit te breiden en de kleine vorsten aan hun staf te
onderwerpen. Zo heeft niet alleen de bisschop van Utrecht zijn
bewind over de provinciën Overijssel en Groningen uitgebreid,
maar ook de bisschop van Munster de meeste graafschappen en
heerlijkheden in zijn bisdom gelegen, van tijd tot tijd, aan zijn
heerschappij onderworpen.
Het kasteel Brandlegt herrees vervolgens uit het puin. De ridder
Henderik van Rhede bouwde het weer op. Thans behoort het aan
de vrijheer van Droste Vissering, die bij afwisseling te Munster
en te Darreveld woont en zijn hier gelegen goederen door een
rentmeester laat beheren. In het jaar 1672,268 aan het einde
van mei, stond op de Brandlegter heide een geweldig leger van
Munsterse en Keulse troepen, die zich hier verzamelden en op
1 juli (of 1 juni) door belegering van de stad Groll of Groenlo
en met een inval in het graafschap Lingen, een begin van die
verderfelijke oorlog maakten, waardoor in de ongelofelijke korte
tijd van twee maanden geheel Overijssel, met al de vestigingen
van die provincie veroverd werd.
268 Rampjaar. Leger van Vorst-bisschop van Munster Bernhard van Galen
(Bommen Berend).
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In het jaar 1610, onder de regering van de graaf Arnold Joost,
vond een boer op diezelfde Brandlegter heide een menigte
Romeinse munten, die op het kasteel te Bentheim lange tijd als
een grote zeldzaamheid bewaard zijn geworden. In het jaar 1644
werden ook dergelijke munten, die op een hoop bij elkaar lagen,
in de boerschap Ringen en in het kerspel Emmelkamp gevonden.
Geen van allen was van na de tijd van keizer Honorius, die aan het
einde van de vierde eeuw leefde, geslagen.
De nu volgende plaatsen behoren tot het Nedergraafschap
Bentheim. De hoofdplaats daarvan is de stad...
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Nienhuis of Nieuwenhuis

Zij269 is haar oorsprong verschuldigd, aan het voormaals beroemde
kasteel, dat graaf Johannes II, om zich tegen de vijandelijke invallen
uit Twente des te beter te verdedigen, in de jaren 1290 tot 1300
heeft laten bouwen en dat toen Dinkelrode genaamd werd. De
schone gelegenheid van de plaats veroorzaakte dat in de nabijheid
van dit kasteel van tijd tot tijd enige huizen gebouwd werden.
Verscheidene ridders en edelen legden hier ook bijzondere hoven
aan en zo ontstond dan eindelijk270 de stad Nieuwenhuis.
Haar eerste privilegiën ontving zij van graaf Bernhard I, in
het jaar 1370,271 welke van de volgende graven vernieuwd of
bevestigd272 zijn, bijvoorbeeld in het jaar 1416 van Everwijn I,
269 Sedert enige jaren heeft men Nienhuis in plaats van Nieuwenhuis
geschreven. Ik geef de voorkeur aan de benaming Nieuwenhuis, omdat de
stad haar naam ontvangen heeft van het huis Dinkelrode, dat bij afwisseling
de zetel van de graven van Bentheim was en het Nieuwe Huis genaamd werd,
in onderscheiding van het oude, het huis te Bentheim.
270 Uiteindelijk. Tenslotte.
271 Graaf Bernhard schonk de stad Nieuwenhuis in een oorkonde van 5
juni 1370 de mersch tussen Gravestorp en Nieuwenhuis en beval dat haar
het nodige hout tot onderhoud van de bruggen uit het kerspel Ulzen zou
geleverd worden. Voorts bewilligde hij van de doorgaande karren en wagens,
van de met schuiten aangevoerde levensmiddelen en van het door de slagers
tot verkoop geslacht wordende vee, een zekere tol te mogen heffen. Van
elke eenspannige kar mocht men een penning, van de tweespannigen twee
penningen en van iedere wagen twee penningen eisen. Van elke ton haring,
die in de stad of in het gerecht van Ulzen ten verkoop gebracht werd, mocht
men een helling, van ieder vat de boter een penning, van iedere pond kaas en
ieder loop zout een helling, van ieder rund, dat ten verkoop geslacht werd,
een penning, van ieder zwijn een helling (muntsoort?) en van ieder schaap
een vierling vorderen. Zie ook munten bij Meertens Instituut. KNAW.
Men lezen de oorkonde hierover bij Jungius, Codex dipl. Nr. 98.
272 Tot een vesting gemaakt. Hier: opnieuw vastgesteld.
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1457, van Bernhard II, 1478 van Everwijn II, 1531 van Arnold I,
1560 van Everwijn III, in 1582 van Arnold II.
De grond waarop de stad gebouwd is, behoorde voorheen tot
het kerspel Veldhuizen en wel tot de boerschap Graasdorp.273 De
tegenwoordige kerk aan de markt werd in het jaar 1688 gebouwd
in plaats van de oude vervallen kerk, die laatste stond in de
nabijheid van de burg of het huis Dinkelrode, aan het kerkhof dat
thans een plein is, omdat op bevel van de Bergsche regering274 in
1809 de doden buiten de steden moesten begraven worden.
Het kasteel waaraan de stad haar opkomst en bloei te danken
heeft, is in vroegere eeuwen ook menigmaal een oorzaak van haar
ongeluk geweest. Nauwelijks had dit kasteel, onder zijn stichter enige
jaren gestaan, of het moest de aanvallen van een machtige vijand
verduren. De bisschop Wilhelmus van Utrecht met zijn vazallen en
edelen, die wegens de leenrechten in oorlog verwikkeld waren, viel
door Twente in de graafschap Bentheim aan en richtte daarin grote
verwoestingen aan, waarbij het voornamelijk op Nieuwenhuis
scheen gemunt te zijn. Maar graaf Simon van Bentheim en andere
belegerde vazallen stelden zich, met hulp van de graaf van Holland,
dapper ter weer en versloegen niet alleen de vijandelijke armee,
maar ook de bisschop zelf. Nog erger ging het Nieuwenhuis onder
de 51e bisschop Frederik van Utrecht. Graaf Everwijn geraakte met
hem in oorlog, kreeg de nederlaag en werd genoodzaakt het kasteel
van Nieuwenhuis af te staan, dat hem naderhand, als een leen van
Utrecht teruggegeven werd. Dit gebeurde in het jaar 1417.
In de dertigjarige oorlog275 werden de wallen en muren van
dit kasteel verwoest. Het jaar waarin dit gebeurde, is mij met
zekerheid niet bekend, waarschijnlijk was het in 1635 toen de stad
door de keizerlijken ingenomen werd. Sinds die tijd is het huis
Dinkelrode nooit weer bevestigd276 geworden, maar van jaar tot
jaar meer in verval geraakt. Thans dient het tot een kerk voor de
Rooms-Katholieke gemeente.
273 Ook Gravestorp, Grasdorp.
274 Onder Napoleon.
275 De Dertigjarige Oorlog (1618-1648) was een grootschalig conflict waar
de meeste Europese mogendheden bij betrokken waren. De hoofdoorzaken
waren de spanningen tussen katholieke en protestante staten, maar voor
Frankrijk speelden ook geostrategische motieven een belangrijke rol.
276 Tot vesting gemaakt.
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In het jaar 1583, op 12 mei, ontstond hier een zware brand
door het onvoorzichtig losschieten van een geweer, waarvan de
burgers, wegens de Spaanse stroperijen, moesten voorzien zijn,
veroorzaakt. Op de zogenaamde dijk werden daardoor 55 huizen
in as gelegd.
In de Munsterse oorlog277 met Holland heeft de stad
Nieuwenhuis ook haar deel gehad. De bisschop van Munster had
met geweld een bezetting278 in de stad gelegd. Daar de burgers
hiervan niet konden ontslagen worden, zo hielden zij heimelijk
verstandhouding met de generaal Rabenhaupt te Coevorden,
die kort voor het sluiten van de vrede, op 13 april 1674, de stad
overrompelde en de Munstersen verdreef; bij welke gelegenheid
de stad van de moedwil van de soldaten veel te lijden gehad.

Rabenhaupt

Men vindt op het stadhuis te Nieuwenhuis een specifieke rekening
van de onkosten, die de Munsterse inkwartiering,279 van 17
februari 1671 tot 8 juni 1679 veroorzaakt heeft. Deze bedragen de
verbazende som van: 99.927 rijksdaalders, 10 stuivers en een duit.
Het is waar, de heren burgemeesters hebben de rekening voor
de ongenodigde gasten wat hoog gesteld. Maar wanneer men
dezelve ook op het derde reduceert, dan blijft de som nog groot.
De schade, door de plundering veroorzaakt is hieronder,
zoals aan de voet van de rekening gezegd wordt, niet begrepen
en deze schade moet zeer aanmerkelijk geweest zijn, daar de
stad stormenderhand veroverd werd en bijna geen huis van de
plundering bevrijd bleef.
277 Eerste Münsterse Oorlog. Bommen Berend “voor” de stad Groningen
door Wolfgang Heimbach (1674) Op 23 september 1665, toen de Republiek
tijdens de Tweede Engels-Nederlandse Oorlog haar handen vol had op zee,
deed prins-bisschop Bernard von Galen met succes een aanval op het oosten
en het noorden van het land.
De Tweede Münsterse Oorlog was een oorlog tussen de Republiek der Zeven
Verenigde Nederlanden en de bisdommen Münster en Keulen die duurde
van 1672 tot 1674. De oorlog vormde een onderdeel van de Hollandse
Oorlog.
278 Troepen.
279 Van het leger van Bernhard van Galen, o.a. op weg naar Coevorden en
Groningen.
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Veel burgers hadden, volgens een aantekening op bovengemelde
rekening, in het jaar 1672 reeds hun huizen verlaten. De tuinen
en akkers lagen onbebouwd en waren met schulden bezwaard.
Aldus luidt het bericht van de generaal Rabenhaupt over deze
bestorming van Nieuwenhuis:
Myn Heeren!
Gistern hebbe UE. Mog. ootmoedig bericht, hoe dat ik van sins
was, met Nieuwenhuisen een kort einde te maken. Overmits niet
en hebbe geraeden vinden, by dese tydt van ’t jaar, de wateren soo
hoog op gelopen zynde, hiervoor Ceremonien te gebruicken, en
meede onderworpen te zyn dat door de Macht van des Vyandts
Ruitery mochten komen gesurpreneert te werden; sulcks dat
een resolutie genomen heb, deze Stadt aen 5 plaetsen, onder de
5 Colonels te voet te forceren en te bestormen, latende mede op
3 plaetsen een valsch Alarm maken, by desen storm hebbe 16
Biesbruggen gebruickt: er op dat een ieder zyn debvoir.280 Des
te beter doen mochte, soo hebbe niet by der nacht, maer met
den kriecken van den dag den storm281 laten beginnen, zynde de
Regimenten des nachts op haer Posten gemarcheert en aldaer
blyven staen tot het kriecken van den dag: het teeken, als men
aengaen soude, waren twee schoten uit Mortiers met Granaten,
maar de Locht mistig zynde was het sonder effect, maar den
dag komende, gaf ik ordre, aen myn Regiment, siende, dat den
Vyandt begoste haer Geweer te lossen, daer tegens d’ onse
al chargerende aan de Graven avanceerden: het lot was alsoo
gevallen, dat mijn Regiment en dat van de Collonel Eybergen
d’ Attaque hebben gedaen, tussen de Velthuiser watermoolen
en Frensweger Poorten, Gockings tussen d’ Ulfer poort, en de
beide Vriesse Regimenten van de Collonels Swartsenburg en
Bourmannia hebben de Princepoort tussen haer beiden gehad:
de scherpste Attaque en tegenstand is geweest op de Posten van
de 3 Groeninger Regimenten, te weten, het mynee, Gockinga
en Eybergen, want de Hooftwacht ging voort tegens myn en
Eybergens Regiment staen, en tegens de Vriesse Regimenten
was de Post van ’s vyands Ruitery te voet: myn Regiment is
280 Devoir. Frans voor moeten; plicht.
281 aanval.
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geleit, by den Collonel Tamminga en myne Lyfcompagnie,
by d’ absentie van myn Capitein luitenant, door den Capitein
Merstaeck en myn vendrich Dalwigh: overmids ik oock den
Collonel Eybergen uit Coevorden, by het Regiment in ‘t. velt
getrocken, en in desselfs plaetse geduurende dese Expeditie
den Lt. Collonel Deen wederom daerbinnen gelegt, zynde alsoo
dese Compagnie geleit door myn Cousyn282 Rabenhaupt: den
vyandt is daer binnen aen Ruiters, Dragonders en Voetvolk
sterck geweest, als UED. Mog. uit nevensgaende lyste zult
gelieven te sien: daer binnen zyn verovert 3 Standaerden en een
Vaandel, d’ overige vaendels heeft den Grave van Bentheim op
zyn Huis tot Bentheim; aan onse zyde is gebleven Den Vendrig
Claes Coenders van d’ oversten lieutenant Cruys compagnie,
den Edelman van ’t Kanon Pieter van Koenberg en 10 a 12
gemeene, daaronder de Gefryter283 van myn compagnie, als
Vendrig Dalwig en noch een soldaat, den Capitein Writzers,
item de beide Vendrigs Kohler en Marwe, en verscheidene
van myn en ’t Eybergsche Regiment, zyn gequetst: het gevecht
heeft omtrent 3 quartier uurs geduurt, den Vyandt retireerde
wel op ’t casteel, zynde een huis, rondom van een wal voorzien,
maar d’ onse niet tegenstaande den vyandt, twee stucken kanon
gebruickten, echter aendringende, ging alles op eenmaal over,
roepende om quartier: Ik hebbe den Capitein Asterhuis met
zyn en 2 andere compagnien te voet, daar binnen gelaten, en
ben met de Regimenten te voet wederom herwaerts in ’t Leger
gekomen; achte verderws tot mynn Dessein voor goet, om daer
282 Cousin; neef.
283 Gefreiter: De militaire rang van Gefreiter (ook Gefreite) ontstond in het
16e-eeuwse Europa voor het voetvolk in Duitse dienst, dat voornamelijk
bestond uit Duitse en Zwitserse huurlingen, piekeniers en andere
ondersteunende infanteriesoldaten. De meer ervaren en betrouwbare
soldaten werden benoemd tot ‘gefreyten Knechten’ en werden op het slagveld
op belangrijkere posities geplaatst. Ze werden in het algemeen vrijgesteld van
bewakingstaken.
Sinds de krijgsmachten meer zijn gestandaardiseerd is Gefreiter in
Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk de eerste rang boven die van soldaat,
vlieger, of matroos. Binnen de functieschaal van de NAVO heeft deze rang
code OR-2. De Bundeswehr kent ook de hogere rangen van Obergefreiter,
Hauptgefreiter, Stabsgefreiter en Oberstabsgefreiter (OR-3/4); vergelijkbaar
met de Nederlandse rang van korporaal.
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tot Nieuwenhuis, vermits de goede gelegenheid van de Plaetse,
een Magazyn op te rechten. Waermede eindigende in ’t Leger
tot Veldthuizen den 28 Maart 1674.
C. Rabenhaupt Baron tho Suchs.
De lijst van de gevangenen was bij dit rapport gevoegd. Deze
bestonden uit 21 officieren en ruim 600 gemenen,284 deels
cavallerie, deels infanterie. In de middag na de verovering van de
stad Nieuwenhuis hield de generaal met al zijn officieren, aldaar
een deftige maaltijd. In de avond keerde hij in zijn hoofdkwartier
te Veldhuizen terug.

Podagristen 1843

Eene ontzettende zandwoestijn, - volgens de overlevering des
volks, niet zelden ‘t tooneel van moord en doodslag, aan eenzame
reizigers gepleegd, - geleidt naar ‘t schoon gelegen Nienhuis, of
Neuenhaus. Wij dankten den Hemel, dat wij ‘t vervallen hek
binnenreden, hier een stadsbarrière, zo als Arnhem, Kampen en
Leeuwarden die in stede der voormalige stadspoorten gebouwd
heeft, representerende.
Alle lust tot reizen verdooft in zulk een zandwoestijn, als wij
zo even verlieten, - alle genot gaat verloren, als de natuur haar
schoonheden verbergt en de doodsche eenzaamheid zelfs niet
door één enkel menselijk wezen wordt afgebroken. Hulde doen
wij echter aan de waarheid, als wij ter loops gewag maken van
een’ krankbezoeker, die ons met zijnen zoon, naar ‘t scheen,
ontmoette; ‘t was een ware wandelende aanbevelingsbrief der
matigheid, tot in ‘t oneindige uitgerekt, doodmager en kleurloos,
alsof hij onder de handen van een anatomisch liefhebber was
weggelopen; een dier wezens, die, gelijk Doctor katZEnBErgEr
bij JEan paul285, bij woorden van warm gevoel gewoonlijk
kippenvel op hunnen innerlijken mens voelen komen.
Wij herinnerden ons den flauwen man, op ‘t eerste gezicht,
omdat wij aan ‘t bad, waar hij eigenlijk te huis behoorde, een
284 Algemeen, gewoon. Soldaten, voetvolk.
285 Dr. Katzenbergers Badereise (1809), Jean Paul Friedrich Richter,
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ganse avond met hem moesten doorbrengen, terwijl hij op de
wijze der Londener conferentie-leden in 1830286, zijne aardigheden,
zo mager als hij-zelf en zo taai als zoolleêr, herkauwde en er ons
mede naar de ooren smeet.
Neuenhaus is ‘t hanoversche Assen, - een stedekijn in hollandsche
liverei287 gestoken. De hervormde kerk, die op de markt staat en
een zeer twijfelachtig torentje heeft, is ruim en net; door twee
predikanten wordt hier de Godsdienst bestuurd.
De predikstoel is geheel uit bentheimer steen gehouwen. Men
zweert er in deze landen bij. ‘t Gaat er hier meê, als met het
goud en de edelgesteenten in de Duizend- en- een -Nacht288. ‘t
Stadhuis verdient weinig aandacht. De handel was hier vroeger
drukker dan thans; men zegt dat hij zich allengs naar Noordhoorn
verplaatst, welke stad dan ook in de laatste jaren zichtbaar in
bloei toegenomen is. De huizen hebben hier meestal grote
poorten, die veel overeenkomen met de banders289 in Drenthe.
Eene bijzondere liefhebberij schijnt hier te bestaan voor
bloemen; voor elk glasraam kan ‘t oog te gast gaan op de
schoonste kleuren; dikwijls zelfs zagen wij zeer vreemde
soorten van deze teedere kinderen van flora. Ook hierin heeft
Neuenhaus een hollandsche kleur, ofschoon de niet zeer snuggere
gelaatstrekken der inwoners ons, als wij ons met zulke illusiën
van vaderlandschen bodem vermaakten, al spoedig weêr
herinnerden, dat wij in Hanover waren.
Elk evenwel, die niet met laVatar290 ‘t menselijk gelaat tot de
plaats zijner zielkundige navorschingen heeft gekozen, zou nog
meer in den waan gebracht worden, dat hij hier in een hollandsche
stad is, als de kastelein hem de rekening zijner vertering
286 Erkenning van de afscheiding van België van de Nederlanden, o.l. van
Oostenrijk, Brittannië, Frankrijk, Rusland en Pruisen.
287 Pak, kleding. Livrei.
288 Verzameling verhalen uit het Midden-Oosten.
289 Baander, schuurdeur(en), nedendeur, niendeur, bansdeur.
290 Johann Kaspar Lavater, (1741 - 1801), Zwitserse filosoof, predikant en
dichter in Zürich. Hij werd beroemd door zijn geschriften over fysionomie,
de wetenschap om uit het uiterlijk, vooral het gezicht, het karakter van
een mens af te lezen. Vooral door zijn omvangrijke, fraai geïllustreerde
Physiognomische Fragmente zur Beförderung der Mensenkenntnis und
Mensenliebe (1775-1778) werd de fysionomie een populaire vorm van
(pseudo-) wetenschap. Pdf op Delpher.nl

206

207

overhandigt. Men kent hier geld, al is men een halve een eeuw
in beschaving ten achter. Ons ging ‘t zoo.
In onze herberg, waar de paddestoelen, in de muffe jagtweide
van onder de lambrisering welig opschietende, onzen
eenvoudigen maaltijd begluurden, liet de kastelein ons ‘t
genotene met klinkende hollandsche drieguldens betalen, alsof
wij tot het gevolg van een dozijn kardinalen behoorden. Men
schijnt er in Duitschland (en Neuenhaus behoort er immers ook
toe!) geen gewetenszaak van te maken om den reichen Holländer
ter dege van de huig te ligten291. Ongelukkig ‘t stadjen evenwel,
dat zijne vermaardheid te danken heeft aan de schraapzucht
zijner burgers.
Neuenhaus heeft eens in ‘t jaar een “drukken dag”, een dag van
bijzondere feestviering. Sints enige jaren toch heeft men hier
den geest der ridderlijke middeneeuwen opgewarmd, door ‘t
instellen van een schuttersfeest. Te dien einde is er buiten de
stad, op den weg naar Veldhausen, een ruime danszaal gebouwd,
alwaar de feestvierenden zich verzamelen en den arbeid van
den dag de kroon opzetten door zich in wals en galoppade292
de zorgen van ‘t hart te dansen. Het toeval heeft gewild, dat
in dezen zomer een belijder der Israëlitische Godsdienst293
den vogel van den stang wegschoot, die dan ook als koning
gekroond en gehuldigd werd en uit de dochteren zijns volks
zich een koningin uitzocht.
Zowel hier, als in de overige plaatsen dezer landstreek, alsmede
in ‘t aangrenzende Overijssel bestaat ook nog ‘t gebruik, om
in den oudejaarsavond en nacht onophoudelijk de klokken te
luiden, ‘t geen men beijeren noemt. De smalle gemeente is zeer
gezet op de instandhouding dezer oude en vreemde gewoonte.
291 Te bedriegen. Iemand de huig door aanraking met zout of peper doen
inkrimpen of ook door het hoofd geweldig heen en weer te schudden. Het
eigenlijke lichten geschiedt door iemand een enkel haartje uit de kruin van
het hoofd te trekken; dat moet dan, volgens ‘t volksgeloof, juist het middelste
haartje van ‘t hoofd zijn, anders baat het niet. En dit haartrekken is het
eigenlijke lichten, oplichten van de huig. Immers men meent dat de huig,
binnen door ‘t hoofd heen, juist aan dit haartje verbonden is.
http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/huig
292 Polonaise.
293 Een jood.
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‘t Bestuur heeft dikwijls dit lastig gebruik trachten uit te roeijen;
doch ‘t ondervond in een sterke mate, dat zulke ingekankerde
gebruiken niet dan langzamerhand en zeer voorzichtig moeten
bestreden worden.
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Veldhuizen

Dit dorp is zijn naam verschuldigd aan enige op het veld – hetwelk
in het graafschap Bentheim een onderbouwd en met heide
begroeid land betekent, staande woningen, die de veldhuizen
genaamd werden –. Bij deze huizen werd de kerk gebouwd en zo
ontstond het dorp Veldhuizen.294
Waar veel boerschappen een kerspel uitmaken, heeft men bij
de invoering van het christendom de kerk zowat in het midden
van de boerschappen geplaatst, opdat de ingezetenen van alle
boerschappen deze gevoeglijk bezoeken konden. Zo heeft
bijvoorbeeld Schutterop de boerschappen Samern en Suddendorp
aan de ene en Wengel, Neerlage, Quendorp aan de andere zijde.
Ilse ligt in het midden van de menigvuldige, onder dit dorp
behoren de boerschappen. Zo ook Emmelkamp. Veldhuizen
heeft aan de ene zijde de grote boerschap Esche, en aan de andere
Graasdorp, het Woud, enzovoort.
Boerschappen die heel ver van de parochiekerken liggen zijn in
latere tijd aangelegd. Zo is bijvoorbeeld de Picardij oorspronkelijk
Ernstdorp genaamd, op bevel van graaf Ernst Wilhem eerst in
1663 begonnen. Johan Piccardt, predikant een medisch dokter
te Coevorden, schrijver van het belangrijke werk: Drentse
oudheden, had benevens zijn zoon het bestuur over de aanleg
van deze volksplanting.295 De bisschop van Utrecht, Johannes
van Verneborch, onder wiens geestelijk opzicht alle kerken in
het Nedergraafschap stonden, liet met toestemming van de graaf
294 De geleerde Jungius meent dat dit dorp zijn naam ontvangen heeft van
de open en vruchtbare velden (ab apertiset feracibus campis; van de wilde
open vlaktes) waarmee het omringd is. Codex dipl. Nr. 55, pag. 111. Dit is
echter een dwaling.
295 Analoog in Drenthe de koloniën Frederiksoord, Willemsoord en
Veenhuizen. Johannes van den Bosch.
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Bernhard in het jaar 1370 de kerk te Veldhuizen naar Nieuwenhuis
verplaatsen.296
De pastoor van Veldhuizen, Stephanus Faber, bewees intussen
aan de opvolger van de voorgemelde bisschop, Frederik van de
Blankenheim, dat de plaats waar de kerk voorheen gestaan had,
veel gelegener voor de gemeente was dan de tegenwoordige; daar
men wegens de verre afstand en de slechte wegen, vooral in de
winter bij hoogwater, de stad Nieuwenhuis niet zonder gevaar
kon bezoeken; dat ook de verplaatsing van de kerk zonder wettige
redenen en tegen de wil van de gemeente geschied was. Hij
verzocht derhalve, in naam van de gemeente, dat de kerk weer
op de vorige plaats mocht gezet worden. De bisschop na zich
hierover door Swederus Hubting, kanonnik te Oldenzaal, bericht
te hebben doen geven, stond dit verzoek toe, gelastende in het jaar
1410, dat de kerk weer naar Veldhuizen zou verplaatst en in alle
voorgerechten hersteld worden; voorts, dat men alle kerkelijke
gereedschappen, onder welke de doopsteen uitdrukkelijk genoemd
wordt, aan haar terug zou geven. Te Nieuwenhuis zou slechts een
kapel blijven, waarin met toestemming van de bestuurders van
de kerk te Veldhuizen en voorbehoudens de rechten van deze,
op een gelegen tijd, de Mis kon gevierd worden.297 Om de kerk
te Veldhuizen weer op te helpen, bewilligde de bisschop in het
jaar 1411 aan alle boetvaardigen, die deze kerk vlijtig bezoeken,
of aan het herstel van deze naarstig arbeiden, of ook, het zij bij
testament het zij door vrijwillige schenking, de inkomsten van
deze vermeerderen zouden, een aflaat van 40 dagen.298
In het begin van de hervorming was hier slechts één predikant.
Naderhand stelde graaf Arnold hier, gelijk elders bij grote
gemeenten, een tweede leraar aan, die te Nieuwenhuis woonde en
als hulpprediker de beide gemeenten bedienen moest.

Esche

In het kerspel ligt het van ouds beroemd adellijk huis Esche,
waarvan de boerschap Esche haar naam draagt. Dit huis wordt ook
wel Oedinghof genoemd. Nabij het dorp ligt het huis Schulenburg.
296 Jungius, Codex dipl. Pag. 367.
297 Jungius, Codex Dipl. Pag. 317.
298 Jungius, Codex Dipl. Pag. 319.
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Beide huizen werden in vroegere dagen door een familie, die van
Munster, naderhand door die van de Dedem, vervolgens door die
van Grimmern bezeten, van welke laatste het huis Schulenburg
op die van Stampa, een Vriesch geslacht, overgegaan is. Het huis
Esche is aan de familie van Ubbena gekomen. In de Nederlandse
vrijheidsoorlog299 en wel in het jaar 1593, als de Spanjaarden de
vesting Coevorden vergeefs belegerden, hadden de ingezetenen
van de boerschap Esche zich op dit huis verschanst. Edoch, het
duurde niet lang of gebrek aan levensmiddelen en de al te sterke
opeenhoping van mensen, in een zo kleine ruimte, veroorzaakte
een pestziekte, waaraan dagelijks velen stierven en noodzaakte
het overschot, het huis aan de Spanjaarden in te ruimen, die nu,
de daar bijeengebrachte goederen roofden en de arme boeren
deerlijk mishandelden.

Scholten- en Theisinghof

In hetzelfde boerschap liggen nog twee voorname hoven
namelijk de Scholten- en Theisinghof, die oudtijds bijzondere
gerechtigheden hadden, en van de provincie Overijssel aan de
graven van Bentheim ook bijzonder te leen gegeven werden.
Nog is in dit kerspel het voormalig adellijk huis Gemmenburg
gelegen, van zijn eerste bezitter Johan van Gehmen dus genaamd
die het met zijn gemalin, een natuurlijke dochter van Bentheim,300
verkreeg. Ook zijn de Scholtenhof van Graasdorp of Graasterop
en het boerenerf Olthuis in vroegere eeuwen adellijke burgen
geweest.
In de nabijheid van Veldhuizen viel op 21 april 1674 een ernstig
gevecht tussen de Munstersen en Hollanders voor,301 waarvan de
omstandigheden door Johan van Alphen de geschiedschrijver
van Christopher Bernhard van Galen, aldus verhaald worden:
de Hollandse generaal Rabenhaupt rukte met 8000 man in het
Graafschap Bentheim en tastte de Munstersen aan, die, om
zich tegen de stroperijen uit Coevorden te beveiligen in haast
Nieuwenhuis bevestigd, en met enige compagnieën ruiterij en
299 Tachtigjarige oorlog. 1668-1648. Staatsen (NL) tegen Spanje, Protestanten
tegen katholieken.
300 In de graafschap geboren.
301 Dus na het rampjaar 1672. Rabenhaupt achtervolgt Bommen Berend.
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voetvolk bezet hadden, die, niet bestand tegen de aandringende
overmacht, weldra de stad overgaven en krijgsgevangen gemaakt
werden. Van Nieuwenhuis rukte de generaal Rabenhaupt op
naar Noordhoorn, waaruit de Munstersen zich na een geringe
tegenweer terugtrokken.
Bij Gronouw (Gronau) en Losser in Twente posteerden zij zich
weer en trokken van alle zijden versterking aan zich.
Rabenhaupt, die hen op de voet gevolgd was, bemerkte het
gevaar waarin hij zich met zijn klein leger bevond en retireerde op
Oldenzaal. De Munsterse generaal Nagel zond de overste Masbach
met 300 ruiters vooruit om de vijand in het oog te houden en hij
zelf volgde met het hoofdkorps de Hollanders op de voet na.
Rabenhaupt had, om de aftocht te bespoedigen, zijn leger
verdeeld en aan de luitenant kolonel Eibergen bevel gegeven, met
1500 man op Nieuwenhuis te retireren; terwijl hij zelf langs de
naaste weg Coevorden zocht te bereiken. Zijn achterhoede werd
intussen door Masbach geslagen en met het overige gedeelte
kwam hij, na de bruggen die hij over getrokken was afgebroken te
hebben, gelukkig binnen de vesting.

Woede

Eibergen was zo gelukkig niet: hij had zich dicht bij Veldhuizen op
een moerassige plaats door middel van een houten verschansing
bevestigd: zijn veldstukken wel geplaatst hebbende, vreesde
hij de Munsterse ruiterij niet. Deze sloot hem intussen op een
zekere afstand in en wachtte het voetvolk af, dat de verschansing
bestormde, in de eerste woede302 vele mensen doodde en het
overschot met 10 vaandels303 gevangen nam. De daarop spoedig
volgende vrede, op 22 april 1674 te Keulen gesloten, maakte aan
de verdere vijandelijkheden een einde en verloste Eibergen en de
zijnen uit de Munsterse gevangenschap.304
302 Aanval, veldslag.
303 Vaandel, rond de 200 man. Varieert.
304 Van Alphen, de vita est rebus gestis Chritophori Bernardi. Pars II. Pag. 285.
De plaatsen waar dit gevecht voorviel heet nog de Bisschopspoel en in de
nabijheid van deze vindt men een plek, die het kerkhof van de Hollanders
genaamd wordt. Na de slag kwamen de Munstersen met hun gevangenen
in Nieuwenhuis terug, waar zij drie dagen vertoefden. De stad had hiervan
grote onkosten. In de rekening zijn ze op 1200 Rijksdaalders aangeslagen.

213

Op 30 augustus 1816 ontstond in het dorp Veldhuizen in
de namiddag om 2 uur een verschrikkelijke brand door de
onvoorzichtigheid van een vrouw die vlas bij het vuur drogen
wilde. In een korte tijd werden daardoor 54 gebouwen vernield.
De mensenvriend merkte bij deze droevige gebeurtenis met
genoegen de weldadigheid van de ingezetenen van het graafschap
op, daar elke stad, vlek, dorp en boerschap zich als om strijd
beijverde, om door vrijwillige geschenken van koren, kleding en
geld de ellende van de ongelukkige inwoners van Veldhuizen te
verzachten en hen in staat te stellen hun afgebrande woningen
weer op te bouwen.
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Ulzen

Een dorp of vlek met een uitgestrekt kerspel. Voorheen was dit
kerspel het grootste in het gehele graafschap, daar niet alleen
Wilsum, maar ook Lage, op wiens kasteel het geestelijk gerecht
van de bisschop van Utrecht gehouden werd ertoe behoorden.
De kerk van dit dorp is zeer oud. Men leest in een oorkonde van
1131 dat de bisschop van Utrecht zekere inkomsten van de kerk te
Ulzen in Twente aan het kapittel van Sint Peter te Utrecht schonk.
Onder paus Johannes XXII, in het jaar 1327, ontving deze kerk
een aflaatbrief door 12 bisschoppen te Avignon uitgevaardigd, en
met hun zegels bekrachtigd.305
De toren van deze aan de H. Werenfridus gewijde kerk was
in oude tijden 280 voeten hoog. In het jaar 1682 werd de kerk
door brand, door een bliksemstraal veroorzaakt, van dit sieraad
beroofd en de sterk beschadigd. Onder de predikanten van
Ulzen is Johannes Hasenharth,306 met lof uit de geschiedenis van
de kerkhervorming, bekend. Hij was een van de eersten die de
stralen van het door de grote Luther ontstoken licht opving en
die benevens de hofprediker Van Loen, graaf Arnold I, en diens
gemalin, een geboren gravin van Brederode, overhaalde om de
Augsburgse geloofsbelijdenis aan te nemen, die, zoals in een
bijzonder hoofdstuk nader zal aangewezen worden, in het jaar
1544307 door de hele graafschap ingevoerd werd.
In vroegere dagen vond men in het kerspel Ulzen zulke ontzag
verwekkende steenhopen, als men thans nog in het landschap
Drenthe aantreft en die daar onder de naam van hunnebedden
bekend zijn. De ingezetenen hebben deze van tijd tot tijd doen
305 Jungius, Codex dipl. No. 64 Pag. 133.
306 Zie verderop in dit boek.
307 In Drenthe in 1594. Zie Drentse kerken van J.S. Magnin. nedersaksisch.
org
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springen en tot het bouwen van huizen en schuren gebruikt.308
In de nabijheid van dit dorp viel de ongelukkige slag tussen
graaf Everwijn en de bisschop van Utrecht voor, die door
Everwijn zulke noodlottige gevolgen had, hoewel de overwinning
de bisschop ook duur komt te staan.

Johan Nieuhof

In het dorp hadden voorheen de heren van Toren hun adellijke
zetel, die dikwijls in de oude oorkonden voorkomen. De beroemde
Johan Nieuhof, die in de 17e eeuw aan de Nederlandse zeehandel
de gewichtigste diensten bewezen en de wetenschappen met
twee onschatbare werken verrijkt heeft, werd te Ulsen, waar zijn
vader burgemeester was, geboren. Hij deed als koopman in de
dienst van de West- en Oost-Indische compagnie, verscheidene
belangrijke reizen naar de afgelegenste gewesten en werd tot de
gewichtigste bezendingen gebruikt. Zijn Braziliaanse zee- en
landreizen, in 1682 uitgegeven en zijn Gezantschapsreis naar de
keizer van China, twee dikke boekdelen in folio met de keurigste
platen voorzien, naar de tekeningen van de reiziger gegraveerd,
zijn blijvende gedenktekenen van zijn uitgebreide kunde en zijn
moed.309
Hij werd het slachtoffer van zijn ijver voor de belangen van
de Nederlandse handel. Met twee schepen, de Pijl en de Boog
genaamd, naar de kust van Mozambique gezonden zijnde, en
in een boot de rivier landwaarts in opvarend om met de koning
van de wilden in een ruilhandel te treden, kwam hij niet terug.
De schepen, verscheidene dagen tevergeefs op hem gewacht
hebbende, zeilden eindelijk weg. Alle nasporingen op last van
de compagnie, vervolgens naar hem gedaan, waren vruchteloos.
Waarschijnlijk is hij gelijk de beroemde Cook van de wilden
vermoord.

Beroemde geleerden

De familie van deze vermaarde man woonde naderhand te Lingen.
308 Nunning maakt in zijn Sepulchr. Westph. Pag. 23, van een gevonden
zegelring gewag en van een askruik, bij Ulzen uitgegraven, met de letters V.
L. S., die hij uitlegt door Quintae Legionis Statione, standplaats van het vijfde
legioen en waarvan hij de naam Ulzen afleiden wil.
309 Zie verderop in dit boek
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De hoogleraar B. Nieuhof te Harderwijk en de heer Nieuhof te
Echtler, zijn er afstammelingen van. Bij de laatste heb ik nog
onlangs een originele brief gezien door de beroemde reiziger in
het jaar 1659 van de rede van Batavia aan zijn moeder te Ulzen
geschreven, die van zijn verstand, kinderlijke liefde en zuivere
godsvrucht doorslaande bewijzen oplevert.
Deze Johan Nieuhof is intussen de enigste man niet, op wie ons
vaderland roem dragen mag, het heeft meer andere grote mannen
voortgebracht. De Bockelmans, Perizoniussen, Pagenstechs waren
geboren in het graafschap Bentheim. De beroemde rechtsgeleerde
Joh. Oortwijn Westenberg, als professor van het burgerlijk recht
op de hogeschool te Leiden, die op 5 juli 1737 is overleden, zag
het eerste levenslicht te Nieuwenhuis op 28 mei 1667. De geleerde
Rucker zegt van hem in de lijkrede, die voorin de rechtsgeleerde
werken van de heer Westenberg te Hannover in 1746 uitgegeven,
is geplaatst: de stad Nieuwenhuis zal door de geboorte van deze
grote man altijd gedenkwaardige blijven.310
Volgens het verhaal van een thans overleden Nederlandse
hoogleraar zijn de Perizoniussen uit een boerenhuis tussen
Bentheim en Schutterop, Voorbroek genaamd, oorspronkelijk. De
stamvader van de geleerde familie als student naar de hoge school
vertrokken zijnde, en zijn naam, bij de professor, ter inschrijving
in de rol van studenten opgegeven hebbende, was deze van
mening dat die naam voor een man, die onder de geleerden een
rang bekleden wilde veel te nederige was, en dat deze, volgens
de gewoonte van de toenmalige tijden, in een Griekse of Latijnse
behoorde veranderd te worden. De professor, niet wetende, dat
men in het graafschap Bentheim, door het woord broek, een
gemene weide311 verstaat, gaf aan hetzelfde de gewone Nederlandse
betekenis en maakte van de beide Griekse woorden: peri (voor)
en zond? (gordel) de naam Perizonius. De hoogleraar uit wiens
mond ik dit bericht heb, wees de bron uit welke hij het geput had
aan. De naam van dat werk is mij intussen ontgaan.

310 Jungius, Codex dipl. Pag. 198.
311 Gemeenschappelijke weide. Broek is ook een (semi)drassig gebied. Bijv.
Broekbossen, Broek op Waterland. Brook (Eng.): beek.
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Podagristen 1843

Wij verlieten Neuenhaus in den achtermiddag, om nog
denzelfden dag Ulzen te bezoeken, dat slechts een uur van
de eerstgemelde stad verwijderd is. Het is een stadje van die
soort, als er in Noord-Braband en Twenthe zo velen zijn; een groot
dorp, met een paar kruisstraten en de huizen onmiddelijk aan
elkander gebouwd. De omstreken verdienen een oplettend
oog en een hart, dat open is voor fraaije natuurtooneelen. De
menigvuldige heuvelen, die ‘t dorp van alle zijden insluiten,
bieden een verrukkend gezicht over den omtrek tot vele uren in
de verte. Afwisseling van allerlei kleuren, golvende korenakkers,
sneeuwwitte boekweitvelden, weidelanden, bosschen, uit vele
houtsoorten maar vooral uit eerwaardige eiken, dat eigenaardige
van Germanië,312 sombere heide en blinkende zandvlakten, - hier
en daar een kerktoren en tussen dat alles de zachtkabbelende,
in ontelbare bogten kronkelende Vecht, dat levert een panorama
op, ‘t welk niet behoeft onder te doen voor de bekoorlijkheden
van Arnhems omstreken, de fraaije gezichten der boschrijke
Veluwe en ‘t lagchende Sticht313.
‘t Dorp zelf biedt weinig opmerkelijks aan, of ‘t mogt de
geschiedkundige herinnering wezen, dat Ulzen de geboorteplaats
is van den ijverigen predikant Hasenharth, - de naam en de
inborst des mans hebben niet de minste analogie, - die uit
de tijden der kerkhervorming bekend is, alsmede van den
beroemden zeereiziger Johan Nieuhoff314.
Eene ware uitheemsche plant is in deze oorden der
onbeschaafdheid een zeer goede kostschool voor knapen, die,
ofschoon nog in haren ontluikenden bloesemtijd, reeds enige
bekendheid ook in ons vaderland heeft verworven. Men zegt
312 Heilige bomen in Germaanse mythologie.
313 Utrecht(se heuvelrug).
314 Zie Visch, a, w. bl. 128, 129, 148 e, v.
Joan Nieuhof of Johan (Uelsen, 22 juli 1618 – Madagaskar, 8 oktober 1672)
was een Nederlandse wereldreiziger en deed verslag van zijn reizen naar
Brazilië, China en Indië. Na een reis in 1655 tot 1657 van 2.400 km van Kanton
naar Peking was Joan Nieuhof de meest toonaangevende Europese schrijver
over het Chinese keizerrijk. Nieuhofs vader Jan Nijhoff, een Zwollenaar, was
destijds de dienstdoende burgemeester van het dorp. Zijn moeder Egberta
was een zuster van Johan Picardt (geschiedschrijver van Drenthe).
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dat zelfs Amsterdammers hunne lievelingen naar Ulzens leerschool
zenden. Hoe zullen deze knapen te moede zijn als ze uit de
Kalverstraat eensklaps in ‘t hanoversche bergstadje overgeplaatst
worden!
In ‘t najaar wordt hier een grote jaarmarkt gehouden, die zeer
druk bezocht is en waar menig jong boerinnetje, dat door de
galanteriën van den hanoverschen lovelace315 bepraat werd een
kansjen in de huwelijksloterij te wagen, zich maar eens deftigjes
en netjes van top tot teen in ‘t huishouden heeft gestoken.
Vooral ook is deze jaarmarkt berucht door den wedren der
wagens op de terugreis, waarbij niet zelden de magerste paarden
aan ‘t hollen geraken. Bij een hier woonachtigen smid vindt men
ook nog een put, die ‘t zelfde water voorbrengt, als dat der bron
te Bentheim. Had men in Ulzen slechts één enkel grein van den
speculatiegeest, die aan de andere zijde van ‘t Kanaal316 zo vele
reuzenwerken tot stand brengt, dan zou Bentheim eerlang in dit
kleine plaatsjen een geweldige mededingster bekomen. Doch,
er zit bitter weinig zucht tot vooruitgang in de hersenkast van
den hanoverschen beneden-graafschapper.
De kerk der Hervormden is ruim en helder, en voorzien
van een orgel; de muzijkale geest, die hier op den zelfkant
van ‘t zangerige Duitschland nog gevonden wordt, heeft deze
instrumenten tot een noodzakelijk meubel in de gebouwen
der Godsdienst gemaakt. Immers, wij herinneren ons in
Hanover geen kerk, hoe klein ook, gezien te hebben, waar wij
geen orgel aantroffen. In de kerk te Ulzen hangen ook enige
sierlijke koperen kroonen, - dat eerwaardig overblijfsel van
een eervaardigen tijd, waarvoor wij, Nederlanders, te weinig
eerbied koesteren; - blijkens de opschriften, werden ze der kerk
geschonken door den Jonkheer Van Dompselaar317, voorheen
Overste in Nederlandsche dienst.
315 De naam Lovelace is afgeleid van Oud-Engels “laweles,” ergo “lawless”
en van “laghles,” dat “outlaw” betekent. Lovelace was oorspronkelijk een
bijnaam voor een buitenstaander of een ongeremd persoon. In Gaelic
Lovelace: Laighléis. https://www.houseofnames.com/lovelace-family-crest
316 Zie kaart. Welk kanaal?
317 Dompselaer is een voormalig kasteel en ridderhofstad bij Overlangbroek,
gemeente Wijk bij Duurstede, in de provincie Utrecht.
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Wilsum

Men leest in de geschiedenis van keizer Karel de Grote dat hij een
gedeelte van de inwoners van de oevers van de Elve, die Wilten of
Wiltsen genaamd werden verder nederwaarts naar Frankenland318
gezonden heeft, omdat hij ze aan de Elve niet in toom kon houden;
sommige schrijvers menen dat dit volk zich gedeeltelijk in het
graafschap Bentheim en gedeeltelijk in de provincie Overijssel
nedergezet hebben en dat de namen Ulzen, Wilsum en Wilsem bij
Kampen daarvan afkomstig zijn.319 Wilsum is ook veel ouder dan
1000 jaren. Het bestond dus reeds voor Karels tijd, wiens regering
over de Saksen met het jaar 800 haar begin nam.
In de negende eeuw wordt Wilsum tot de Gau Twenthe
gerekend.320
In vroegere jaren was hier geen predikant en de gemeente
moest de godsdienst te Ulzen bijwonen. Hier was echter een
kapel, waarin, vóór de hervorming door de pastoor van Ulzen
nu en dan de Mis gelezen werd. Graaf Everwijn stelde op 25 juli
1515 (jaartal onhelder 1511?), bij deze kapel een eigen kapelaan
aan, welke aanstelling door de bisschop van Utrecht op 16 oktober
1515 bevestigd werd. De afschriften van de oorspronkelijke
oorkonden berusten nog onder de kerkelijke papieren van
Wilsum. De kapel moet intussen veel vroeger gesticht zijn, want
in de oorkonde van 1511 (?) staat: dat in verledene lange jaren, ter
eere des almachtigen Gods en des Heiligen confessors Anthonius,
een kapel getimmerd was.
Na de hervorming moesten de predikanten van Ulzen hier
318 Francia.
319 Dit is in het geheel niet waarschijnlijk, want het Graafschap Bentheim
behoorde niet tot Francia of het land van de Franken maar tot Westfalen. De
IJssel was de grensscheiding. Jungius Hist. Com. Bentheim. Pagina. 43.
320 Men zie Von Raet von Bögelskamp, Bentheimer Geschichte, bladzijde 16.
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op donderdag een leerrede houden. Door een besluit van graaf
Ernst Wilhelm, van 19 november 1662, werd hier een eigen leraar
aangesteld, wiens naam Tölnerus was,321 en aan wie de graaf een
sober inkomen in koren toelegde. Bij de overgang van de graaf
tot de Rooms-Katholieke godsdienst, die kort daarna volgde,322
schijnt dit traktement, dat maar provisioneel323 toegestaan was
weer ingetrokken te zijn en de heer Tölner genoodzaakt geworden
te zijn de gemeente te verlaten en zijn fortuin elders te zoeken.
In het jaar 1701 werd hier, gelijk te Veldhuizen, weer een
predikant met een vast traktement uit het geestelijk rentambt
aangesteld.
In het jaar 1725 werd hier een nieuwe kerk gebouwd.
Op 2 mei 1773 ontstond hier brand, waardoor zes huizen,
benevens de toren en het dak van de kerk vernield werden. In
de Spaanse krijg heeft Wilsum, gelijk alle naburige plaatsen, veel
geleden. Twee boerenerven zijn geheel verwoest en nooit weer
hersteld geworden. De meeste inwoners hadden hun huizen
verlaten en zich naar Holland of elders begeven.

Podagristen 1843

Anderhalf uur van Ulzen ligt op de helling van een’ tamelijk
hoge heuvel, in ‘t digt geboomte verscholen, ‘t landelijk dorp
Wilsum. Gij zoudt in dit geïsoleerde boersche nest in ‘t minst
een’ Priester der wetenschappen zoeken. - Nogtans is ‘t zóó. Wij
leerden in den hervormden predikant alhier den schrijver van
de geschiedenis des graafschaps Bentheim, den eerwaardigen Visch324
kennen, te onrecht in den Drentschen Volksalmanak van 1840
reeds onder de dooden gerangschikt. Het tegendeel daarvan
kunnen wij gerust verzekeren; wij vonden in den kundigen
man een recht lebenslustigen grijsaard, die nog met jeugdig vuur
321 In mijn uitgegeven leer rede, op het Jubelfeest van de hervorming op 31
oktober 1817, gehouden, staat Tumerus, dit is een drukfout, gelijk er, buiten
mijn schuld, vele andere taal- en drukfouten ingeslopen zijn.
322 Spannend verhaal in een volgend hoofdstuk.
323 Voorlopig.
324 Wessel Friedrich Visch (1773-1860), Geschiedenis des graafschaps
Bentheim (1820) Boek op: ook via Delpher.nl
https://archive.org/details/geschiedenisvan00viscgoog/page/n5/mode/2up
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over oudheidkundige onderzoekingen en wetenschappelijke
nasporingen sprak, ons een nauwkeurig verslag gaf van de
zeldzame gouden urne, voor twee jaren in de bergen bij Wilsum
gevonden,325 en een hoogstmerkwaardig manuscript toonde, de
geschiedenis behelzende van ‘t kloosterleven te Frenswegen.
Wilsum is uit een staathuishoudkundig oogpunt merkwaardig
om de buitengewone consumtie van thee, die hier onder de
inwoners plaatsvindt. Bij ‘t ontbijt drinkt men thee; om half
twaalf gebruikt men thee; om half een, bij de pannekoek,
waaruit het middagmaal bestaat, drinkt men thee; om vier uur
drinkt men thee; ‘s avonds om zeven uur, bij de aardappelen,
thee, - en komt er soms in den lateren avond een naober
(buurman) een buurpraatje maken, dan wordt voor de zesde
maal de theepot uit de spinde326 voor den dag gehaald. In andere
hanoversche dorpen is daarentegen de koffij sterk in gebruik. In
‘t smakelijk toebereiden daarvan heeft men ‘t dan ook tot een
verwonderlijke hoogte gebracht.
De hanoversche herbergen, verdienen een bijzondere opmerking.
Als derzelver type geven wij die op, waar wij te Wilsum onzen
intrek namen. Gij zoudt meenen in een rookhok te worden
binnengeleid. Golvend dwarrelt de damp der turven en plaggen
(zoden) door ‘t vertrek; alles heeft een’ bruinen tint bekomen, tot
zelfs de gelaatstrekken der bewoners, die als cyclopen,327 in hun
eigenaardig kostuum in dien rookerigen atmosfeer ronddwalen
en overal in rep en roer komen, zo veel hunne slaperigbeid
dit gedoogt, wanneer de pas-gebroekte328 straatgemeente de
aankomst van vreemdelingen gemeld heeft.
Een schoorsteen, van geweldig wijd en omvang, beslaat het
twee-derde gedeelte van ‘t vertrek; in ‘t midden daarvan wordt
het vuur aangelegd en nu scharen zich, namelijk avonds na
325 De heer Visch heeft een beschrijving daarvan medegedeeld in de Vaderl.
Letteroef. van 1840 en in ‘t Kunstblatt, behorende bij ‘t Morgenblatt, door
Dr. Wolfgang Menzel geredigeerd. Wij verwijzen den weetgierigen lezer
daarheen.
326 Voorraadkast, provisiekast.
327 Griekse mythologie: eenogige reuzen.
328 Jongelui in broek gekleed. Lange tijd liepen (onzindelijke) kinderen
zonder broek op straat. (Mijn vader ook nog; geb. 1913). Ongebroekt is
handig bij verschonen. Geen broekpoepers.
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afloop van den arbeid, huisgenooten en bezoekers in een’
cirkel daarom heen. De muren des vertreks zijn eigenaardig
gestoffeerd met schilderijen, de gelijkenis van den Verloren
Zoon of de roerende geschiedenis der Heilige Genoveva329
voorstellende. Pullen of tinnen bierkannen, schotels,
wijnroemers330 van onderscheiden vorm en gestalte, versieren
den schoorsteenmantel, terwijl Siep331 achter den vuurhaard
ligt ingesluimerd, om elken binnenkomende brommende en
beruikende welkom te heten.
Menigmalen, de deur op een’ kier gestaan heeft, wordt het
personeel door een knorrende bigge vermeerderd, die zich
ongestoord in de hoeken der kamer met aardrijkskundige
onderzoekingen vermaakt of nasporingen doet in de halfledige brijpot, waaruit het huisgezin zich de hongerige magen al
slurpende te vrede stelt.
Hanover is ‘t Eldorado332 dergenen, die den oorlog zwoeren aan
alle pligtplegingen. Beschaafdheid van zeden is hier even zo
een vreemdelinge, als energieke taal in een zekere vergadering
van zogenaamde volksvertegenwoordigers. Een Londoner dandy
zou van schrik besterven, als hij in den kring van een hanoversch
boeren-huisgezin binnentrad en genoodzaakt was aan hunnen
disch aan te zitten. Wanneer uit deze streken de zon der
beschaving moest opklimmen, dan zou de wereld gewis nog
een half dozijn eeuwen langer mogen bestaan, eer zij tot op
haren middagstand gekomen was.
Niet moeilijk is ‘t te raden, waaraan deze lage trap van
maatschappelijke beschaving moet toegeschreven worden.
Wilsum ligt, even als de gehele Graafschap, in de achterbuurt; ‘t
is een zeldzaamheid, wanneer ‘t plaatsje door vreemdelingen
wordt aangedaan. Brengen deze alzoo niet hunne aangename
manieren herwaarts, zij besmetten den zedelijken dampkring
dezer oorden ook niet met hunne blinkende ondeugden,
met hunne onschuldige zonden, die in de grote wereld zo
329 Genoveva von Parijs. (422 in Nanterre - 3. Januar 502 (?) in Paris)
Heilige. Beschermvrouw van Parijs.
330 Wijnglazen.
331 Alle honden heten Siep.
332 Goudland.

229

gemakkelijk met den mantel der politesse en van ‘t savoir vivre333
worden oversluijerd.
Wordt Wilsum zelden door vreemdelingen bezocht, men kan
de bewoners van ‘t nederige dorp ook geenszins beschuldigen,
dat zij veel moeite doen om connexiën met vreemdelingen aan
te knoopen. Tegen deze heerst hier zelfs een zekere antipathie.
Wie zich met de woon334 te Wilsum wilde vestigen, zou van den
kant der bewoners velerlei moeilijkheden ondervinden.335 Men
zou hem geen plek gronds, om er zijn huis op te timmeren,
willen afstaan: en was ‘t al mogelijk, dat een vreemdeling bij
vererving hier een stuk land ten deel viel en er een woning wilde
oprichten, dan zou men op allerlei wijze den voortgang van ‘t
werk belemmeren.
Zoo werd er, bij voorbeeld, een boerenplaats aan een’
vreemdeling verkocht met allerlei zonderlinge voorwaarden,
waaronder ook deze behoorde, dat namelijk de kooper ‘t erf
willende verkoopen, ‘t aan geen’ vreemdeling mogt gunnen,
wanneer een Wilsummer er tot een bepaalde som gading van
maakte. Deze afkeer van vreemdelingen heeft natuurlijk
ook zijn’ invloed op echtverbindtenissen, welke uitsluitend
aangegaan worden tussen jonge lieden uit het dorp-zelf.
Voor vrijers uit den vreemde is de deur der Wilsummer schoenen
gesloten.336 Een heerlijk oord voor zulke minnezangers, die
gaarne een liedeken kwelen op de hardheid en ‘t ongevoel
hunner zielsvoogdessen! - Over ‘t sluiten van huwelijken
hebben wij nog een bijzonderheid mede te delen. Wanneer
namelijk de oudste zoon eener familie trouwensgezind en een
voorwerp heeft gevonden, dat met hem ‘t pad van doornen
en rozen wil bewandelen, dan zijn de overige kinderen des
huizes genoodzaakt om de ouderlijke woning te verlaten en ter
beschikking der jonggehuwden te stellen. Is er geen mannelijke
afstammeling in de familie aanwezig, dan heeft de oudste dochter
333 Beleefdheid. Levenskunst.
334 Met ter woon; te zijner tijd.
335 Ook elders komen de podagristen deze afkeer tegen.
336 Mijn vader Harmannus Stout (Erica 1913) trouwde met Ankie Mensen
(1919) uit Barger-Oosterveld. Hemelsbreed is de afstand tussen de dorpen
10 km. Hij had een ploertendoder bij zich om zich zonodig tegen de
jongemannen in BOV te verweren.
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dit voorrecht; huwt de oudste zoon met de dienstmaagd, dan
nog moeten zijne broeders en zusters aan hem ‘t vaderlijke huis
ter bewoning in ruimen, tenzij hij, voor een zekere geldswaarde,
afstand doet van dat recht.
In de nabijheid van Wilsum, naar de zijde van Ulzen, vindt
men een papierfabrijk, waar echter niets dan grauw pakpapier
vervaardigd wordt. De molen wordt door een beek gedreven.
In den omtrek bevinden zich vele heuvelen, die zich naar de
zijde van Overijssel als een keten uitstrekken. In een derzelve, de
Hoppenberg, zijn in der tijd vele urnen gevonden.
Wij vervolgden onze reis te voet over een eenzame heide,
langs een’ lijnrechten weg. De schepping is hier uitgestorven.
Ter nauwernood ontluikt er voor den voet des wandelaars een
enkel nederig heidebloempje; zelden hoort gij hier eenig geluid,
dan van een afgedwaalden raaf, ‘t getjilp eener grasmusch,
die bij uwe nadering schichtig ‘t nest verlaat, of ‘t eentoonig
geschreeuw van een ontelbaar aantal kieviten, die hier hunne
verzamelplaats hebben, om bij ‘ t naderen van ‘t ongure weder,
naar warmer streken te verhuizen.
Eenmaal in ‘t jaar slechts vertonen zich hier sporen van menselijk
leven; ‘t is de dag, waarop de Ulzer kermis gehouden wordt.
Dan is deze weg bezaaid met wagens, ruiters en voetgangers,
die van alle kanten naar de beroemde jaarmarkt stroomen, en
ter veraangenaming van dezen eenzelvigen togt hunne vreugde
in luide gezangen lucht geven. Dan schateren de gehuifde
boerenwagens van scherts en jokkernij, en zo ze klappen dan is
‘t niet zelden, van minneknepen en galanteriën337.

337 Uitdagend (balts)gedrag. Geflikflooi.
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Emmelenkamp

Ook Emblicheim338 en in oude oorkonden Ennenheim en
Emminkhem genaamd, draagt zijn naam van het voorheen
hier gelegene nu reeds lang verwoeste huis of de heerlijkheid
Emblicheim. Of inderdaad het hele kerspel in die tijd van dit huis
afhankelijk geweest is, is nog een onbesliste vraag. Sommigen
beantwoorden deze vraag toestemmend en hebben dit voor zich
dat in de leenbrieven die de graven van Bentheim van de keizer
ontvangen, de heerlijkheid Emblicheim bijzonder genoemd
wordt; waaruit men met een hoge graad van waarschijnlijkheid
opmaakt, dat het gerecht en kerspel Emmelenkamp oudtijds een
bijzondere Dynastie of heerlijkheid geweest zij.
Graaf Johannes II verkocht deze heerlijkheid in het jaar 1324
aan Godfried van Borculo, als een grafelijk leen. Van deze familie
kwam zij door koop of erfenis aan die van Gramsbergen. Van
deze bracht graaf Everwijn dit door koop weer aan het huis van
Bentheim. Dit gebeurde in het jaar 1440. De kooppenningen
bedroegen de som van 2000 oude gouden Franse Schilden. Aan
het einde van de 17e en in het begin van de 18e eeuw heeft het
dorp binnen weinige jaren veel nadeel door brand geleden, die,
zoals men vervolgens ontdekte door enige bewoners van het
dorp uit moedwil en boosheid gesticht was, en die deswegen
hun verdiende loon ook ontvangen hebben; zijnde vier personen
onder wie man en vrouw, op drie onderscheidende plaatsen, in
het jaar 1703, verbrand en de vijfde gegijzeld, gebrandmerkt
en gebannen geworden, waardoor, de overige verborgen
medeplichtigen, die volgens geruchten nog meer onheil hadden
338 De namen van verscheidene plaatsen die oorspronkelijke in heim
eindigden, hetwelk een woning, en vast verblijf betekent, zijn naderhand
verbasterd in kamp. Zo is uit Emminkhem, (Emmings of Emmons huis),
naderhand Emmelenkamp geworden. Emlicheim.
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willen aanrichten, van hun gruwelijk voornemen afgeschrikt
werden.

Echtler en Arkel

Tussen Emmelenkamp en Laarwold ligt het huis Echtler, dat een
geruime tijd aan de adellijke familie van Laar behoorde, van deze
aan de familie Gesler te Nieuwenhuis verkocht werd en thans de
eigendom van de heer Nieuhof is.
In de boerschap Arkel339 is een kapel, waarin de predikanten
van Emmelenkamp op bepaalde tijden de godsdienst moeten
verrichten. In deze boerschap was in vroegere eeuwen een
ridderburg, die door de heren van Arkel bezeten werd en waarvan
men in latere tijden nog overblijfsels gevonden heeft.

Podagristen 1843

Aan ‘ t einde van dezen weg sluit het oog op de groene dennen,
die ‘t huis Echteler omheinen. Wij hadden een tooverachtig
gelegen slot verwacht, toen wij langs vruchtbare korenakkers
onze wandeling voortzetteden; doch hoe verdwenen al onze
illusiën in rook, toen zich een huis aan onzen blik vertoonde,
in een weinig meer dan boerschen stijl opgetrokken, in een
zogenaamde gracht gelegen en over een soi disant340 ophaalbrug
voor den voetganger toegankelijk!
Voor de deur schemerde in een paar vervallen hondehokken
nog een glimp van heerlijkheid341 ons tegen, die wonderlijk
afstak bij de landelijke liverei, waarin de knecht des huizes een
varkensstal uitmestte. Alleen om de wandelingen, onder de
hooge eiken en langs de waarlijk schilderachtige boorden der
Vecht, verdient Echteler een vluchtige aandacht, vooral indien
339 Het koninklijk ministerie te Hannover heeft aan deze en aan andere in de
nabijheid van de kapel gelegen boerschappen, wegens de verre afstand van
de parochiekerk en de moeilijkheden die het bezoeken daarvan, vooral in de
winter bij het aanzwellen van de Vecht veroorzaakt, in het jaar 1819 toegestaan
een eigen leraar te mogen houden. Het getal van de predikantplaatsen in het
graafschap Bentheim is daardoor, met Arkel, waar in de maand september
van dit jaar een beroep geschied is, vermeerderd geworden.
340 Zogenaamde.
341 Heerlijkheid, bezit van een Heere, territorium of leen van een landsheer.
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men op ‘t oog houdt, dat de natuur, aan deze zijde der Ulzer
bergen, in een zeer stiefmoederlijke luim is te werk gegaan.
De weg, dien wij in ons reisplan ons hadden afgebakend, liet
ons niet toe om ‘t rechts van Wilsum gelegene Picardye, onder
Veldhausen behorende, een bezoek te geven. Indien wij er
toe besloten hadden, dan was ‘t alleen geweest omdat deze
volkplanten342 aangelegd werd door den voormaligen kerkleeraar
van Koevorden, Ds. Johan Picardt.343 Zo ook konden wij
evenmin ‘t buitengewoon pittoresque-gelegen dorpje Laar,
links van Echteler, aan den rechteroever der Vecht aandoen. Uit
de geschiedenis weet men, dat aldaar voorheen een sterk kasteel
heeft gestaan, ‘t welk in 1380 door Floris van Wevelinkhoven344,
bisschop van Utrecht, verwoest werd, omdat deszelfs Heeren
‘t handwerk van strooper uitoefenden en zich door velerlei
gewelddadigheden befaamd en een rechtaardige kastijding
waardig hadden gemaakt345. Ook vermeldt de geschiedenis nog,
dat hier de twee ewalden346, apostelen des Christendoms onder
342 Stichting van nieuwe nederzetting.
343 Johan Picardt (ook wel Piccardt) (Bad Bentheim, 5 februari 1600 Coevorden, 21 mei 1670) was een Duits-Nederlands predikant, medicus,
veenontginner en historicus. Hij geldt als een van de grondleggers van
de archeologie in Nederland. Op theologisch gebied kan hij gerekend
worden tot de orthodoxe (conservatieve) stroming binnen de Nederduitse
Gereformeerde Kerk, die het bijgeloof van de plattelandsbevolking als
het werk van de duivel kenschetste. Picardt had een grote interesse in
hunebedden en reuzen. Niet alles wat hij heeft genoteerd blijkt waar te zijn.
De tijd heeft hem en zijn bevindingen deels ingehaald.
Zie ook Visch, Geschied. van ‘t graafsch. Bentheim, bl. 122, en Dr. Halbertsma,
in den Overijsselschen Almanak voor O. en L., in zijne bijdrage over de witte
wiven, bl. 247, jaargang 1837.
344 Floris van Wevelinkhoven was bisschop van Münster van 1364 tot 1378
en van Utrecht van 1378 tot 1393.
345 Zie E. Moulin, Histor. Kamper kronijk (2e uitgave) TD., bl. 168. A,
Moonen, Chron. van Deventer, (2e druk.) bl. 32.
346 De twee Ewalden (?-3 oktober ca. 695) waren twee missionarissen
in Westfalen die de marteldood stierven. Ter onderscheiding worden ze
naar hun haarkleur blonde of witte Ewald en zwarte Ewald genoemd. De
oudste gegevens over de beide Ewalden staan in de Historia ecclesiastica
gentis Anglorum van Beda. Van afkomst waren ze volgens hem Angelen.
Ze behoorden tot de eerste metgezellen van Sint-Willibrord. Zij trokken
naar Westfalen om de heidense Saksen te bekeren. Toen zij trachtten tot
een aanvoerder van de Saksen door te dringen en in de woning van diens
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de Friezen, door de heidensche ingezetenen zouden vermoord
zyn. Dat men te onrecht dit Laar met die blaam heeft bezwalkt
is later voldingend bewezen. Er wordt een gehucht van dien
naam bedoeld bij Rurort, aan den uitloop van de Emscher in den
Rijn347.
Laar is thans de woonplaats van den in onze letterkunde niet
ongunstig bekenden dichter De Thouars348, die aldaar in
landelijke rust aan de Muzen wierookt.
Van den huize Echteler komt men, na de Vecht met een schuit
te zijn overgezet, langs een kronkelend voetpad, over een
doodsch veld, aan de laatste hanoversche herberg Esschenbrugge.
Er is een Steuer-comtoir349 gestationneerd, welks personeel uit een
ontvanger en een ambtenaar bestaat.
‘t Spraakzame manneke, dat onze paarden met een emmer
water verkwikte, wist ons veel te verhalen van de kozakken,
die in 1813 vlak voor de deur der herberg, erbarmelijk huis
hadden gehouden en er een vuur stookten, waarvoor wel een
vijftigtal ossen gezoden350 had kunnen worden. Naar men ons
verzekerde, moet de weg of dijk, die van hier naar Laar loopt,
in ‘t laatst der vorige eeuw door den heer Van der Wijck351,
thans nog op den huize Klencke, bij Oosterhesselen woonachtig,
zijn aangelegd.
Wij stonden nu op ‘t punt ‘t hanoversche grondgebied te verlaten;
rentmeester de eucharistie vierden, werden zij door de heidenen overvallen
en ter dood gebracht. Hun lichamen werden in de Rijn geworpen, maar op
wonderbare wijze teruggevonden.
Picardt, a.w., 112. Chronicon auctius Joa. de Beka, in Matthaei Anal., III.20.
347 Zie p. c. Molhuysen, de Anglen aan den Neder-Rijn, in de Bijdragen
voor Vaderl. Gesch. en Oudheidk. Van J. A. Nijhoff, III. 125. Hierdoor wordt
opgehelderd, ‘t geen Ds. Visch schrijft, in ‘t a. W. bl. 48.
348 George Anne Christiaan Willem marquis de Thouars, dichter; woonde
enige tijd te Heemse (Hardenberg); was op 20 dec. 1830 sergeant bij de 7e
afdeling infanterie; en op 3 sept. 1831 2e luitenant der 10e afdeling infanterie,
geboren op 13-05-1807 te Huize Beugelskamp, in ‘de fabriek’, gedoopt op 1505-1807 te Denekamp, overleden op 08-08-1850 te Laar op 43-jarige leeftijd.
349 Belastingkantoor.
350 Zoden, heideplaggen werden ook gebruikt om vuur mee te maken.
Wellicht een verwijzing naar het aantal benodigde zoden om een os te
braden. Waarschijnlijk van zieden, koken.
351 Van der Wyck (ook: Van der Wijck) is een uit Neede afkomstige familie
waarvan leden sinds 1814 tot de Nederlandse adel behoren.
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- immers op vijf minuten afstands van den weg herinnert u een
vierkant gehouwen bentheimer steen, met enige letters en cijfers,
als zo vele hieroglyphen voor den oningewijde begriffeld, dat
hier de grenzen zijn van twee landen, van ‘t koningrijk Hanover352
en dat der Nederlanden.

Hanoveranen

In weerwil van de ontberingen, die men zich, vooral ten platten
lande, in deze streken moet getroosten, hadden wij ‘t tamelijk
wel gehad onder de Hanoveranen. Zijn ze al nog verre ten achter
bij andere landen, ‘t zijn doorgaans duifjes zonder gal. Men
moet ze nemen, zoals zij zich voordoen, onbekend met hetgeen
wij Europesche beschaving en fijne manieren noemen.
Zij zijn niet te min hoogst gelukkig, omdat ze weinig behoeven;
zij wensen geen verbetering of verandering, omdat zij niet weten,
dat het elders in de wereld anders is dan bij hen, zo zij dit wisten,
wie weet of zij niet naar ‘t verbodene taalden!
Vele overblijfselen uit middeleeuwsche zeden en gewoonten kan
men onder hen opzamelen. Daarvan is onder anderen ook getuige
de geweldig korte vorm van rechtspleging, hier en daar nog in
zwang. Iemand wordt beticht van Godsdienstige dweeperij, of
van verregaande dronkenschap en daaruit voortvloeiend verzuim
zijner ambtswerkzaamheden, of van twistgestook op kermissen
en in herbergen; straks353 verschijnt er een landdragonder, (wat
wij veldwachter noemen,) in zijn rooden rok en met de sleepsabel
op zijde, die den delinquent bij den kraag vat en achter de tralies
plaatst. Geen haan kraait er naar, totdat de straftijd verstreken
is en de bekeerde zondaar met schaamroode wangen aan zijne
bloed verwanten gaat verhalen, hoe hij zich in zijn hok vermaakt
heeft, zo zagen wij te Neuenhaus die korte rechtspleging uitoefenen
aan een appeldief, die in den vorigen nacht op heterdaad betrapt,
terstond zijne straf ontving, welke daarin bestond, dat hij met een
krans van appelen omhangen, door een’ landdragonder onder
trommelslag en snarenspel, ten aanschouwe der menigte de stad
werd door geleid.
352 Met een Engelsman als koning. Ernest Augustus koning van Hanover
1771-1851.
353 Ook: juist op dat moment. Nu.
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Trouwens, de gehele staatsinrichting, is nog een overblijfsel
der middeleeuwen. Ernst August354 staat tot den vrijzinnigen
geest onzer eeuw in dezelfde verhouding, als ‘t mengelwerk
der Boekzaal voor de geleerde wereld355, tot de kernige bijdragen
van de Gids356. De hanoversche landman is echter niet te beklagen.
Integendeel, hij is een benijdenswaardig voorwerp voor zijne
hollandsche naburen, die met begeerig oog over de grenzen
kijken in ‘t bijna belastinglooze land. Van den strijd tussen de
ridders van den domper357 en de liberalen heeft de hanoversche
boer geen hoogte, maar hij kan stellig verzekeren, dat hij weinig,
zeer weinig belasting betaalt, en dit is een gewichtig punt.
Verbazend zou ‘t verschil zijn, wanneer men de burgerlijke
rechten en verpligtingen van een’ Nederlander en Hanoveraan
tegen elkander uiteenzette. De laatste echter laat Ernst August
gerust naspelen met zijne getrouwe en beminde stenden358; hij
gunt den Hollander gaarne zijn aardig budget van 71 millioenen,
zijn gansch uitnemend groot heirleger359 van ambtenaren, en
‘t gerucht eener vereeniging met het vette Nederland jaagt hem
een siddering over ‘t lichaam en verft zijne kaken met de kleur
des doods.
Met deze wijsgeerige bespiegelingen vergoedden wij in ons
rijtuig ‘t schrale uitzicht daarbuiten en naderden wij ‘t punt,
waar wij een vaarwel aan Hanover toeriepen en de vaderlandsche
lucht ons toewoei. De vesting Koevorden lag voor ons met haren
spitsen toren en roode daken, rustig en stil in de schaduwen van
den avond.

354 Ernst August I (Londen, 5 juni 1771 - Hannover, 18 november 1851),
hertog van Cumberland en Teviotdale, was van 1837 tot 1851 koning van
Hannover.
355 Tijdschrift Boekzaal der geleerde wereld. https://www.dbnl.org/titels/
tijdschriften/tijdschrift.php?id=_boe003boek01
356 De Gids. https://www.dbnl.org/titels/titel.php?id=_gid001gids01
357 Afknapper. Ridder van de lagere standen?
358 Ook; standen? boeren, burgers en buitenlui. Domper: kaarsendover.
359 Heir = heer = leger.
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Drenthe

‘t Is vreemd; maar van welken kant men Drenthe ook
binnentrekke, steeds dunkt het ons, alsof een bedelende vrouw
ons haar hand toereikt om een aalmoes, en met de stilzwijgende
bede op de lippen, dat men haar haar armoede niet euvel duide.
‘t Was ons nogtans wel om ‘t harte, dat wij den vaderlandschen
bodem weêr betraden. Hoe droevig ook de ontvangst zij,
die de natuur den bezoeker van Drenthe hier schijnt voor te
bereiden, waren wij echter hoogst tevreden over ‘t onthaal, dat
de gepoederde kasteleinesse in de Koppel-paarden ons bezorgde.
Geen schrik voor geroodrokte landdragonders zou ons uit den
slaap houden. Wij ademden weêr in den dampkring des altijd
dierbaren Vaderlands.
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Laar

heeft van het hier gelegen overoud adellijk huis en heerlijkheid
zijn naam. De bezitters van dat huis hadden oudtijds over een
zeker district, ten naaste bij uit 15 huizen bestaande, hun eigen
jurisdictie, terwijl het overige kerspel aan het gewone gerecht van
de landsheer onderworpen was. Het voorheen bevestigd360 kasteel
te Laar, zowel als de nabijheid van de vesting Coevorden, is voor
het plaatsje dikwijls noodlottig geweest.
In het jaar 1227 werd de beroemde huis Laar door de bisschop
Willebrandus van Utrecht veroverd en geheel verwoest. Naderhand
werd het wel weer opgebouwd, maar niet weer bevestigd. In het
jaar 1228 werd het aan Eilard van Bentheim, die vermoedelijk de
broer van de regerende graaf Balduin361 was, door de bisschop
ter beloning voor de aan hem in deze oorlog bewezen diensten,
opgedragen. De mannelijke afstammelingen van de familie van
Laar, in het begin van de vorige eeuw uitgestorven zijnde, werd
het als een leen van de landsheer door deze in bezit genomen
en met zijn domeinen verenigd. In de Spaanse krijg, in de jaren
1592 en 1594 heeft het dorp Laar veel geleden, bijzonder van
de Spaanse generaal François Verdugo. In de Munsterse oorlog
van 1672 moest ook het Laar bij de belegering en verovering van
Coevorden veel rampen verduren.
Dichtbij dit dorp ligt het adellijk huis Wolda, dat eerst aan de
familie van Pestels, naderhand aan die van Scherff, vervolgens aan
het geslacht van Walrich behoorden en eindelijk door de heren
van Bentink gekocht werd. In het jaar 1819 is deze ridderburg
door de schuldeisers van de overleden laatste bezitter voor de som
van ƒ 18.000 verkocht.
360 Verstevigd.
361 Verbastering van Bentheim?
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Klooster Wietmerschen

Men vindt in het Graafschap Bentheim twee kloosters
Wietmerschen en Frenswegen.362
Wietmerschen was eerst een klooster van de monniken van de
orde van de Benedictijnen. Het ontstond in de 12e eeuw op de
volgende wijze:
Een edel ridder, Hugo van Buren genaamd, die zich aan het
gewoel van de wereld onttrokken en met vrouw en dochters,
knechten en dienstmaagden, twee jaren lang, op een eenzame
plaats, genaamd Abtenrode in Thüringen opgehouden had, keerde
van daar terug en verzocht zijn bloedverwant Hugo Dijnast van
Goor om een plaats waar hij met de zijnen God dienen kon.
Deze ruimde hem een klein kerksken te Weerselo in, waartoe de
bisschop van Utrecht zijn toestemming gaf. Hier leefde hij met
verscheidene monniken 10 jaar lang.
Daar echter die plaats voor hem en de zijnen te beperkt was,
zo wendde hij zich tot de gravin Geertruid van Bentheim en bad
met gebogen knieën, dat het haar behagen mocht hem een zekere
mersch363 (onbebouwde streek) tussen de boerschappen Bakelo
en Lone gelegen, Wietmersch genaamd, tot verering van God in
te ruimen, hetwelk de gravin die over de dood van haar gemaal de
paltsgraaf Otto nog zeer bedroefd was hem tot troost van de ziel
van haar overleden man gaarne bewilligde.
De grafelijke vazallen en ministerialen, onder wie Herbert van
362 Wietmerschen wordt in de oorkonden van de 13e en 14e eeuw ook
Marienrode genoemd.
363 Het woord mersch betekent in de graafschap Bentheim een gemene
weide of een groene vlakte. Wiet- of Wietmersch schijnt een uitgestrekte of
afgelegen Mersch aan te duiden. In de oorkonde staat quandam incultam
terram et folitarium, omnibus hominibus hactenus inutilem; een onbebouwd
en onbewoond land, onrendabel voor alle mensen.
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Bimolte, Odo en Herman van Frenstrup waren, gaven hun lenen
en al de rechten, die zij op voorgemelde mersch hadden aan de
gravin terug. Deze gaf nu de mersch aan de Munsterse bisschop
Frederik over met verzoek, deze aan de abt en zijn geestelijke
kudde in te ruimen. Dit gebeurde in het jaar 1152.364
De bisschop schonk aan het klooster verscheidene privilegiën
stelde de bezitter van de burg Altena te Schutterop tot
beschermvoogd van dit klooster aan. Wietmerschen bleef intussen
niet lang wat het oorspronkelijk was. In de 13e eeuw kwam het
reeds in vrouwelijke handen, daar de Benedictijnen zich naar
Utrecht begeven hadden.
In latere tijden was het een wereldlijk sticht voor adellijke
freules.365
In het jaar 1806 werd het opgeheven.

364 De oorspronkelijke oorkonde van de stichting van dit klooster is nog
voorhanden.
365 In het jaar 1638 gaf de Zweedse rijkskanselier Oxenstiern, in de naam
van de koningin Christina dit klooster aan de overste Vavasor, ter beloning
van zijn bewezen diensten, ten geschenke. Deze verkochte intussen de, op
den duur onzekere donatie, aan het sticht voor 1000 rijksdaalders.
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Klooster Frenswegen

Dit klooster werd in het jaar 1394 aangelegd. De
geschiedschrijvers366 melden van deze stichting de volgende
bijzonderheden: Everhardus Eza, pastoor en geneesheer te
Almelo, Henderik Krull, pastoor te Schutterop, Johan Monnick,
burger te Schutterop en Rembert van Goer, burger te Zwolle,
kochten van graaf Bernhard voor een zekere som geld, het huis en
erf Enolding, in het kerspel Noordhoorn, aan de weg die door de
mark Frensdorp of Frensterop gaat, gelegen om op dit erf, tot eer
van God en van de heilige maagd Maria een klooster te bouwen,
waarin de Canonici regularis,367 van de orde van de heilige
augustijnen en andere, die zich in de geestelijke stand wijden
wilden, God dienen zouden. Vier geestelijke broeders met naam
Henderik Kindeshof van Deventer, Herpo van Lippe, Herman
Plettenberrich en Johan van Julich, die tot hiertoe in het huis van
Everhardus van Eza te Almelo gewoond hadden, begonnen op
2 februari 1394 het bovengemelde van graaf Bernhard gekochte
boerenerf Enolding tot een klooster in te richten.
Zij verkregen op 1 mei van dit jaar de goedkeuring van de
Munsterse bisschop Otto van Hoja, van het domkapittel en de
aartsdiaken. Op 21 december van dat jaar werd hun kleine bedehuis
door de Munsterse wijbisschop en generaal vicaris Wenomar,
van de orde van de Minoriten, ingewijd en de vier voorgemelde
broeders in hun geestelijke bediening ingezegend, wordende
Herman Plettenberrich van de drie anderen eenstemmig tot prior
verkozen.
Graaf Bernhard was een grote vriend en begunstiger van dit
geestelijk gesticht, dat eerste naam van Marienwoud droeg.
366 Nicol. Schaten, Annal. Paterborn. Tom. II. Pag. 446. Johan Lindeborn,
Hist. Episc. Daveut. cap. 8 § 2.
367 kerkelijk recht.
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Hij bevrijdde, door een oorkonde van 10 november 1395 het
klooster Marienwoud van schatting, dienst en koeslag,368 en gaf
aan hetzelfde in 1404 een geitendrift369 in het oosterwoud, en
tevens de markt gerechtigheid van dat woud.370 Ook schonk hij
aan het klooster verscheidene vaste goederen en kleinoden tot
de heilige dienst: onder andere een kostbare monstrans, twee
schone beelden van de heilige maagd Maria en een van de heilige
Augustijn, met vele sieraden, zodat het klooster zijn opkomst en
zijn bloei voornamelijk aan hem te danken had.
Hij bezocht het ook dikwijls in eigen persoon en verkeerde
dan op een gemeenzame voet met de geestelijken, waarvan hij
waarschijnlijk de bijnaam: pater Berend, gekregen heeft. Het
gevoelen van sommigen, dat hij, in zijn gevorderde leeftijd een
kloostergeestelijke geworden zij en zijn dagen te Frenswegen
geëindigd hebbe, wordt van anderen met recht in twijfel getrokken.
Graaf Bernhard leidde een zeer godsdienstig leven. Hij stond
in de morgen vroeg op, om zijn gebeden tot God en de Heiligen
te verrichten. Hij hoorde elke morgen de mis, hield zeer streng
de vasten, nodigde de geestelijken dikwijls te gast en plaatste
deze boven zich aan de tafel,371 spijzigde dagelijks 12 armen,
gaf jaarlijks meer dan 100 Marken tot de aankoop van was,372
klederen en andere godsdienstige behoeften. Wegens deze strenge
en kloosterlijke leefwijze heeft hij misschien de bijnaam: pater
Berend, ontvangen. Volgens zijn begeerte werd hij ook, zoals
voorheen reeds gemeld is, in dit klooster begraven.
Zijn opvolger, Everwijn van Gutterswijk de I,373 zorgde met
dezelfde ijver voor de belangen van het klooster. In zijn tijd en
onder zijn krachtige medewerking werd de schone kerk gebouwd.
Hij schonk niet alleen de Bentheimer en Gildehuizen stenen
daartoe, maar zorgde ook dat het aan geen tichelstenen374 ontbrak.
Hij was een ijverig verdediger van de rechten van het klooster. Toen
368 Jungius, Codex Dipl. Nr. 127. Hij verstaat door koeslag: censes vaccarum,
schatting van koeien.
369 Wellicht geitenweide. Drift, dreef (straat).
370 Dipl. 142.
371 Tafelschikking.
372 Bijenwas voor kaarsen.
373 Een voormalige dynastie in het hertogdom Kleef, één uur van Wezel.
374 Uit klei gebakken tegels.
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Matheus van Gravestorp deze aanrandde, verklaarde Everwijn dat
hij de zaak van het klooster als zijn eigen beschouwde.
Aan Everwijn II en zijn gemalin Ingeburga, een dochter van
Ulrich, de laatste hertog van Meklenburg Stargard, had het
klooster grote weldoeners. De laatste schonk aan het klooster de
van haar gemaal, tot de bruidsschat ontvangen kostbaarheden,
bestaande in een ring met twee grote diamanten en een
uitmuntend halssieraad, met de paarlen en juwelen bezet om
daarmede een monstrantie375 te versieren, en bij dezelve haar
bestendig te gedenken. Zij schonk ook aan het klooster een met
goud gestikte rok. De waarde van al deze geschenken werd op 300
Rijnse goudguldens geschat. Zij vervaardigde tevens, geholpen
door haar kamerjuffers, met eigen handen het linnen kleed dat in
de vastentijd voor het koor gespannen werd.376 Zij overleed op 8
april 1509 en werd naar haar wens in de kloosterkerk begraven.
Gelijk deze prinses een weldoenster van het klooster was, zo was
zij het ook van de armen: van ieder gerecht dat op de grafelijke
tafel kwam werd volgens haar begeerte, eer men daarvan gebruik
maakte een gedeelte door de graaf zelf op een bijzondere schotel
voor de armen gelegd.377
Ten tijden van de hervorming onder Arnold II, toen wegens
de menigvuldige stroperijen van de Spanjaarden niets veilig was,
stond het klooster op zwakke voeten. Men verhaalt, dat het op
een enkele geestelijke na uitgestorven was. Het bleef ook een
geruime tijd daarna in een slechte toestand en liep gevaar door de
hervormde landsheer opgeheven te worden.
Edoch! Daar het op 1 januari 1624 niet ledig geweest was,
moest het volgens de Westphaalse vrede bij zijn voorrechten
gehandhaafd worden. Bij de overgang van graaf Ernst Wilhelm tot
de Rooms-Katholieke godsdienst,378 geraakte het klooster spoedig
weer tot zijn vorige luister. In het jaar 1806 werd het klooster met
bewilliging van de prior en de verdere geestelijken opgeheven.379
375 Het kastje van goud, zilver, of ander metaal, waarin bij de roomskatholieken, de gewijde hostie bewaard, vertoond en rondgedragen wordt.
376 Afscheming van de pracht en praal van het altaar/priesterkoor.
377 Volgens een geschreven kroniek van een ongenoemde, naar gissing een
geestelijke van het klooster Frenswegen.
378 Een van de volgende hoofdstukken.
379 De omstandige berichten aangaande de oorsprong van het klooster kan
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Podagristen 1843

Een half uur van Noordhoorn ligt het voormalige klooster
Frenswegen, schilderachtig in ‘t geboomte verscholen. ‘t Werd
in 1394 gesticht en in 1806 opgeheven; de monniken, tot de
orde der Minoriten of Franciscanen behorende, werden naar
elders verplaatst. Thans is ‘t een eigendom van den vorst van
Steinfürth380, en wordt het door diens rentmeester bewoond. ‘t
Is een statig gebouw, in ‘t vierkant opgetrokken en van binnen
met een opene plaats. De bentheimer steen is natuurlijk niet
daaraan gespaard, zowel tot fondamenten, als tot hoeksteenen
en gevelversieringen, kozijnen en vensterbanken. Gelijk niet te
verwonderen is, bevindt het zich in een uiterst verwaarloosden
toestand. Slechts de kamers, door den rentmeester bewoond,
schijnen aan de algemene verwoesting, waartoe ‘t overige
gebouw veroordeeld is, te zullen ontsnappen.
De gaanderij, die op de tweede verdieping langs de cellen loopt
en door prachtig met wapens beschilderde, in lood gevatte
glasramen, ‘t uitzicht heeft op de binnenplaats, is inderdaad een
gapende afgrond. Met de uiterste behoedzaamheid moet men
de nog vast gespijkerde planken uitvorschen, om niet met de
benedenvertrekken op een enigszins haastige wijze, door een vrij
hoge val, kennis te maken. De cellen-zelve, die op verschillende
plaatsen een heerlijk uitzicht op de bergachtige omstreken
aanbieden, dienen tot bewaarplaatsen voor graan en vlas. De
boekerij, die wij van buiten met een ladder door ‘t venster moesten
beklimmen, daar de deur van binnen was toegenageld, bood ons
‘t volmaakte schouwspel aan van den chaos, zo als Milton dien
in zijn Paradise lost381 heeft bezongen. Jan Steen’s huishouding382
is bij de Frensweger bibliotheek nog een non plus ultra383 van orde en
regelmaat. Wij vonden er niets dan oude theologische boeken, de
juiste stoffaadje eens kloosters.
de lezer die het Latijn verstaat, bij Jungius Codex Dipl. Pag. 255 - 274 vinden.
380 Ten oosten van Bentheim. Jacob van Lennep in Nederland in den goeden
ouden tijd (1823): De Fürst van Steinfurt heeft vijftig man troepen door een
commandant en adjudant aangevoerd, welke laatste ‘s Zondags als knecht in
het badhuis dient. dbnl.org
381 (Bijbelse) zondeval in een verhalend gedicht door John Milton (1608-1674).
41 Rommelig, ongeordend.
383 Tot hier en verder niet. Toonbeeld.
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‘t Zonderlingste contrast met die eerwaardige stroosnijders384
maakte een deeltje der contes van Lafontaine385, dat tussen
een paar zware folianten, aanmerkingen op de decretalia van
den valschen Isodorus386 behelzende, zeer onschuldig stond
heen te gluren. zo ‘t een overblijfsel is van de voormalige
kloosterheeren, dan bewijst het ons allertoevalligst, dat diè
geestelijke broeders toch niet allen wereldschen lust hadden
afgelegd, om nu en dan al snoepende aan zulke lectuur ‘t hart
op te halen. Geschiedkundige werken vonden wij niet. Naar
men ons zeide, waren die weggehaald en naar de vorstelijke
boekerij te Steinfürth overgebracht.
De kloosterkerk verdient enige aandacht, om een paar zeer
fraaije altaarstukken, die nogtans in een verborgen hoek onder
‘t stof bedolven lagen, - als ook om ‘t verwelf, dat met groepen
en bas-relief387 uit de gewijde geschiedenis en kerkelijke legenden
rijkelijk versierd is. Behalve vele gedenksteenen, die de namen
en wapens der hier begravene adelijke stift heeren vermelden, is
ook een fraaije zogenaamde levietenstoel388, met drie zittingen, uit
bentheimer steen gehouwen, de aandacht waardig. Een dergelijke
wordt ook in ‘t klooster ter Apel gevonden389. De kille lucht, die
den binnentredenden in deze kerk te gemoet waait, jaagt een
ijskoude huivering over ‘t lichaam. Vóór ‘t hek, dat het klooster
van den rijweg afsluit, vindt men een herberg en brouwerij, waar
alles te bekomen is voor den aêmechtigen wandelaar, behalve een
frissche dronk. Zelfs ‘t water is ondrinkbaar voor ieder, die weet
wat hollandsche zindelijkheid is en daarop prijs heeft leeren stellen.
De foezel390, dien men hier voorheen verkocht, had den roem van ‘t
meeste met het schiedammer391 vocht overeen te komen.
384 Familienaam in Zeeland. Misschien hier neerbuigende betekenis.
385 Jean de La Fontaine (Château-Thierry (Champagne), 8 juli 1621 —
Parijs, 13 april 1695). Frans schrijver bekend om zijn fabels.
386 Dekreet = wet, uitvaardiging. Isidorus van Sevilla (Cartagena, 560 Sevilla, 4 april 636), ook wel Isidoor genoemd, was aartsbisschop van Sevilla
en encyclopedieschrijver. Er zijn meerdere (fabel)Isodorussen.
387 bas-reliëf = sculptuur met de afbeelding licht naar voren, niet los van de
achtergrond.
388 Levietenstoel: zitplaats voor de geestelijken. Drie op een rij.
389 Zie Gron, Volksalm, l842, bl. 146.
390 Giftig mengsel van alcoholen.
391 Schiedam kent veel jeneverstokerijen.
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Heerlijkheid Lage

Daar deze Heerlijkheid thans met het graafschap Bentheim
verenigd is, zo zal het de lezer niet onaangenaam zijn, nopens
dezelve, enige berichten te ontvangen.
Herman van Lage en Elisabeth van Diest verkochten in het jaar
1346 deze Heerlijkheid aan Johan van Arkel bisschop te Utrecht.
Van de bisschoppen van Utrecht kwam deze aan het huis van
Bourgondië, of aan de koningen van Spanje. Philips II verpandde
deze heerlijkheid met alle daartoe behorende gerechtigheden
en vaste goederen voor een som van ƒ14.278 aan Diederik van
Ketteler, heer te Assen, die hier in het jaar 1591 een kasteel
bouwde, dat 35 jaar na de stichting in 1626, door de troepen van
prins Frederik Hendrik van Oranje vernield werd. Vervolgens
geraakte deze heerlijkheid in het bezit van een graaf van Croix en
Reux,392 die het met zijn gemalin, een dochter van Wilhelm van
Ketteler, zoon van Diederik van Ketteler verkreeg.
Deze verkocht ze in 1642 aan Johan van Raesveld, heer van
Twikkelo en drost van Twente. Door het huwelijk van de Graaf van
Wassenaar Obdam met Adriana Sophia, een dochter van Adolf
Hendrik van Raesveld, heer van Twikkelo en Amalia van Flodorp,
werd deze heerlijkheid de eigendom van de graven van Wassenaar.
Voorheen was hier geen kerk. De ingezetenen moesten hun
openlijke godsdienst te Ulzen verrichten, waar ook hun doden
begraven werden. De gravin van Flodorp, douairière van Raesveld,
heeft hier echter in 1689 een kerk laten bouwen en deze uit haar
eigen middelen begiftigd.
De eerste leraar bij deze kerk was Johannes van Leewen,
naderhand tot professor in de heilige godgeleerdheid en predikant
te Lingen beroepen.
392 Reux is een dorp in het noordwesten van Frankrijk.
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Zesde hoofdstuk

Over de kerkhervorming

Van Rooms-Katholiek naar gereformeerd
Het werk van de kerkhervorming werd door Arnold I begonnen
en door zijn kleinzoon Arnold II voltooid. De heer Rump verhaalt
hiervan de volgende omstandigheden:393
Arnold I, graaf van Bentheim en Steinfurth en Heer van
Wevelinghoven394 was een ijverig voorstander van de vaderlijke
Godsdienst, waarin hij opgevoed was. Hij bezat een helder
verstand en een meer dan gemene395 kunde. Hij was intussen niet
vrij van vooroordelen en meer dan andere vorsten afkerig van
alle nieuwigheden in de Godsdienst, waarvan hem de Munsterse
onlusten,396 die nog zo vers in het geheugen waren, ook wel zullen
afgeschrikt hebben. Zijn hofprediker, Johan van Loen,397 een braaf
en geleerd man was door het lezen van de schriften van Luther,
van de waarheid van de stellingen van die grote man overtuigd
393 Dit verhaal heeft de heer Rump ontleend uit Hamelmann Geschiedenis
van de hervorming in Westfalen.
394 Arnold I van Bentheim Graaf van Steinfurt, geboren in het jaar 1430.
Titel: Heer van Solms-Ottenstein, Gronau en Götterswick. Hij is overleden
op 16 februari 1466, hij was toen 36 jaar oud. Een kind van Everwijn I van
Götterswick Graaf van Bentheim en Gijsberta van Bronkhorst Vrouwe van
Solms-Ottenstein.
395 Algemene.
396 Wellicht na het optreden van Luther in 1517 in Wittenberg.
397 Der gelehrte und tüchtige Geschichtsschreiber Hermann Hamelmann
stellt in seinem Buch: Opera genealogica Lemgo 1701 unsern Pastor
Kampferbeck den überzeugt evangelischen Pastoren von Bentheim, Johann
van Loen und Johann Hesenhertz von Uelsen, als ebenbürtig zur Seite. Wie
aber hätte er das tun können, wenn zwischen ihnen ein so großer Unterschied
in Lehre und Überzeugung gewesen wäre? Zie ook verderop.
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geworden en breidde deze in de jaren 1542 en 1543 deels heimelijk,
deels openlijk uit, zich ten betooge daarvan op de heilige Schrift
beroepende.
De Graaf verhinderde hem hierin wel niet, intussen was
hij toch niet volkomen daarmede tevreden en zou misschien
liever gezien hebben, dat hij het bij het oude gelaten had. De
gemalin van Arnold, de gravin Walpurgis,398 een geboren gravin
van Brederode399 hoorde de leerredenen van Van Loen met
genoegen en onderhield zich dikwijls met hem over de strijdige
geloofspunten.
Van de waarheid van de leer van Luther, in gemoede overtuigd,
verzocht zij haar gemaal dringend de zaak ten minste in ernstige
overweging te nemen en de Heilige Schrift zelf daarover te
raadplegen, waartoe hij zich dan ook eindelijk liet overhalen,
met als gevolg dat hij aan de waarheid van menige stelling, die
hij tot nog toe geloofd en beleden had, begon te twijfelen. Daar
hij intussen in een zaak van zoveel aanbelang niet overijld te werk
wilde gaan en ongaarne in de geloofspunten enige verandering
wilde maken, voordat hij van de waarheid van de nieuwe leer ten
volle overtuigd was geworden, zo hoorde hij de leerredenen van
zijn hofprediker met de uiterste opmerkzaamheid aan en toetste
alle aangevoerde bewijzen, met de grootste zorgvuldigheid, aan
de heilige Schrift.
Uiteindelijk liet hij de hofprediker in stilte tot zich roepen en
vroeg hem op zijn geweten, wat hij van de leer van Luther en van
de aanhangers van Luther geloofde, en of de gronden, waarmee hij
sommige geloofspunten van de oude Kerk tot nog toe bestreden
had, waarlijk steek konden houden.
De geleerde en welsprekende Van Loen nam deze gelegenheid
waar om zijn meester over de strijdige leerstukken wijdlopig te
onderhouden en alle gemaakte tegenwerpingen bondig op te
398 Walpurgis of Walburg, (Beschermster der gesneuvelden) is de naam van
een heilige. Zij was de zuster van den heiligen Wilibald en overleed in 779 als
abdis van het klooster Heidenheim bij Eichstätt. Zij wordt gehuldigd als de
beschermvrouw der tooverij.
399 Walpurga van Brederode geboren op 8 januari 1512, dochter van
Walraven II van Brederode van Cloetinge (geboren Van Brederode), 10de
heer van Brederode en Anna van Neuenahr. Gehuwd met Arnold II van
Bentheim, ze hadden 2 kinderen. Gestorven op 6 januari 1567 in Gronau.
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lossen. De graaf verlangde nu de schriften van Luther zelf te lezen,
waarop Van Loen hem enige van Luthers gezangen en een werk
van Philip Melangthon400 overhandigde.
Hoezeer zijn overtuiging van de waarheid van de stellingen van
Luther daardoor aangroeide, zo waagde hij het intussen niet in
een zo gewichtig zaak iets te beslissen, voordat hij de raad van
andere kundige en godvruchtige mannen ingehaald had.401

Johan Hasenhart

Te Ulzen was in die dagen een pastoor, die wegens zijn geleerdheid
en godsvrucht in hoge achting stond. Zijn naam verdient het aan
de vergetelheid ontrukt te worden en aan het nageslacht bekend
gemaakt te worden. Hij heet Johan Hasenhart.402 Deze werd door
Arnold ontboden en op het nauwkeurigst ondervraagd, of de leer
van Luther, naar zijn gedachten meer met de bijbel overeenkwam
dan die leer, die men tot nog toe beleden had, en of het raadzaam
zijn zou, de oude godsdienstvormen af te schaffen.
De brave Hasenhart, die net zoals Van Loen, voor zichzelf het
ten volle met Luther en Melangthon eens was, beantwoordde
niet alleen deze vragen met ja, maar moedigde de graaf ook ten
sterkste aan, om toch de hervorming in zijn land, hoe eerder
400 Philipp Melanchthon, oorspronkelijke naam Philipp Schwartzerd,
(geboren 15 februari 1497, Bretten, Palts [Duitsland] - overleden 19 april
1560, waarschijnlijk Wittenberg, Saksen), Duitse auteur van de Augsburgse
Confessie van de Lutherse kerk (1530), humanist, hervormer, theoloog
en pedagoog. Hij was een vriend van Maarten Luther en verdedigde zijn
opvattingen. In 1521 publiceerde Melanchthon de Locus communes, de eerste
systematische behandeling van de nieuwe Wittenbergse theologie ontwikkeld
door Luther. Vanwege zijn academische expertise werd hij gevraagd om te
helpen bij het oprichten van scholen en speelde hij een belangrijke rol bij de
hervorming van openbare scholen in Duitsland.
401 Zie ook: Die Pastoren der ERK Veldhausen Jan Ringena, Eine
Materialsammlung. Web.
402 Ook Hesenhart. Pastor in Uelsen. Zijn zoon Georg werd pastor in
Veldhuizen. Georg Hasenhart 1565 (evtl. ca. 1555?)-1579
Georg is geboren omstreeks 1535 in Uelsen. Zijn vader deed al dienst
in de kerk van Uelsen in evangelische zin en leefde rond 1535 al in een
huwelijksrelatie. – dus niet katholiek. – De goede opvoeding van zijn zoon
Georg laat zien dat de omstandigheden in de pastorie van Uelsen enigszins
anders moeten zijn geweest dan in het wijdverbreide kerkelijk concubinaat.
(Pastoors hadden maitresses.)
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hoe beter, te beginnen en om de nog steeds aarzelende Arnold
moed in te boezemen, gaf hij hem de catechismus van Luther, de
Smalkaldische artikelen403 en de Augsburgse geloofsbelijdenis404
te lezen.
Als nu Arnold de namen van zoveel vorsten, graven en edelen
hieronder zag staan en tevens vernam, dat nog dagelijks veel
steden en landen de nieuwe leer omhelsden liet hij in het jaar
1544 al zijn geestelijken bijeenroepen en gaf hun, door zijn
raadsheren en de beide voorgenoemde pastoren, te kennen dat
zij voortaan met weglating van der missen, vigiliën, processien,
enz. de Augsburgse geloofsbelijdenis preken, verdedigen en naar
het voorschrift hiervan, de bediening van de sacramenten en alle
overige kerkplechtigheden inrichten zouden.405
Arnold besloot deze vergadering, in eigen persoon, met een
uitmuntende redevoering van deze inhoud:
“Dat hij die leer, die hij door hun aan zich had laten voorstellen,
als zijn geloofsleer erkende en beleed. Dat hij van haar waarheid
in zijn hart volkomen overtuigd en bereid was, door de genade
van Jezus Christus, tot aan het einde van zijn leven bij deze te
blijven, dat geen verdrukking of vervolging hem ooit in zijn
keus zou doen wankelen. Hij verwachtte van alle verzamelde
leraren, dat die zijn voetspoor volgen en gedenken zouden,
hoe zij allen eens aan de opperste herder J. C.,406 van hun
gehouden gedrag rekenschap zouden moeten geven, dat zij niet
403 De smalkaldische artikelen; een belijdenisgeschrift der luthersche kerk
opgesteld in 1536 en uitgegeven in 1538 - door Dr. M. Luther.
404 De Augsburgse confessie, Augsburgse Belijdenis of (Latijns) Confessio
Augustana is de door Melanchton opgestelde geloofsbelijdenis van de
reformatorische beweging, met een verdedigende strekking, die op de
rijksdag te Augsburg op 25 juni 1530 werd voorgelezen aan keizer Karel V.
405 Koenraad, de laatste graaf van Teklenburg was de eerste van de Westfaalse
graven, die de leer van Luther omhelsde. Op de raad van zijn schoonvader,
Philip de grootmoedige, landgraaf van Hessen, die in de geschiedenis van de
kerkhervorming met zoveel roem bekend is, voerde hij reeds in het jaar 1527
de hervormde godsdienst in zijn Graafschap in. Gerhard Arnold Rump, Hist.
Beschreibung der Graafsch. Teklenbur. Gedrukt te Bremen 1672. Bladz. 74.
Geleidelijke omwenteling in het graafschap. Niet elke stad tegelijk. In
Drenthe in 1594. Zie Drentse kerken. nedersaksisch.org
406 Jezus Christus.
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twijfelmoedig noch versaagd behoorden te worden, wanneer
smaad en verdrukking hun in hun nieuwe loopbaan mocht
ontmoeten, daar het elke dienaar van Jezus betaamde zijn kruis
op te nemen en hem te volgen; en daar de bijbel uitdrukkelijk
leerde, dat de godzaligen zich, hier op aarde, de verdrukkingen
moeten laten welgevallen, enzovoort.”
Nadat deze christelijke redevoeringen geëindigd was, gingen de
vergaderde geestelijken uiteen en gedroegen zich in alles naar het
hun, van de brave landheer, gegeven voorschrift. De leraars,407
die zich in deze vergadering bijzonder onderscheidden waren,
behalve de voorgemelde Johan van Loen te Bentheim en Johannes
Hasenhart te Ulzen, Rudolfus Kampferbeck408 te Veldhuizen,
407 Dominees, pastors.
408 Rodollfus Kampferbeck ca. 1525 tot ca. 1560/70.
[Meyer: 1540-15xx5 5]
Kampferbeck kwam uit Veldhausen. De naam van zijn vader wordt expliciet
genoemd rond 1540 en 1544 (zie hieronder).
Hij had sinds 1543 in Rostock gestudeerd, sinds 1545 in Wittenberg, had de
graad van Magister artium verworven en had kennelijk een volledige studie
theologie in Wittenberg voltooid.
Als we ons niet vergissen, was Jodocus pastoor in Veldhausen rond het
jaar 1500. Zijn opvolgers, Hendrik Gottfried Schulten, Johann Hermelink
(rond 1515) en Evert Ascheberg, Cappellanus, kunnen moeilijk anders
dan katholiek zijn geweest. De Reformatie (Luthers) werd hier ingevoerd
onder pastoor M. Rudolph Kampferbeck. Als we aannemen dat Ascheberg
kapelaan van Neuenhaus was, dan moet R. Kampferbeck de opvolger van
pastoor Hermelink zijn geweest.
Dit zou kunnen worden afgeleid uit het feit dat hij op 19 mei 1545
werd ingeschreven in het register van de universiteit van Wittenberg:
Rudolphus Kampferbeeken Feldhusiensis. Dit kan alleen een zoon van de
bovengenoemde geweest zijn.
Hieruit volgt dat zijn vader al rond 1525 was getrouwd als predikant van
Veldhausen. Zijn vaders naam wordt uitdrukkelijk genoemd rond 1540
en 1544. Hij wordt geprezen als een zeer geleerd man en een voortreffelijk
theoloog die “enige uitleggingen van verschillende profeten in het
Nederlands” had geschreven.
De katholieke historicus Möller schrijft over zijn bekering in zijn boek:
Geschichte der vormaligen Grafschaft Bentheim, Blz. 216:
De pastoor van Veldhausen, Rudolph Kampferbeck, was met zijn hele
gemeente trouw gebleven aan het katholieke geloof, maar werd steeds
zwaar beproefd door de Lutherse predikanten, maar zocht dan moed en
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verkwikking bij de Augustijner kanunniken te Frenswegen.
Op een zondag, toen hij het Heilig Misoffer opdroeg en aan het eind van de
mis het Dominus vobiscum (De Heer zij met U) zong, opende hij toevallig zijn
ogen en zag zijn twee kwelgeesten, de predikanten van Neuenhaus, Johann
Krull en Alexander Jung, bij het altaar staan. Toen kwam de gedachte bij
hem op dat hij onmiddellijk na de mis weer verantwoording moest afleggen,
en in plaats van te zingen: ite, Missa est,– de Mis is voorbij – verklaarde
hij ten overstaan van de hele gemeente dat hij zich ook tot de Lutherse leer
bekeerde.
Ook schrijft hij:
“Rudolf Kampferbeck had veel verdriet over zijn afvalligheid van het
katholieke geloof en stierf spoedig daarna. - Wij zouden alleen willen
vragen: “Hoe weet Möller dit allemaal? Wij betwijfelen deze informatie en
geven ook de redenen daarvoor aan. De geleerde en bekwame historicus
Hermann Hamelmann plaatst in zijn boek: Opera genealogica Lemgo 1701,
onze dominee Kampferbeck op gelijke voet met de overtuigde protestantse
dominees van Bentheim, Johann van Loen en Johann Hesenhertz van
Uelsen. Maar hoe had hij dit kunnen doen als er zo’n groot verschil in leer
en overtuiging tussen hen was geweest? Het bovenstaande relaas zou ook
een twijfelachtig licht werpen op het karakter van Kampferbeck, dat niet
verenigbaar is met alles wat wij over hem weten.
Als men de oude rapporten over Kampferbeck met een open geest leest, kan
men onmogelijk tot de bovenstaande veronderstelling van Möller komen,
of men zou exacte en duidelijke rapporten moeten zien en lezen die het
tegendeel beweren.
“Kampferbeck stierf vroeg, tot groot nadeel van de kerk van het graafschap”,
schrijft de eerder genoemde Hamelmann.
“De datum van het herstel van het lutherse kerkambt in Bentheim kan worden
beschouwd als 25 juli 1554, toen Johannes Bugenhagen hem (Kampferbeck)
in Wittenberg tot predikant wijdde.
„M. (agister) Rodollifus Kampferbeck von Veldhausen, aus dieser Universität
berufen gein Benzheim zum Predigambt”
De wijdingsbrief vanwege een benoeming in Bentheim suggereert een
benoeming door de graaf. Kampferbeck werd dominee in zijn thuisparochie
Veldhausen. Volgens Hamelmann schijnt hij een zekere leidende rol te
hebben gespeeld onder de predikanten van het graafschap, door zich af
te zetten tegen de hervormingsgezinde Bremer Dompredikant Albert
Hardenberg en door commentaren op profetische boeken in het Nederlands
te publiceren. Er is ons geen ander nieuws hierover ter ore gekomen.
Kampferbeck stierf op jonge leeftijd, nog in de jaren 60 van de eeuw. Zijn
opvolger in Veldhausen was Georg Hasenhart, de zoon van de pastoor van
Uelsen.
Stiasny rapporteert in zijn artikelen “Aus Veldhausens kirchlicher
Vergangenheit und Gegenwart” (1910), dat dominee Rudolf Kampferbeck,
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Jodocus Crullius en Alexander Jungius409 te Nieuwenhuis,
Henderikus Wullius te Schutterop, Johannes Batenburg410 te
Steinfurth, Anton van Zwolle, Gerhardus Beesten en anderen
meer.411

Verwijdering altaren

De kerkelijke inrichting door Arnold gemaakt, bleef op deze voet
25 of 30 jaar bestaan, wanneer de gravin Anna en haar zoon Arnold
II het door Arnold I begonnen werk nog meer verbeterden.
Arnold II had van zijn brave moeder (want zijn vader, Everwijn
III was vroeg gestorven) een godvruchtige opvoeding ontvangen.
Hij beminde de reine Evangelieleer van welke waarheid hij door
de verstandige leerredenen, die hij te Straatsburg gehoord had,
nog meer overtuigd geworden was. Gelijk hij, voor zichzelf, God
in geest en waarheid vereerde, zo wenste hij ook, dat dit door
zijn onderdanen mocht geschieden. Eenmaal aan de regering
gekomen was het derhalve zijn eerste en voornaamste zorg het
door zijn zalige grootvader begonnen werk te voltooien. Om
intussen geen nieuwe opschudding te maken, ging hij daarmee
langzaam en ongemerkt voort.
Veel uitwendige godsdienstplechtigheden waren, om de
zwakken geen aanstoot te geven, tot nog toe aan de hand gehouden.
“die rond 1544 in Veldhausen werkte”, deelnam aan de vergadering die graaf
Arnold in die tijd bijeenriep. “De hele parochie ging in het begin over tot de
Lutherse reformatie; alleen de „Weltlude” Voest en Hagedorn hadden zich
er lang tegen verzet protestant te worden. Zo bleef ook het Übbena huis in
Esche lange tijd katholiek. Verscheidene leden van dit huis zijn begraven
in Frenswegen, omdat zij niet in de gereformeerde kerk begraven wilden
worden, waar zij recht op hadden”.
Hij stierf tussen 1560 en 1570.
Hij was al rond 1525 getrouwd als predikant van Veldhausen.
Kinderen: - “In Wittenberg werden op 4 september 1576 Stephanus en
Johannes Kampherbegius uit Veldhausen beroepen, kennelijk zijn zonen.”
Hij schreef exegetische werken. Aliquot commentaria in quosdam prophetas
in Belgico idiomate, (Enkele opmerkingen over enkele profeten in de Lage
Landen) von M. Rudolph Kampferbeck, Pastor von Veldhausen.
Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)
409 De plaaggeesten van Kampferbeck. Jungius = Jung en Crullius = Krull.
410 Batenburg: plaats ten zuiden van Nijmegen.
411 Zie: Die Pastoren der ERK Veldhausen Jan Ringena, Eine
Materialsammlung. Web.
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De altaren, beelden, kruisen, enzovoort waren niet weggenomen.
Arnold begreep dat men de leer hervormd hebbende ook de
uiterlijke godsdienst hervormen moest. Hij liet derhalve de
altaren afbreken en de beelden uit de kerken wegnemen, waarmee
hij aan zijn hof te Bentheim een begin maakte.412 Veel van zijn
hofbedienden hadden nog weinig kennis van de hervormde
leerbegrippen en volgden meer uit wellevendheid, dan uit
overtuiging het voorbeeld van hun meester.
Ofschoon nu te Bentheim wel een hervormde predikant was,
zo schijnt het toch, dat het die aan de nodige bekwaamheid ter
voortzetting en voltooiing van het door zijn voorganger Van
Loen begonnen werk, ontbroken te hebben. Althans Arnold
II liet een geleerde en godvruchtige man met de naam Johan
Kemmener,413 die zich destijds op het adellijkhuis Merfeld bij
Dulmen in het Munsterland ophield, te Bentheim komen om
door leer en ommegang de hofbedienden met de hervormde
godsdienstbegrippen en bijzonder met het Heilig Avondmaal,
nader bekend te maken; waarop op 5 december 1575 het Heilig
Avondmaal volgens de instelling van Christus en zijn apostelen
plechtig gevierd werd. Hierna werd deze Kemmener weer
ontslagen. Toen echter op 14 januari 1576 een jonge graaf geboren
was, die op de 29e van die maand gedoopt zou worden, werd
die man andermaal naar Bentheim geroepen en vervolgens tot
gewoon hofprediker aangesteld.
Om nu zijn toehoorders door overtuiging te gewinnen,
behandelde hij in zijn leerredenen voornamelijk de geschiedenis
van Jezus en zijn Apostelen; de waarheid van de nieuwe leer,
daaruit niet alleen betogend, maar tevens aanwijzend, dat ook
412 In 1580 werd Veldhausen geteisterd [door vijandelijke troepen].”
“De eerste Bentheimse kerk waar de gereformeerde eredienst waarschijnlijk
is ingevoerd, schijnt Veldhausen te zijn geweest, waar het hoogaltaar in 1590
werd afgebroken.”
“In 1588 was, zoals eerder gezegd, de gereformeerde leer algemeen aanvaard
in het graafschap. Dit jaar geldt dat waarschijnlijk ook voor ons kerpel
Veldhausen. In een kerkrekening lezen we de opmerking dat het hoogaltaar
van onze kerk in het jaar 1590 werd afgebroken en verkocht aan Ootmarsum,
waar het nu [1910] nog steeds staat. De twee bovengenoemde kolonisten
Hagedorn en Voest brachten het daarheen. Maar er was minstens één
zijaltaar in onze kerk naast het hoofdaltaar.”
413 Hofprediker.
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de uiterlijke vorm van de godsdienst, zoals die nu van veel
aangenomen was daarmee overeen moest stemmen.
Daar echter de Graaf nog jong was en in zijn loopbaan
verscheidene beletselen ontmoette, zo duurde het nog vele jaren
voor het hervormingswerk in de overige gemeenten van zijn
graafschappen geheel tot stand kwam. Uiteindelijk werd het grote
werk in het jaar 1587 eerst te Teklenburg volbracht. De gravin
Anna had reeds in het jaar 1574 hervormde leraren aangesteld,
maar in het uiterlijk van de eredienst was nog niets veranderd.

Kerkvergadering

Arnold liet daarom zijn hofprediker Kemmener, de predikanten
van Teklenburg, Schutterop en Noordhoorn met zijn voornaamste
hofbedienden, onder wie Johan van Munster te Voortlage
bijzonder uitmuntten, te Teklenburg bijeenkomen om over de
zaken van de Godsdienst te raadplegen en daaromtrent de nodige
bepalingen te maken; tot welk einde graaf Arnold, na aanroeping
van de Naam van de Heer, een nieuwe kerkenorde, die zijn zwager
graaf Adolf van Nassau van Neuenar, Meurs en Limburg, door
zijn predikanten had laten opstellen en door de kerkenraad te
Heidelberg doen goedkeuren, liet voorlezen en de stemmen
daarover opnemen.
Aangezien geen van de aanwezigen hierop iets had aan te
merken, zo werd aan de predikanten bevolen zich zowel in de leer
als in de uiterlijke godsdienstverrichting naar deze voorschriften
te schikken. Als gevolg daarvan werd het hoge altaar te
Teklenburg op 23 december 1587 afgebroken en de 26e van de
maand, op tweede kerstdag, vierde de Graaf met zijn gemalin
en hofbedienden in de stadskerk, voor de hele gemeente, het H.
Avondmaal naar de wijze van de hervormden. In het graafschap
Bentheim geschiedde nu hetzelfde.
Men kan licht denken, dat de minder verlichte onderdanen
in het begin hierover ontevreden waren. Velen voorspelden uit
deze hervorming de ondergang van het land. De wijsheid en
bedaardheid van de regent echter, het voorbeeld van andere
landen en de zegen, die men in weerwil van de verandering van
Godsdienst bespeurde, bedaarde eindelijk de gemoederen en men
gewende zich langzamerhand aan de nieuwe vormen.
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Arnoldium Gymnasium

Opdat intussen het predikambt ook voor de toekomst mocht
onderhouden en de zuivere leer bewaard worden, zo liet graaf
Arnold eerst te Schutterop een provinciale school stichten, gelijk
bij de beschrijving van deze stad aangetoond is, die in het jaar
1591 naar Steinfurth verlegd en in een academisch gymnasium
veranderd werd. Om de bloei daarvan te bevorderen werden
de meest beroemde hoogleraren van elders geroepen, namelijk
in de godgeleerdheid Koenraad Vorstius414 van Genève, in
de rechtsgeleerdheid Johan Althuisius415 of Altstedius van
Herborn en in de wijsbegeerte Clemens Timplerus416 van
Heidelberg.
In het jaar 1588, op 10 november, werd, zoals te Teklenburg
geschied was, het hoge altaar te Gronau afgebroken.
Op 30 maart 1591 werd het altaar uit de grote kerk te Steinfurth
weggeruimd, net als het prachtige kruis dat op het kerkhof stond.
Bijna op dezelfde tijd geschiedde dit ook te Nieuwenhuis.

Trage hervorming

Overigens ging het hervormingswerk in het graafschap Bentheim
veel langzamer voort, dan in het graafschap Teklenburg. Te
Schutterop en te Noordhoorn was het reeds tot stand gebracht
in het jaar 1588. In de kerk te Bentheim werd het altaar eerst
afgebroken en het kruis, dat onder een bijzonder prachtig gewelf
aan de noordzijde opgericht was, weggenomen op 15 april 1592,
414 Konrad von der Vorst, Latijn Conrad Vorstius (geboren 19 juli 1569
in Keulen, † 29 september 1622 in Tönning) was een Duits-Nederlandse
theoloog en hervormer. Vorst werd geboren in Keulen, studeerde in
Heidelberg en Genève en begon in 1596 les te geven aan de Steinfurt
Academie. Hij maakte naam als hervormer en accepteerde in 1610 een
aanbod aan Leiden. Opvolger van Jacobus Arminius.
415 Johannes Althusius, gelatineerde naam van Johannes Althaus,
(Diedenshausen, 1557 - Emden, 12 augustus 1638) was een Duitse calvinist,
vermaard om zijn staatkundige opvattingen in Politica methodice digesta,
atque exemplis sacris et profanis illustrata (1603).
416 Clemens Timpler (1563/4-1624) was een gereformeerd protestant en
hoogleraar filosofie aan het Gymnasium illustre Arnoldinum in Steinfurt
(Westfalen). Hij was een onafhankelijk en innovatief denker. Zijn leerboek
over metafysica, voor het eerst gepubliceerd in 1604 en in 1616 minstens
acht keer herdrukt, was zijn meest invloedrijke werk.
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gelijk ook de stenen tafelen, die rondom het kerkhof stonden en
op welke het lijden van Christus afgebeeld was.
In een oud handschrift van een ongenoemde wordt de volgende
anekdote nopens dit kruis verhaald, die zo ze echt is, de geest
van die tijd kenmerkt en een sprekend bewijs van de vergaande
onkunde van de mensen in die dagen oplevert:
“Als Arnold das grosze Crucifixwerk; welches auf dem
Bentheimischen Kirchhofe, nach der straszen zu, unter einem
besonders dazu gebauten Hause stand, abbrechen liesz, wurde
dabey erzählet’, dasz als unter der Regierung Grafen Arnold von
Bentheim und Steinfurth des alten, dies Crucifixwerck sollte
gemacht werden und das alte abgebrochen werden, damals der
Bauerschulte Kolthof, zum Landdrosten Schotten de Bever sol
gesagt haben: Lieber Herr Drost, es ist uns der alte Gott gut
genug, können uns damit wol behelffen, also, dasz wir einen
neuen nicht, mit so grosze Unkosten nöthig haben, machen zu
laszen; doch des gemeinen Kerspels bedencken war, dasz der
neue Gott der beste wäre.”417
De overige kerken in het graafschap Bentheim werden eerst tot
de hervormde godsdienstoefening volledig ingericht in het jaar
1597, toen de gezamenlijke leraars het formulier van een kerkelijk
reglement opstelden, dat zij in de maand maart aan de landsheer
ter goedkeuring aanboden. Deze verkregen hebbende, schikten
zij zich vervolgens naar dit formulier en het hervormingswerk
kreeg dus zijn vol beslag.

Reine Evangelieleer

Eindelijk als de vrome Arnold, bij het afnemen van zijn
417 Toen Arnold het grote kruisbeeld, dat op het kerkhof van Bentheim
aan de andere kant van de weg stond, onder een speciaal gebouwd huis,
liet afbreken, werd erbij gezegd, dat toen het oude onder het bewind van
graaf Arnold von Bentheim en Steinfurth, dit kruisbeeld gemaakt en de
oude gesloopt moest worden, destijds de Boerschulte Kolthof, zei tegen de
Landdrosten Schotten de Bever Geachte heer Drost, de oude God is goed
genoeg voor ons, daar kunnen we ons zeker mee redden, zodat we geen hoge
kosten hoeven maken voor een nieuwe, maar het gewone volk in het Kerspel
dacht dat de nieuwe god de beste zou zijn.

264

lichaamskrachten de dood zag naderen en intussen de reine
Evangelieleer op zijn nakomelingen wenste voort te planten,
beriep hij in de maand december van het jaar 1604 alle
predikanten uit de drie graafschappen tot een algemene synode te
Schutterop.418 Na een voorafgaande boet- en bededag werd deze
synode op 12 december geopend en op 19 december gesloten.
In die vergadering werd alles behandeld wat ter bewaring en
voortplanting van de reine evangelische godsdienst strekken
kon en onder andere gewichtige zaken ook besloten, dat bij
elke gemeente een kerkenraad zou aangesteld worden om voor
de goede orde in deze behoorlijk zorg te dragen. Verder werd
bepaald, dat zulk een algemene vergadering in het volgend jaar te
Steinfurth en daarna te Teklenburg zou gehouden worden.
Bij alle zittingen van de synode was de Graaf met zijn zonen:
Adolf, Arnold Joost, Koenraad Gumprecht en Frederik Ludolf, met
zijn raadsheren en andere wereldlijke ambtenaren tegenwoordig. In
de laatste zitting, toen de synodale akten voorgelezen waren, hield
de brave en onvergetelijke man een bewogen redevoering over het
hoofddoel van de vergadering, om namelijk de reine Evangelieleer
tot de laatste nakomelingschap voort te planten, waaraan allen, zowel
geestelijk als wereldlijke ambtenaren de hand behoorden te houden,
zullende hij, zo lang hem God leven en de regering vergunde, er zich
met ernst op toeleggen, om hun hierin tot een voorbeeld te strekken.
Waarop eerst door de jonge graven, dan door de wereldlijke
ambtenaren en uiteindelijk door de predikanten, met mond en
hand, de edele belofte van trouw en gehoorzaamheid aan de
hervormde leer werd afgelegd.
Hierna stond Adolf, de oudste van de jonge graven op, en
beantwoordde de redevoering van zijn vader op een treffende
wijze. Hij dankte God en zijn vader voor de gelukkige voltooiing
van dit grote werk, beloofde plechtig dat hij gedurende zijn ganse
leven zich daaraan houden en het bevestigen zou en hij verzocht
418 Pastoor in Veldhuizen. Heinrich (Henrich) Rusius (Ruse) 1594-1624
Hij is geboren rond 1568. Rusius studeerde in Herborn in 1586. Vanaf
4 november 1588 studeerde hij in Heidelberg. In Heinrich Rusius kreeg
dominee Gelmer een uitgesproken gereformeerde opvolger. Hij was 30 jaar
pastoor in Veldhausen, van 1594-1624. Tijdens zijn ambtstermijn werd
in 1604 de Generale Synode van de Hervormde Kerk van het graafschap
Bentheim gehouden, waarvan de verslagen helaas verloren zijn gegaan.
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de predikanten vlijtig voor hem te bidden, dat zijn hart in het
geloof aan de reine Evangelieleer onbewegelijk mocht volharden.
Tenslotte werd in de synodale akten eerst door de heer graaf en
toen door de praeses Herman Struve,419 predikant de Nieuwenhuis,
uit naam van de hele vergadering getekend. Waarop deze met
gebed en dankzegging besloten werd.
Het blijkt hieruit, dat de kerkhervorming grotendeels het
werk van de landheer was. In de Heerlijkheid, naderhand het
graafschap Lingen, had destijds geen kerkhervorming plaats,
omdat de keizer, die de graaf Koenraad van Teklenburg en
Lingen, wegens zijn deelneming aan het Smalkaldisch verbond,
in het jaar 1546, in de ban gedaan en hem de Heerlijkheid
Lingen afgenomen had, toen de landheer van dezelve was.
Wilhelm de tweede, prins van Oranje, die door de Westfaalse
vrede van 1648 deze Heerlijkheid verkreeg, voerde hier eerst de
reformatie in.420
Toevoeging421
We kunnen deze periode (1540-1604) niet afsluiten zonder een
blik te werpen op de verschrikkelijke ontberingen waarmee
het graafschap en ook ons kerspel werden geteisterd (door de
Spaanse Successieoorlog 1580-1609). Wij hebben hierboven
gezegd dat Arnold II alles heeft gedaan om de ontberingen
te verzachten, maar het ging zijn krachten te boven. Wij laten
buiten beschouwing wat de oude Visch (Volgend hoofdstuk van
dit boek.) schrijft over alle oorlogsellende die het graafschap
trof. Wij vermelden alleen wat wij erover hebben gevonden in
onze oude papieren.

419 Hermann Struve (Struvius) was de zoon van de pastoor van Wersen,
Johannes Struve, die rond 1590 overleed.
Rond 1604 was Hermann Struve pastoor in Neuenhaus. Hij was de voorzitter
van de synode van de drie graafschappen van Bentheim, Steinfurt en
Tecklenburg. Van Neuenhaus ging hij naar Wersen, waar hij in 1633 overleed.
420 Zie J. F. Weddinger, Westph. National Kalender auf das Jahr 1806 bladzijde
5 - 11. Holsche Beschreibung der Graf. Teklenburg bladzijde 136.
421 Die Pastoren der ERK Veldhausen Jan Ringena, Eine Materialsammlung.
Web.
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Armoede

Dominee H. Rusius begint zijn verslag als volgt:
„Weill in die Erste Jahren nach die Algemeine Krieg-und
Landts-Verwüstungs die Leutte gantz arm und nichts oder gantz
wenig bezahlen konnten, Also dass kein Register hatt mugen
gehalten worden, Auch folgentz daruff andre Verhindernußen
furgefallen, so Is derowegen diese Rechnungs biß hieher
verlauffen und unberechnet plieben.”422
Op een andere plaats schrijft hij dat er in 1593 een oorlogsverwoesting was en een grote sterfte, zodat de vier pond was423 niet
meer kon worden opgehaald bij Joost Messemakers Hausstede. De
kerkleden waren zo verarmd dat van 1596 tot 1609 de kerkbijdragen
nauwelijks konden worden betaald. Sommige families waren ook
helemaal uitgestorven, en de huizen stonden vaak leeg. De angst
voor een Spaanse invasie vanuit het nabijgelegen Holland was zo
groot dat het land niet langer werd omgeploegd en gecultiveerd.
De opbrengsten van de kerkelijke landgoederen waren nul. In 1598
zijn een aantal mensen waarschijnlijk begonnen met het opnieuw
ploegen en cultiveren van het land, omdat het het dichtst bij hen
lag. De oorspronkelijke eigenaars hebben zich niet gemeld. Er was
bijna niemand te vinden die de kerkgrond424 nog wilde omploegen
en bewerken. Daar kwam nog bij dat de vijanden het land constant
overvielen. Hartger’s Kotten425 in Esche behoorde toe aan de kerk,
maar lag er vele jaren verlaten bij.

Zeit des Faustrechts

Toen in 1596 eindelijk iemand bereid was de akkers van deze
Kotten met boekweit en haver in te zaaien, legde rechter Arnold
von Bentheim beslag op de opbrengst voor de oorlogskas. In
het algemeen waren de rechtsverhoudingen altijd onzeker. – Es
war eines Zeit des Faustrechts. – Het was een tijd van het recht
van de sterkste.
422 “Omdat het volk in de eerste jaren na de algehele oorlog en de verwoesting
van het land volkomen arm was en niets of zeer weinig kon betalen, zodat er
geen register kon worden bijgehouden, en bijgevolg andere beletselen vielen,
is deze rekening daarom tot op heden vervallen en blijft hij onboekbaar”.
423 Voor kerkkaarsen. Precarie.
424 De precarie. Vergelijk Drentse kerken. nedersaksisch.org
425 Keuterij? Precarie?
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De pastoor klaagt dat bovengenoemde rechter “de tuin van
buurman (Naber) Hermann op eigen gezag heeft genomen
en er niets voor heeft willen geven. Hij meent, dat hij genoeg
gedaan zou hebben, toen hij als rechter deze tuin verdedigd
had, opdat deze niet aangeroerd zou worden door het klooster
te Wietmarschen, door wier onderhorigen de veelgenoemde
tuin voorlopig in gebruik was, daarom had dezelfde magistraat
zich het eigendom toegeëigend”. Dat was een aardige rechter!
Bovendien klaagt de pastoor dat hij in deze vreselijke tijden
nauwelijks rond kan komen. - Toen het uurwerk van de kerk in
1595 moest worden gerepareerd, was er geen geld in het land. De
kleine som van 15 taler moest worden geleend van Ootmarsum,
en daarover moest een rente van 1 ½ taler worden betaald. In
1599 moesten zij 125 taler lenen van Hermann Strick, pastoor
in Neuenhaus. Dit geld werd gebruikt om andere pensioenen
en lijfrentes af te betalen. In ieder geval was dit bedrag zo hoog
dat de gemeente als zeer schuldenlastig werd beschouwd. De
lonen waren erg laag naar onze maatstaven. Het dagloon van
een arbeider was 4 Stüber, een gewone maaltijd in de herberg
kostte 2 - 2 ½ Stüber, een overnachting één Stüber, een deftige
maaltijd 6 Stüber. - Dat waren ellendige tijden.”

Ontmanteling van de kerk

“Maar naast het hoofdaltaar was er minstens één zijaltaar in
onze kerk. In een kerkrekening van de hand van pastoor Rusius
lezen we: “Toen in 1596 de altaren en de vonksteen (?) op last
van de hoge autoriteiten werden neergehaald, verkochten de
kerkenraadsleden de drie altaarstenen ten bate van de kerk. De
helft van de winkoop werd gedekt door de kerkraadsleden.” De
prijs was 17 holl. Taler en 16 Stüber.
Verder lezen we in de rekening: “De steenhouwers, die op bevel
van onze genadige heer de altaren uit de kerk braken, verbruikten
6 ½ daalders in het Magdalenenhaus (herberg).” Daarbij kwamen
nog 4 Thalers 24 Stüber, zodat de steenhouwers 21 Thalers en 9
Stüber ontvingen, een ongewoon hoog bedrag voor die tijd. De
grootste altaarsteen werd naar de Vechte gebracht en vandaar
verscheept. De vonkelsteen en de ketel (wijwaterketel?), met
een gewicht van ongeveer 30 pond, werden verkocht aan Joh.
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Pott in Nordhorn, het pond voor 4 ½ Stüber. - Op blz. 24 van
dezelfde rekening lezen wij: “In het jaar 1608, den 13 April,
werd een Kellick (kelk) met 3 komkens gegoten en een beker
daarvan gemaakt, wegende 49 Lott; in tegenwoordigheid van
den pastoor te Neuwenheuß gebracht”.
Op 26 december van hetzelfde jaar overhandigde de goudsmid
de beker. Hij woog 41 loten. De ontbrekende kavels werden
verrekend met de lonen. Kort daarna wordt gemeld dat er een
wijnkruik zal worden gekocht ten behoeve van de kerk. Er moet
ook worden opgemerkt dat de doopvont (doopkapel) die in een
van de oudste documenten wordt genoemd zich nu in de tuin
van het 1e pastoraat bevindt.”
Dr. H. Voort schrijft in zijn artikel “Die Reformation in der
Grafschaft Bentheim und das Jahr 1598”:
“Volgens de notulen moest worden gevreesd dat twee dagen
later het “heidense feest van Bacchi in het geheim door velen
zou worden gevierd, ondanks het feit dat het onlangs in alle
gebieden van onze genadige heer bij openbaar decreet was
afgeschaft.”

Fastnacht

Dit feest, bekend als Fastnacht,426 dat valt op de 7e zondag
voor Pasen (Estomihi), was altijd fel bestreden door de
Hervormers als “de Bacchanalia van de Christenen”, en de
wereldlijke autoriteiten van de protestantse gebieden volgden
hun veroordeling met dwingende decreten en soms rigoureuze
verbodsbepalingen. Dat dit in die tijd ook voor het graafschap
Bentheim gold, was tot op heden niet bekend. De graaf heeft nu
verschillende maatregelen bevolen om zo’n feest tegen te gaan.
Allereerst moest de pastoor van Neuenhaus - waarschijnlijk
was dat Hermann Striccus - de “parochianen van de parochie
Velthausen” uitnodigen om op de genoemde dag de dienst in
Neuenhaus bij te wonen, waarin Henricus Rusius, de pastoor
van Velthausen, zou preken.
Pastoor Strick werd echter gelast naar Nordhorn te komen,
waar hij “de leer van het Goddelijk Woord met alle getrouwe
426 Carnaval, voor aanvang van de vasten.
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ijver aan de uiteengevallen gemeenten van Nordhorn moest
voorhouden, en hen ernstig vermanen zich verre te houden van
alle goddeloosheid en wanordelijkheden van het voorgenomen
Estomihi-feest, en daar zij tot nu toe het Goddelijk Woord
hebben geminacht te willen horen, het dierbaar te houden en
te eerbiedigen, en de dienstknechten, die voor hen gemaakt en
gesteld moeten worden, niet te verachten. Verder staat er dat
Henricus Rusius ook op dezelfde toon moet preken, “omdat
het in Neuenhauß niet veel beter is dan in Nordhorn. - Graaf
Arnold schrikt er niet voor terug om in alle ernst te dreigen met
de middelen die hem als soeverein ter beschikking staan, en
hij herinnert ons eraan dat het “de plicht is van de gouverneur
en de ambtenaren om alle andere wanordelijkheden, grove
godslasteringen en wangedrag nauwlettend in het oog te
houden en dergelijke dingen niet toe te staan”.

Overtreders

Een van zijn raadsleden, Johann Sodingius, verklaarde dat “er
serieus op moet worden toegezien dat de overtreders worden
aangegeven en bestraft”. - De harde reactie van de vorst is
verrassend. Maar bovenal werpt de gebeurtenis een duister licht
op de kerkelijke omstandigheden in ten minste twee gemeenten,
vooral in de steden, die als gereformeerd werden beschouwd.
- De formuleringen over de “uiteengevallen gemeenten van
Nordhorn” en de parallel die tussen hen en Neuenhaus wordt
getrokken stemmen tot nadenken, evenals de oproep aan het
kerkvolk om de door de overheid aangestelde predikanten niet
te verachten.
Moest Hermann Berghaus, die bijna twee decennia lang
kapelaan in Nordhorn was geweest, disciplinaire moeilijkheden
in zijn gemeente hebben gehad? Dit zou verklaren waarom hij
niet als eerste predikant in Nordhorn werd aangesteld, hoewel
Goeters hem als gereformeerd beschouwde en de graaf hem
dat jaar in Brandlecht liet wijden.
De gebeurtenissen in en de contemporaine beoordeling van
de situatie in vier graafschappen - Nordhorn, Neuenhaus,
Emlichheim, Schüttorf - rond 1598 bevestigen dat de
confrontatie van het volk met de nieuwe leer nog in volle gang
was en dat er, in de geest van de aanbeveling van de raadslieden
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van de graaf aan hun heer, nog veel moest worden gedaan
op het gebied van “goed onderwijs en vermaning” door de
predikers om de harten van het volk te winnen voor het werk
van de Reformatie”.

Genadejaar

In 1616 wordt Rusius genoemd in het notulenboek van de
Hoge Kerkraad. Dr. Heinrich Voort schrijft onder de titel:
Het genadejaar van de weduwen van de gereformeerde predikanten in het
graafschap Bentheim.
“Bij de vroege dood van een predikant, bleven zijn weduwe
en kinderen praktisch met niets achter. Zo trachtten de
Gereformeerde predikanten van het graafschap Bentheim,
verenigd in de Classis, al vroeg een weg te vinden om althans de
grootste ontbering te voorkomen, in die zin dat de weduwe recht
zou hebben op het inkomen van haar overleden echtgenoot
gedurende het jaar volgend op zijn overlijden.”
Dit blijkt uit de notulen van de Hoge Kerkenraad van 1616,
waarin wordt genoteerd dat op 13 juli de predikanten Striccius
[Neuenhaus], Pickart [Bentheim], Rusius [Veldhausen] en
Abraham Herold [Bentheim] als afgevaardigden verschenen.
Op 13 juli verschenen de predikanten Striccius [Neuenhaus],
Pickart [Bentheim], Rusius [Veldhausen] en Abraham Herold
[Bentheim] als afgevaardigden van de Classis en deelden mee
dat het Classisconvent “uit de resoluties had bevonden dat,
wat de verklaring voor het jaar daarna betreft, was bepaald dat,
indien de predikanten zich verbonden, de naburige predikant
de dienst moest verzorgen zolang het jaar daarna zou duren, en
dat daarna geen verklaring meer zou worden afgelegd”.
Vergunning om turf te steken in het Osterwald werd op 7 juli
1611 verleend aan de inwoners van het dorp onder Arnold
Jobst. Na 1610:

Hendrikus Rusius

“We verlieten het verhaal met de beschrijving van de grote
ontberingen en verwoestingen tot aan het jaar 1610. Aan de
zware tijden voor kerk en gemeenschap wilde maar geen einde
komen. Wij hebben reeds gewezen op de voorzichtige en
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actieve predikant van onze gemeente, Hendrikus Rusius, die
nooit moe werd bijeen te houden wat nog bijeengehouden kon
worden en orde te scheppen in kerk en gemeente. Hij stierf in
1625, en als we het goed afleiden uit een opmerking in de oude
kranten, werd hij begraven in het koor van onze kerk”.
Dr. Voort schrijft verder: “In juli 1625 noteerde de griffier tijdens
een vergadering van de Hoge Kerkraad dat het “wegen Sterbefalß
der Pastorei zu Velthausen wie auch der Pastorei zu Brandlecht,
so beide gestorben, deßhalben angehalten no(mine classis der
Wittibendas versprochene Nachjahr muge gehalten werden, cum
p(rae)missione, daß der Dinst sollte woll verrichtet werden”.427
De kerkelijke toezichthouder verwees naar deze
„uff die vor diesem den Predigern gegebene Erklerung und
daruff erheilte Begnadung.”428
Rusius was de 14e predikant die de “Twaalf Artikelen van
Bentheim” van 1613/1617 ondertekende.

Notulen

Volgens de Classis-registers overleed Rusius in 1625. Hij had de
oudere Classis-notulen bewaard. Hij liet het oude notulenboek
in slechte staat achter. In 1626 en 1628 werden pogingen
ondernomen om afzonderlijke notulen van zijn nalatenschap
te verkrijgen. Zo werd het nieuwe notulenboek samengesteld
in 1625-1628.
De oudere notulen van de classis van Bentheim van vóór 1625,
die dominee Heinrich Rusius van Veldhausen regelmatig had
bijgehouden, zijn niet bewaard gebleven.

Kaisers Volk

In de verslagen van de predikanten van de Nederlands
Hervormde gemeente van Anloo (Classis Rolde) lezen we:
“Henricus Rusius, ook wel Ruse genoemd, de vader van Joh.
427 Wegens het overlijden van zowel het pastoraat te Velthausen als het
pastoraat te Brandlecht, die beiden zijn overleden, moet daarom het beloofde
volgende jaar worden aangehouden, cum p(rae)missione, dat de dienst
onder voorbehoud moet worden verricht.
428 “over de verklaring die aan de predikers is gegeven en de pardon die
daarop is verleend.”. Vrijstelling.
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[Rusius] te Ruinen, voor deze gemeente aanbevolen door Joh.
Wassenberg, predikant te Rolde, in een brief van 9 oktober
1623 aan de Drost en Gedeputierte, besloten zij op 19
november 1623 de schoolmeester, kerkvoogd en kerkvoogd aan
te stellen in de gemeente. Zij besloten op 19 november 1623
de schoolmeesters, kerkvoogden en inwoners aan te schrijven
dat Rusius de kerk van Veldhausen in het graafschap Bentheim
30 jaar lang met grote eer had gediend en in goede doen was,
maar onlangs door het “Kaisers Volk” van al zijn bezittingen
was beroofd en nu bereid was daarvandaan te verhuizen; dat hij
bovendien elders een gunstige opdracht had gekregen; dat men
zich met zijn benoeming moest haasten voordat een andere
gemeente met hem aan de haal zou gaan; en wat het genadejaar
van de wezen van [overleden predikant] Holle betreft, dat in
deze zaak waarschijnlijk een zodanige oplossing kon worden
gevonden dat dit geen moeilijkheden zou opleveren.
Bij brief van 14 januari 1624 werd hij door hen opnieuw met
klem aanbevolen en werd tegelijkertijd bekend dat hij in het land
was en bereid om een proefpreek voor de gemeente te houden.
Maar dit alles mocht niet baten, want [dominee] A. Holstein
[uit Schüttorf] was reeds gericht en op 26 december 1623 was
reeds een verzoek ingediend bij de Classis om een vasten- en
petitiedag aan te stellen, om daarmee - zonder benoeming - een
predikant aan te stellen en daartoe werden op 15 januari 1624
de 21e en de 3 plaatsvervangers aangewezen om aanwezig te
zijn en het nodige te verrichten.” Volgens de notulen van de
Classis, stierf Rusius in 1625.
Hij was getrouwd.
Kinderen:
- Johannes Rusius, geboren in Veldhausen. Hij studeerde in
Steinfurt.
„Johannes Rusius, aus Veithausen, Steinfurt 1612/l3Ra.”
Hij werd in Emmen/NL door de collator Engelbert van Ense
nom. ux. genoemd, waartegen de gemeente bezwaar maakte;
het werd echter op 18.8.1614 door het “collegie” goedgekeurd.
In de brief van 11.10.1614 klaagde hij bij het “collegie” dat
hij met zijn vrouw was ingetrokken in het huis van Henrick
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van Selbach en daar nog steeds woonde omdat het pastoraat
onbewoonbaar was. Hij verhuisde naar Assen in december
1615.”
Beroepen te Assen 15.12.1615 (afschaffing van het predikambt
in mei 1622). Beroepen in Ruinen 4.4.1623.
Overleden in het begin van 1654.
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Zevende hoofdstuk

Over de rampen, welke het
Graafschap Bentheim in de Spaanse
krijg van 1580 tot 1605 getroffen
hebben

Het is de lezer bekend, dat de Nederlanden weleer een Spaanse
bezitting waren en dat de ingezetenen door de ijselijke
verdrukkingen getergd, besloten dit juk af te werpen, hetgeen hun
ook na een 80-jarige oorlog429 gelukte. Ofschoon nu het graafschap
Bentheim, als een onzijdig land met deze oorlog niets te doen had,
zo werden evenwel de Bentheimse onderdanen door de Spaanse
en Bourgondische soldaten niet verschoond. Hun ongeluk zou
intussen nog groter geweest zijn, wanneer niet de brave landheer
Arnold II, door zijn wijsheid, voorzichtigheid en aanzien,
hetzelve menigmaal verzacht, ofwel geheel afgewend had. Hij
gaf aan de generaals en bevelhebbers van de Spanjaarden en aan
de commandanten van de naast bijgelegen Nederlandse steden,
dikwijls de prachtigste maaltijden op het kasteel te Bentheim;
voerde de soldaten levensmiddelen toe en ondersteunde de
verdrukte ingezetenen met geld en koren. Ofschoon nu, door
deze verstandige maatregelen het gevaar dikwijls afgewend
werd, zo kon Arnold met al zijn wijsheid en vaderzorg het toch
niet beletten, dat zijn onderdanen aan de Overijsselse grenzen
door stropende benden van hun goederen beroofd en deerlijk
mishandeld werden.
429 De Tachtigjarige Oorlog was een strijd in de Nederlanden die in 1568
begon en eindigde in 1648. De oorlog woedde in een van de rijkste Europese
gebieden, de Habsburgse of Spaanse Nederlanden en richtte zich tegen een
wereldmacht: het Spaanse Rijk onder leiding van koning Filips II, landsheer
der Nederlanden, en zijn opvolgers Filips III en Filips IV.
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Er is nog een handschrift van een ongenoemde schrijver uit
die tijd voorhanden, waarin de voornaamste gruwelen door de
Spanjaarden gepleegd, aangetekend zijn. Ik geloof, dat ik mijn
lezers geen onaangename dienst bewijzen zal door deze aan de
vergetelheid te ontrukken en er hier een Nederlandse vertaling
van te leveren. Dit dagboek luidt dus:
Anno 1580, in de maand november, nam de Spaanse kapitein
Samson Pessel, met 400 paarden, zijn kwartier te Nieuwenhuis
en leefde daar enige weken op kosten van de burgers.
1583 verschijnen twee regimenten voetvolk en vier kornetten
ruiters van de Spanjaarden te Gildehuis en bleven daar drie
dagen, de ingezetenen op allerlei wijze plagende. Zij kwamen
van Epe in het Munsterse, waar zij 80 huizen verbrand hadden.
Op 7 april 1584 kwamen andermaal vier kornetten Spaanse
ruiters te Gildehuis en hielden zich tot groot nadeel van de
inwoners drie dagen in het kerspel op. Het roven, plunderen en
moorden, zelfs in onzijdige landen, werd nu zo gemeen, dat niet
alleen de kleine steden en vlekken zorgvuldig wacht houden,
maar ook de dorpen en boerschappen zich tegen veeroof en
plundering verschansen moesten.430
Op 24 april viel de bloeddorstige Mendoza,431 die zijn kwartier
430 In Wilsum is de gracht die naar de zijde van Twente om de boerschap
gegraven werd nog te zien. De uitgeworpen aarde maakte de wal uit en de
overlevering zegt, dat op het eerste sein van de nadering van de vijand de
ingezetenen zich gewapend achter deze wal plaatsten.
431 Francisco Hurtado de Mendoza (Granada, 1546 - Madrid, 1 maart 1623),
admiraal van Aragon, is een legeraanvoerder die werkte voor de Spaanse
koning Filips II. Hij was in de jaren 1596-1600, onderdeel uitmakend van de
Tachtigjarige Oorlog, actief in de Nederlanden.
In zijn eerste jaren in de Nederlanden was Mendoza vooral actief in de
Zuidelijke Nederlanden. In 1598 ondernam Mendoza met een leger van
25.000 man een veldtocht, waarbij hij diverse steden die in Staatse handen
waren, heroverde. Hierbij ging het onder meer om de steden Rijnberk en
Wesel. Zijn veldtocht in de winter 1598/99 door delen van Westfalen,
waarbij zijn troepen in veel steden en dorpen moordend, brandstichtend en
plunderend rondgingen, wordt in de Duitse geschiedenis met afgrijzen als
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de Ootmarsum had, in de boerschap Hallen, welke zich ook
verschanst en hem enige keren afgeslagen had. 13 boeren
werden in de eerste woede neergesabeld, anderen dodelijk
gewond en allen werden van hun goederen beroofd.
Op 8 mei verschenen deze ongenode gasten andermaal en
plunderden Halle en Getelo geheel uit.
Op 21 juli 1585 vielen twee vaandels Spaanse ruiterij in Gildehuis
en bleven daar op kosten van de inwoners tot de vierde dag.
Op 25 september legerde zich de prins van Parma, van de Rijn
afkomende, met 4000 man te voet en 2000 te paard, een nacht
om Noordhoorn. Daar het een dure tijd en voor geld weinig
te krijgen was beval Arnold dat iedere boer met de mogelijkste
spoed een schepel rogge en de burgers naar evenredigheid van
een bezittingen wat minder opbrengen zouden, hetwelk ter
verlichting van de stad en het kerspel Noordhoorn in het leger
van de prins gebracht werd.
Op 14 februari 1587 namen vijf vaandels ruiterij dagenlang een
kwartier432 in het kerspel Gildehuis en leefden daar zo kostbaar,
dat alleen aan wijn voor 241 rijksdaalders uit een wijnhuis te
Bentheim gehaald werd, waartoe echter de landheer en de
steden Bentheim en Schutterop 124 rijksdaalders betaalden.
Op 16 maart 1589 werd de Spaanse generaal en stadhouder van
de landen aan deze zijde van de Rijn, François de Verdugo,433
op het kasteel te Bentheim vorstelijk onthaald, niettegenstaande
Spaanse Winter gememoreerd. Hierna trok hij door naar Doetinchem, dat
hij eveneens veroverde.
In 1599 deed hij een aanval op de Schenkenschanz, welke mislukte. Daarna
trok hij naar Zaltbommel, waar hij een beleg startte. Door de langzame
vorderingen, mede door het heftige verweer vanuit de stad, brak hij het beleg
na ongeveer 3 weken op.
In 1600 streed Mendoza mee aan Spaanse zijde tijdens de Slag bij Nieuwpoort.
Hierbij werd hij door Staatse troepen gevangengenomen.
432 Sloegen hun tenten op, verbleven daar.
433 Francisco Verdugo was van 1581 tot 1594 de laatste Spaanse stadhouder
in de gewesten Friesland, Groningen, Drenthe, Lingen en Overijssel.
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werden in de maand oktober van dit jaar de burgers van
Gronau vreselijk mishandeld, daar een kapitein, uit het naburige
stedeken Enschede onder de schijn het vee te willen wegdrijven
de ingezetenen naar buiten lokte, zes van hen doodde en zes
andere dodelijk wondde. Dit gebeurde onder de ogen van graaf
Arnold, die zich toevallig op zijn kasteel te Gronau bevond.
In april 1591 lag de overste Emanuel de Vegos, met veel
vaandels, bijna drie weken te Ulzen. Daar had een dure tijd
was, leden de ingezetenen van het kerspel, die van het hunne
beroofd werden, groot gebrek. Graaf Arnold zond echter van
Steinfurth, bij herhaling wagens met bier, brood en andere
levensmiddelen aan de krijgslieden, opdat de arme onderdanen
des te meer verschoond mochten worden.434
In april 1592 werd de boerschap Veltrop in het kerspel
Steinfurth, door de Spanjaarden uitgeplunderd en enige dagen
daarna verschenen zij ook in het Steinfurtsche dorp Laar en
brachten door hun moedwil de ingezetenen de grootste schade
toe.
Op 18 september van dit jaar kwam een grote menigte van
dat krijgsvolk van Coevorden, waar zij niets hadden kunnen
uitrichten, maakten te Veldhuizen vele mensen arm en namen
vervolgens hun kwartier in te Gildehuis, waar graaf Arnold,
gelijk hij meermalen gedaan had onder de armen geld en
levensmiddelen liet uitdelen.
Op 5 november vielen de soldaten van de kapitein Böhmen,
die te Oldenzaal in garnizoen lagen, des ’s nachts Bentheim
binnen en plunderden dat gedeelte van het vlek, dat het naast
aan Gildehuis gelegen is, geheel uit. Het vee werd weggedreven
en alles wat medegesleept kon worden, geroofd. De burgers
van de andere zijde van deze plaats boden een moedige
tegenstand en sloegen negen van deze rovers dood, waardoor
zij van de plundering bevrijd bleven. Om deze tijd belegerden
434 Dit korps bestond uit 3000 man infanterie en 800 man cavalerie. Picardt,
Drentsche Chronijk.
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de Spanjaarden Coevorden, welke belegering tot de 21e mei van
het volgend jaar 1594 duurde; toen de stad door prins Maurits
van Oranje werd ontzet en Verdugo met zijn leger tot wijken
gedwongen werd. Hij sloeg het kamp weer op bij Denekamp
aan de grenzen van het graafschap Bentheim, waar hij tot de
herfst bleef.
Gedurende en onmiddellijk na deze belegering van Coevorden,
toen het leger van Verdugo bij Denekamp stond, werd eerst
het Nedergraafschap en naderhand het Bovengraafschap
geheel uitgeplunderd en zodanig verwoest, dat alle vorige en
volgende rampen daarbij niet in vergelijking komen. De nood
en ellende in het Nedergraafschap, bijzonder in de gerechten
Emmelkamp, Ulzen en Veldhuizen waren zo groot dat men ze
met geen woorden uitdrukken kan.
De mensen vloden met hun have en goederen in het begin
van de belegering van Coevorden naar Nieuwenhuis, waar zij
als het vee op een hoop lagen. De huizen, schuren en stallen
waren niet alleen opgepropt vol, maar op de misthopen,435 in de
korenkisten, brouwkuipen en ketels, welke buiten stonden, of
waar men slechts een plekje vinden kon, hadden de vluchtelingen
zich gelegerd. Daar nu de stad geen genoegzame voorraad van
levensmiddelen voor zoveel duizenden had en niemand, zonder
levensgevaar zich buiten de stad wagen durfde, zo ontstond
uit gebrek aan verse lucht, aan behoorlijke verschoning en
voedsel, weldra kwam een besmettelijke ziekte, die de arme
mensen bij honderden wegraapte. De ene kon de andere geen
handreiking meer doen. De ongelukkige kranken436 konden op
het laatst geen dronk water, waarnaar zij zo begerig waren, meer
verkrijgen. Men vond op de zolders, in de paarden-, beestenen zwijnenstallen, in de korenkisten en brouwkuipen ontelbare
doden, die zonder hulp of verkwikking weggestorven waren.
In het kerspel Veldhuizen hadden zich veel boeren verenigd en
tot het adellijk huis te Esche, als tot een vesting, de toevlucht
genomen. Zij werden echter door honger en ziekte uiteindelijk
genoodzaakt hun schuilplaats te verlaten en deze met alle daar
435 Mesthopen.
436 Zieken.
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geborgen goederen aan de vijand over te geven. Tot eer van
de burgers de Nieuwenhuis verdiend gemeld te worden, dat zij
de drukkende ellende van hun buren naar vermogen zochten
te verminderen door hun bier een brood te doen toekomen.
Maar de voerlieden die hun deze ondersteuning moesten
toebrengen, waren niet veilig op de weg. Dikwijls werden hun
de paarden afgenomen, of wagen en paarden, met alles wat
zij de hongerigen wilde toevoeren, door zwervende benden
opgevangen, zodat zich ten laatste niemand meer buiten de stad
wagen durfde. In één woord, de ellende was onbeschrijfelijk en
het getal van de mensen die onder de grootste smarten, zonder
enige verkwikking, stierven beliep vele honderden.
Men telde in en buiten Nieuwenhuis meer dan 11.000 doden,437
Die in een korte tijd weggevallen waren en onder dit getal waren
al de slachtoffers van pest en honger nog niet eens begrepen,
daar gehele huisgezinnen en families zodanig uitgestorven
waren, dat niemand van hun lot een juist bericht kon geven
en bovendien velen, die reeds schenen hersteld te zijn, aan de
gevolgen van de plaag, naderhand nog overleden.
Geen wonder dan, dat de onbeschrijfelijke rampen van deze tijd
met de verwoesting van Jeruzalem vergeleken werden.

Openlijke collecte

Men kan zich gemakkelijk verbeelden hoezeer deze ellende de
brave landheer, die bij de beste wil dit niet verhinderen kon,
treffen moest. Om intussen de smartelijke wonden zoveel
mogelijk te verzachten, liet hij voor de verarmde ingezetenen
een openlijke collecte in de graafschappen Teklenburg en
Steinfurth aanstellen, die de som van 254 rijksdaalders opbracht.
Hierbij voegde de graaf Arnold een aanzienlijke hoeveelheid
koren, brood en andere levensmiddelen, die hij na het opbreken
van het leger door de predikanten van elke plaats onder de nog
overgebleven arme inwoners, naar de mate van hun behoeften,
437 Zou het verhaal van de onbekende schrijver ook een weinig overdreven
zijn? Wanneer dat alles zo is, als hij zegt, dan zou meer dan de helft van
de inwoners van de hele graafschap Bentheim omgekomen zijn. Het is licht
mogelijk, dat door het afschrijven van dit dagboek in het getal een nul te veel
geplaatst is en dat de oorspronkelijke schrijver slechts een getal van 1100
doden opgegeven heeft.
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liet uitdelen; terwijl hij de predikanten, die ook al het hunne
verloren hadden en van de gemeente niets krijgen konden,
gedurende het gehele jaar, totdat God een nieuwe zegen gaf,
van geld, brood, bier, koren, spek enz. en dus voorzag, als het
ware uit de hand spijzigde.

Roof

Al het bovengemelde gebeurde in het Nedergraafschap. Toen
het leger van Verdugo bij Denekamp stond, kreeg ook het
Bovengraafschap zijn beurt. De boeren om Noordhoorn en
Gildehuis werden geheel uitgeplunderd en ofschoon graaf
Arnold de generaals en de voornaamste officieren, onder wie
zijn eigen neef, de graaf van Berg,438 was, op het huis Altena bij
Schutterop deftig onthaalden en zij de plechtige belofte deden
dat de onderdanen in het toekomstige over geen mishandelingen
zouden te klagen hebben, zo ging men evenwel de oude gang
en deze officieren schaamden zich niet het afgemaaide koren
door hun wagens van het land te laten halen en in hun leger te
doen brengen.

Schade

De schade door dit alles veroorzaakt is naderhand gerechtelijk
onder redelijke verklaring opgenomen.
Het kerspel Emmelkamp heeft opgegeven: 50.000 rijksdaalders.
Het kerspel Ulzen 			
40.000 rijksdaalders,
het kerspel Veldhuizen in het begin
40.000 rijksdaalders,
naderhand was het niet meer uit te vorsten,
het kerspel Schutterop 			
1000 rijksdaalders.
Op 2 januari 1594 trokken twee Spaanse kapiteins, namelijk
Don Juan de Cordua en Don Colla Maria de Callo, met 500
ruiters door Gildehuis en begaven zich van daar naar Bentheim
waar zij tot de vierde dag bleven, wanneer graaf Arnold van
Steinfurth kwam, de officieren werden deftig onthaald en door
deze beleefde behandeling, hun afmars bevorderde. Dit was
438 Het graafschap Berg was een graafschap binnen het Heilige Roomse
Rijk. Na 1356 of 1380 werd het graafschap verheven tot hertogdom. Ten
zuidoosten van graafschap Bentheim.
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de eerste maal dat de Spanjaarden in de grafelijke residentie
hun kwartieren namen. De Gildehuizers hoopten wegens de
doormars naar Bentheim ditmaal gelukkig weg te zullen komen.
Daar zij echter hun beste effecten, klederen, meubelen, koren
en vlees naar Bentheim in zekerheid gebracht hadden, zo was
een schade even zo groot als die van de Bentheimers.
Op 9 maart kwam er wederom een Spaans overste met 11
vaandels ruiterij te Bentheim aan. Deze was zo wreed, dat hij
niet alleen door zijn volk de ingezetenen het grootste nadeel
toegebracht, maar ook met opgeheven stroowisschen439 dreigde
hun huizen in brand te zullen steken en ofschoon graaf Arnold
de beide Drosten van Bentheim en Steinfurth tot hem zond
en hem de heerlijkste spijzen en de kostbaarste wijn bezorgde,
bleef hij toch tot de derde dag te Bentheim en liet hij de
afgezonden heren nauwelijks in zijn tegenwoordigheid komen.
Op 8 mei 1594 kwam een roversbende van Oldenzaal te
Gildehuis, brak de kerk met geweld open, sloeg kisten en kasten
in stukken en sleepte alles wat de ingezetenen daar in veiligheid
gebracht hadden met geweld weg.
In het begin van juni van dit jaar lokte de barbaarse kapitein
Mendo, die zijn kwartier te Ootmarsum had, de burgers van
Nieuwenhuis onder de schijn van hun vee uit de weide te willen
roven buiten de stad. Door de ruiters omsingeld, beloofde
het monster hun pardon, wanneer zij hun geweren aflegden.
Dit ter goede trouw gedaan hebbende, liet hij ze jammerlijk
vermoorden en als enige van die burgers om aan de handen van
de moordenaar en te ontsnappen, de vlucht in een nabijgelegen
schuur genomen hadden, liet Mendo deze in brand steken en al
die ongelukkigen in de vlam omkomen; meer dan 60 personen
stierven van hier een ijselijke dood, onder welke enige van Ulzen
en Emmelkamp waren, die toevallig de weg passeerden.440
439 Fakkels van stro, bundel stro.
440 Het was de schuur van Spikman in de borg bij Nieuwenhuis. Onder
de vermoorden bevond zich Jan van Dorsten, een aanzienlijk burger uit
Nieuwenhuis.
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Op 13 juni kwam een stropende bende, onder begunstiging
van een dikke nevel, van Enschede en roofde het vee uit het
Bentheimer woud.
Op 30 juni kwam diezelfde bende weer. Van de soldaten op
het kasteel garnizoen houdende, die haar nazaten om het vee te
redden, werden zes man bij Gildehuis doodgeschoten.
Op 1 augustus werden de burgers van Gildehuis van hun vee,
dat zij in het voorjaar reeds met 100 rijksdaalders losgekocht441
hadden, beroofd.
Op 30 januari 1595 werden hun wederom de koeien en paarden
weggenomen en in februari kwam de wrede kapitein Mendo
van Ootmarsum, nadat hij het Munsterse stadje Horstmar
uitgeplunderd had en bracht door een enkel nachtkwartier de
arme inwoners van Gildehuis een schade van meer dan 300
rijksdaalders toe.
Op 22 december 1596 kwam een grote hoop Staatse442
krijgsbenden te Borghorst en Laar, in het graafschap Steinfurth
en veroorzaakte door een driedaags verblijf de ingezetenen
grote kosten. Kortom het is niet te beschrijven, hoeveel de
open plaatsen in het graafschap Bentheim van de Spanjaarden
geleden hebben.
Men berekent de schade door hem veroorzaakt, van het begin
van de oorlog tot 1596, op bijna 2 × 150.000 rijksdaalders, niet
tegenstaande graaf Arnold al het mogelijke ter bewaring van
zijn onderdanen deed en zelfs bij het Spaanse hof de Brussel
over het roven en moorden in een onzijdig land, door zijn
afgevaardigden de bitterste klachten voerde.
Eindelijk volgde er een kleine verademing, toen namelijk
de Staten, door prins Maurits van Oranje in oktober 1597
de naburige plaatsen Grol (Groenlo), Enschede, Oldenzaal,
441 Losgeld betaald om het vee te mogen houden.
442 Protestantse ‘Hollandse’ troepen. De Staatsen waren tegenstanders van
de Spanjaarden.
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enzovoort weer veroverden en op 2 november van dat jaar de
vesting Lingen innamen.
Vanaf deze tijd tot 1605, toen de stad Lingen weer verloren
ging, had het graafschap Bentheim weinig te lijden. En het
is zeer opmerkelijk dat de burgers en boeren van welke vele,
wegens het bestendig gevaar en omdat zij alles verloren hadden
buiten het land gevloden waren, door de vrede van deze weinige
jaren onder Gods zegen zozeer weder opgeholpen werden, dat
zij niet alleen de geleden verliezen herstelden, maar ook in een
betere staat geraakten, dan waarin zij voorheen geweest waren.
Nog een donkere wolk zweefde over het graafschap Bentheim in
het jaar 1598, toen de Spanjaarden met Frankrijk vrede gesloten
hebbende en hun gehele krijgsmacht uit Frankrijk, Artois en
Brabant, door de Groot Amirant van Arragonien, over de Rijn
voerende, de winterkwartieren in Westfalen en bijzonder in het
Munsterland namen.
Thans kreeg ook de stad Schutterop, die tot hiertoe nog
tamelijk verschoond gebleven was, een bezoek. De kapitein
Paulo Emilio nam op 21 november met een eskadron443 ruiterij
en drie vaandels voetvolk zijn kwartier bij de burgers aldaar en
bleef er drie maanden en tien dagen.
Het onderhoud van deze troepen kostte het graafschap,
behalve hetgeen de stad Schutterop in het bijzonder daardoor
leed, de som van 12.452 rijksdaalders, waaraan het graafschap
Teklenburg 3125 rijksdaalders bijdroeg. De stad en het kerspel
Schutterop met het stadje Gronau moesten bovendien nog aan
de graaf van Buren, die te Metelen zijn garnizoen had, 1940
rijksdaalders betalen.
Dit alles gebeurde niettegenstaande graaf Arnold de
opperbevelhebber alle mogelijke beleefdheden bewezen en hem
de schoonste paarden, met zadel en toom ten geschenk gegeven
had. De schrik voor deze Spaanse armee was in alle naburige
landen zo groot, dat de landheren zich voor hun personen (de
soldaten) niet meer veilig achten.
Graaf Arnold, die in alle rampen van zijn onderdanen gedeeld
had, besloot, toen men zijn neef graaf Wijrich van Bruch op
443 Militaire eenheid 70-250 manschappen.
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diens eigen kasteel wreedaardig vermoord en van alles beroofd
had, met zijn hofhouding de wijk eerst naar Teklenburg en
vervolgens naar Rheda te nemen; terwijl hij zijn zonen naar
Freudenberg en vandaar naar Kassel zond.
Het archief werd van Teklenburg naar Bremen in zekerheid
gebracht. Zo spoedig intussen deze vloed Westfalen
overstroomde, zo snel werd men ook door de hand van de
Almachtige daarvan weer bevrijd. Op ontvangen bevel brak het
garnizoen van Schutterop op 31 maart 1599 op. En trok met
de armee, die elders in Westfalen de winterkwartieren gehad
had, naar de Rijn terug. Gedurende deze drie maanden was in
Schutterop geen openlijke Godsdienst gehouden.
Thans had men weer rust tot het jaar 1604, toen een leger van
vele duizend Spaanse muitelingen te paard en te voet, die zich
van de aartshertog Albert van Oostenrijk, wegens onthouding
van de soldij afgescheurd hadden, over de Rijn trok en in de
onzijdige landen ellendig huis hield. Deze ongenode gasten
waren reeds tot Teklenburg gekomen en hadden zich onder het
kasteel en in het vlek Lengerich gelegerd, toen graaf Arnold,
door kostbare geschenken en 1200 rijksdaalders baar geld wist
te bewerken dat zij niet op Bentheim en Steinfurth trokken.
Nog groter was de vrees toen, in het jaar 1605, een
ontzagverwekkend heer (leger) van Spanjaarden onder bevel
van Ambrosius Spinola444 in Twente verscheen en zonder
aanmerkelijke tegenstand Oldenzaal bij verdrag445 innam,
vervolgens op Lingen trok en deze stad na een belegering van
vijf dagen veroverde.
Op welke mars het gehele leger een nacht bij Noordhoorn
stond en de ingezetenen van de stad en het kerspel veel nadeel
toebracht, hetgeen echter nog groter zou geweest zijn, wanneer
Adolfus, de oudste van de jonge graven, de hertog niet tot
Epe tegemoetgereden was en zich tot zijn ontvangst naar
Noordhoorn begeven had. Bij de aftocht van Lingen nam deze
armee haar weg over Gildehuis en verteerde daar in een nacht
444 Ambrogio Spinola (Ambrosio Espínola, Marqués de los Balbases),
(Genua, 1569 - Castelnuovo Scrivia, 25 september 1630) was een militair
strateeg, geroemd door vriend en vijand. Spinola trad in 1598 in militaire
dienst.
445 Overgave onder voorwaarden.
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alles, wat de ingezetenen in de weinige verlopen jaren weer
verzameld hadden.
Het bovengenoemde is een vertaling van een dagboek van een
ongenoemde schrijver, die deze ellende met eigen ogen gezien
heeft. Picardt zegt in zijn Chronijk van het landschap Drenthe,
bladzijde 239 en 240, daarvan:
“De duure tydt, gebreck van alles, vorst en regen, drongh de
naekte soldaten tot roven en stelen. Escherbrugge, Laerwoldt,
Emmelinkhem en d’omliggende plaetsen wierden van haer
Vee, koorn en andere goederen, ook van haer schoone Houdt
berooft, als het welcke verbrandt of aan Schansen en Dycken
geemployeert wierdt. De meeste omliggende huyslieden waren
van alles berooft en waren gevlucht. De swevende en bedelende
soldaten verspreydden de Legher ziekte in alle omleggende
dorpen en boerschappen, alsoo dat heele huisgezinnen
uitstorven.”
De overlevering heeft ook nog iets daarvan bewaard. Zo weet
men bijvoorbeeld dat twee boerenerven te Wilsum in die tijd
geheel verwoest zijn. Zo zegt ook de overlevering, dat enige
bewoners bij hun wederkomst, want alle waren gevlucht, de haard
met gras begroeid vonden en dat een wolvin haar jongen in een
paardenkrib geworpen had.
Veel mensen hadden hun geld hier en daar in de grond begraven,
zij stierven daarover weg en het werd, of in het geheel niet, of eerst
naar jaren bij toeval weer gevonden. Zo heeft men nog, voor weinige
jaren, in een koestal in het Laar een aanzienlijke hoeveelheid
Portugese en Spaanse, zowel gouden als zilveren munten gevonden
die naar alle waarschijnlijkheid door de voormalige eigenaar, die er
over weg gestorven is, daar geborgen waren.
Vervolgens, toen het leger spoedig naar de Rijn terugtrok, had
men minder overlast. In het jaar 1609 werd een stilstand van
wapenen voor de tijd van 12 jaren tussen de Spanjaarden en de
Nederlanders gesloten en van die tijd af had het graafschap enige
jaren rust.
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Achtste hoofdstuk

Over de rampen van de dertigjarige
oorlog

Onmiddellijk op de Spaanse krijg volgde de dertigjarige oorlog
die in 1618 zijn begin nam en in 1648 met de Munsterse vrede
eindigde.
Deze oorlog werd tussen de keizer, de koning van Spanje in de
Rooms-Katholieke reeks landen aan de ene zijde en tussen de
koning van Frankrijk, de koning van Zweden en de protestantse
rijkslanden aan de andere zijde gevoerd. Het vuur van de oorlog
brak eerst in Bohemen uit, waar men ondanks de bekende
majesteitsbrief of de plechtige verzekering door Rudolf II,
de protestanten in Bohemen, Moravië, Silezië, enzovoort op
11 juni 1609, nopens de vrije uitoefening van hun Godsdienst
gegeven, hen van deze vrijheid beroofde. De Standen van
Bohemen werden hierdoor zo verbitterd, dat zij de keizerlijke
gezanten 1618 te Praag uit het venster wierpen en de kerkvorst
Frederik van de Paltz tot koning van Bohemen verkozen, die
echter in het jaar 1620 op de witte berg voor Praag, de slag en
tegelijk de kroon van Bohemen weer verloor. Het vuur van de
oorlog verspreidde zich weldra door geheel Duitsland en werd
eerst in 1648 door de vrede te Munster geblust.
Ondanks alle aangewende moeite, heb ik nergens een dagverhaal
van hetgeen die langdurige oorlog in de graafschap Bentheim
voorgevallen is, kunnen vinden. De lezer zal zich dan met het
volgende, het welk ik uit oude papieren verzameld heb, moeten
vergenoegen.
Ons vaderland was in die dagen bij afwisseling door de
keizerlijke, Zweedse, Lunenburgse en Hessische troepen bezet, die
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de steden belegerden en innamen en de grootste verwoestingen
aanrichtten. De steden Schutterop, Noordhoorn en Nieuwenhuis
werden niet alleen van haar vestingwerken, maar ook van haar
welvaart beroofd. Het kasteel te Lage werd geslecht, waarvan
Picardt het volgende verhaalt:
“Anno 1626 in Julio heeft zyn Gn. Graef Ernst Casimir den
Heere Caspar van Uesum, Heer van Nyenoort, Drost tot
Covorden in der Landtschap Drenth, Overste, met een partye
volcks en gheschut gesonden naar het Huys te Laghe gelegen
in de Graefschap Bentheim.446 “Waarop Spaens garnisoen lagh,
onder ‘t commando van de heer van den Heere van den Keteleur
en waer uit seer grote en gedurige excursien geschieden, in
de nabuurige Nederlandse provintien: Welk Huys dan den
Heere van Nyenoort heeft inghenomen en met enige tonnen
buskruydt gelegdt in de kelders, laten in de lucht vliegen.”
Veel ingezetenen verlieten hun vaderland om van de vreselijke
last van de inkwartiering en van de contributie bevrijd te blijven.
In het jaar 1624, wanneer de oorlog nog maar zes jaren geduurd
had, stonden reeds vele huizen te Nieuwenhuis leeg. Daar nu de
overige burgers hierdoor nog meer gedrukt werden, zo kregen
de burgemeesters door een grafelijk Rescript van 17 juni bevel
een wekelijkse schatting447 op de uitgewekenen te leggen en bij
wanbetaling lege huizen en verlaten gronden daarvoor aan te
tasten. Dit bevel werd herhaald op 25 oktober 1625.
De Luneburgers, Zweden, Hessen en Keizerlijken vorderden
(elke mogendheid afzonderlijk) een zware contributie, waarvan
maandelijks een bepaalde som moest opgebracht worden. Deze
schattingen zijn onder de naam van Teklenburgse, Osnabrückse
en Rheinse contributie bekend en werden met de uiterste
gestrengheid ingevorderd. Hoe groot de som is, welke het
graafschap in die 30 jaren aan bovengenoemde Mogendheden
betaald heeft, kan ik niet bepalen. Het volgende heb ik uit de
stadspapieren te Nieuwenhuis verzameld:
Nadat de Keizerlijke reeds in het jaar 1628 een contributie
446 Lage behoorde alzo in die tijd tot het graafschap Bentheim.
447 Belasting.
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ontvangen hadden, moest het graafschap in het jaar 1631 de
Osnabrückse en Teklenburgse contributie betalen. De drie
steden moesten tot de eerste maandelijks 62 rijksdaalders tot de
laatste 31 rijksdaalders bijdragen. In hetzelfde jaar vorderden de
Keizerlijken van de drie steden maandelijks 150 rijksdaalders.
In 1632 waren drie keizerlijke regimenten ten laste van de
graafschappen Bentheim, Tekelenburgh en Steinfurt; als: het
regiment van Leutersam, Wartenburg en Ohr. (?) Vervolgens
werden gemelde graafschappen met de compagnie van Marschalk
te voet, die van Simmern te paard en met het gehele regiment van
Westerholt bezet.
Daar de schattingen tot onderhoud van deze troepen zo
spoedig niet konden bijgebracht worden, zag de Graaf Arnold
Joost zich genoodzaakt meer dan 32.000 rijksdaalders op zijn
tafelgoederen448 op te nemen.
In 1633 moesten de drie steden tot de Hesssische contributie
maandelijks betalen 160 rijksdaalders en daar zij hiermede
achterbleven, zo kregen zij militaire executie, welke een van de
geestelijken van Frenswegen, Herman Raimundi, en de rechter
van Noordhoorn oplichtten449 en naar Koessfeld voerde, waar
deze heren onder belofte van binnen vier dagen 4000 rijksdaalders
te zullen betalen, ontslagen werden.
Aan de vestingbouw de Rheine moesten in dit jaar alle
dagen 60 man uit het Graafschap Bentheim arbeiden en de
ingezetenen waren tevens verplicht een aanzienlijke hoeveelheid
levensmiddelen in het Hessisch leger te Rheine en te Ahuizen te
leveren.
In ditzelfde jaar moesten bovengenoemde drie steden tot
de contributie, door de keizerlijke overste baron Von Kettler,
uitgeschreven maandelijks betalen 200 rijksdaalders.
In 1634 en moest het Graafschap Bentheim maandelijks aan de
keizerlijken betalen 1200 rijksdaalders. De overste Von Kettler
dreigde in de maand april van dat jaar wegens de achterstallige
bijdragen, de grafelijke meubelen van het slot de Steinfurt te
448 In de Middeleeuwen landerijen waarvan de opbrengst bestemd was voor
de bisschop of voor de vorst. De letterlijke betekenis is: voor de tafel; in het
algemeen voor de hofhouding.
449 Oppakten, ‘van hun bed lichtten’.
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zullen wegvoeren. Er werd derhalve van elke boerenerf een
buitengewone afgave van twee rijksdaalders gevorderd, en van
de kotters450 en burgers een bijdrage naar evenredigheid van
hun bezittingen geëist. Welke buitengewone schatting van de
maandelijkse contributie konden afgetrokken worden, moetende
de wekelijkse belasting haren gang gaan. Ook vorderde de overste
Von Kettler, te Steinfurth zijn verblijf houdende, in dit jaar van de
stad Nieuwenhuis voor zijn ruiterij 200 mudden haver en meer
dan 20 voeders hooi.
In 1635 voerden de Zweden de Ambtman van Witmarschen,
wegens achterstallige contributie als gijzelaar weg. Vanaf 1 oktober
tot het einde van het jaar moest het graafschap tot de Rheinse
contributie, betalen 2188 rijksdaalders.
In 1637 moesten alle maanden 1000 rijksdaalders aan de
commandant van Meppen betaald worden. Voorts moest het
graafschap tot onderhoud van de lijfcompagnie van de keizerlijke
generaal wachtmeester, vrijheer Von Vehlen te Rheine, en van
een compagnie te voet te Nieuwenhuis, gelijk ook ter bekostiging
van de generale staf, maandelijks 2900 rijksdaalders opbrengen,
waartoe de stad Schutterop 78, Noordhoorn 58 en Nieuwenhuis
64 rijksdaalders moest bijdragen.
In de maand juli van het jaar 1638 bedreigde de overste luitenant
Wersebe het graafschap met een zware executie, die echter door
bemiddeling van de secretaris Kantzler en diens stellige belofte dat
niet alleen in twee dagen 100 Rijksdaalders voor elke compagnie
zouden geleverd, maar dat ook 1000 Rijksdaalders op de restanten
zouden betaald worden, afgewend werd.
De steden werden derhalve door een rescript van 30 juli
aangemaand hun bijdragen stipt te voldoen, net als de gerechten451
Ulzen en Emmelenkamp, die tevens aan de betaling van de nog
schuldige restanten van de uitgezette 2400 rijksdaalders herinnerd
werden.
In dit jaar betaalden de drie steden voor de laatste maand 300
rijksdaalders. Hoeveel zij in de vorige maanden betaald hebben,
vind ik niet aangetekend.

450 Keuterboeren, boeren met een kleine boerderij. Köjter.
451 Gemeenten.
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In 1639 betaalde het graafschap voor de maand april aan de
keizerlijken 4000 rijksdaalders.

Tabel

Uit de volgende tabel zal de lezer kunnen opmaken, hoe hoog
de onderscheidene gerechten dat een maandelijkse schatting,
aangeslagen waren. Tot een contributie van 2188 rijksdaalders
in 1635 uitgeschreven betaalden de drie steden maandelijks 218
rijksdaalders.
Het gerecht Schutterop maandelijks
525 rijksdaalders.
Dorp en kerspel Ulzen maandelijks
525 rijksdaalders.
Emmelenkamp maandelijks 		
390 rijksdaalders.
Noordhoorn maandelijks 		
290 rijksdaalders.
Veldhuizen maandelijks 			
190 rijksdaalders.
Witmarschen maandelijks 		
50 rijksdaalders.
Totaal 			
2188 rijksdaalders.
In 1640 werden voor de maand mei weer 4000 rijksdaalders
geëist, waartoe het gerecht Ulzen 690 rijksdaalders moest
bijdragen. Daar dit gerecht intussen, zoals in het grafelijk
rescript gezegd wordt, geruïneerd was, zo zouden op order
van de generaal burgemeester Von Vehlen van deze 690
rijksdaalders 200 rijksdaalders kunnen afgetrokken worden. De
stad Nieuwenhuis betaalde hiertoe 144 rijksdaalders; of het de
Graafschap in deze beide jaren elke maand zoveel betaald heeft,
kan ik bij gebrek aan narichten niet bepalen. Maar het komt mij,
daar de som van de maand april 1639 met die van de maand
1640 gelijk staat, niet onwaarschijnlijk voor.
In dit jaar had de stad Nieuwenhuis, wegens de achterstallige
penningen, militaire executie van de keizerlijken. Van de
contributie aan de Zweden, in de volgende jaren, tot aan
de vrede in 1648 betaald, heb ik de volgende specifieke lijst
gevonden:
Het Graafschap Bentheim heeft aan de Zweden betaald:
In het jaar
1640 in het jaar 		
1641.
		Rijksd.			Rijksd.
In juni
400. 			
In januari
400.
Juli 		
400. 			
Februari
800.
Augustus
400. 			
Maart
800.
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September
400. 			
April
Oktober
400. 			
Mei
December
400. 			
Juni
In juli 		
500 			
November
Augustus
500 			
December
September
400.			1646.
400 			
januari
Oktober
November
400 			
februari
December
400 			
maart
1643. 					
April
Januari
600. 			
Mei
600.
		
Juni
Februari
Maart 		
600. 			
Juli
April 		
600. 			
Augustus
Mei 		
600. 			
September
Juni		
600. 			
Oktober

600.
400.
500.
300.
300.
900.
400.
600.
600.
400.
400.
400.
500.
500.
400.

1644. November en december zijn van Minden uitgeschreven.
Oktober
500.
November
500.
500.
December
1645.					1647.
Januari
300. 			
Januari
Februari
300. 			
Februari
Maart 		
300. 			
Maart
April 		
300. 			
April
Mij 		
300. 			
Mij
Juni 		
300. 			
Juni
Juli 		
300. 			
Juli
Augustus
300. 			
Augustus
September
300. 			
September
Oktober
300. 			
Oktober

900.
900.
900.
900.
800.
2000.
2800.
300.
1200.
400.

November
1200. 			
December
1200. 			
1648. 					
Januari
1200. 			

1200.
2400.
1200.
1500.
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Februari
Maart
April
Mei

Uit deze opgave van de maandelijkse schattingen zou de lezer
zich een denkbeeld van de treurige toestand van het Graafschap
Bentheim in die jaren kunnen vormen. Het is niet te verwonderen
dat de inwoners zich dikwijls in de volstrekte onmogelijkheid
bevonden de gevraagde sommen op te brengen.
Op het stadhuis de Nieuwenhuis vindt men een geheel
pakket papieren, die alleen uit aanmaningen tot betaling van
de achterstallige maandelijkse contributie bestaan. De rechters,
burgemeesters en zelfs de predikanten werden dikwijls wegens
achterstallige bedragen gearresteerd en weggevoerd.
Zo was bijvoorbeeld de rechter van Veldhuizen, in het jaar 1634,
met andere ingezetenen van het graafschap gearresteerd en kwam
er een grafelijk bevel, dat iedere burger zijn restanten, wanneer hij
die niet collecteren kon, zou opnemen, op dat de gevangenen toch
eindelijk mochten ontslagen worden.

Gijzeling en vlucht

De predikanten Jacobus Vocking452 te Ohne, Lucas Spork te
Veldhuizen en Gerhardus Perizonius te Ulzen werden door de
soldaten wegens de achterstallige contributie naar Rheine gevoerd
en zo lang gevangen gehouden tot dat zij voor hun gemeente
betaald, of voor de schuldige contributie borgtocht gesteld,
hadden. De predikant Vocking te Ohne nam voor zijn eigen
rekening 200 rijksdaalders op, welke eerst lang na zijn dood, op
herhaalde aanmaning van de Classis en de Overkerkenraad aan
zijn erfgenaam weer betaald zijn geworden.
Geen wonder derhalve, dat de rechters en burgemeesters in
de verzoeking geraakten het land te verlaten en zich door de
vlucht aan de dagelijkse toenemende verdrukking te onttrekken,
waarvan zij door een nadrukkelijk bevel van de graaf Arnold
Joost, van 4 augustus 1634, afgemaand werden. Geen wonder ook,
dat de predikanten de eerste gelegenheid der verplaatsing gretig
omhelsden en dat de ene gemeente na de andere vacant werd.
Twee predikanten: dominee Neander van Bentheim en Hoedt van
452 Deze Jacobus Vocking werd in de plaats van zijn overleden vader in
het jaar 1624 van het sticht Leden in het graafschap Tekelenburg herwaarts
beroepen. Men zie G. A. Rump, Hist. Beschreibung der Grafsch. Teklenburg,
bladzijde 70. Hij overleed aan de pest, in het jaar 1640. Class. Protokol.
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Ulzen, vertrokken zonder hun dimissie gevraagd te hebben, de
eerste naar Lochem de laatste naar Zelhem.453
Behalve de zware schattingen, welke van de ingezetenen
geëist werden, moesten zij de troepen, die dikwijls geheel uit
paardenvolk bestonden op hun kosten onderhouden. Zo werd
bijvoorbeeld in het jaar 1634 het graafschap Bentheim met
vier eskadrons Lunenburgse ruiterij bezet, waaraan het gerecht
Schutterop wekelijks 74 mudden haver en 1122 pond hooi, het
gerecht Ulzen evenzoveel en andere gerechten naar evenredigheid
leveren moesten.

Roof en mishandeling

Dikwijls waren de ingezetenen op het platteland aan de
mishandeling van stropende benden blootgesteld. Om roof en
plundering te beletten kregen de rechters en burgemeesters op
27 augustus 1633 een grafelijk bevel, dat in het dorp of in de
boerschappen waar geplunderd werd, de klok zou aangetrokken
of de trommel geroerd worden en dat op dit signaal de naburige
ingezetenen gewapend te hulp snellen, de plunderaars vervolgen
en gevankelijk naar Bentheim voeren zouden.
Daar dit middel ter beveiliging van het eigendom intussen, dikwijls
gevaarlijk was, zo verzocht de graaf om voor sauvegarde454 brieven,
welke ook van alle krijgvoerende machten gegeven werden. In het
stadsarchief de Nieuwenhuis vindt men nog een beschermbrief van
de keurvorst van Beieren, Karel Lodewijk, d. d. Wesel 31 mei 1638,
van de keizerlijke veldmaarschalk Wilhelm, baron van Lamboy, uit
het hoofdkwartier te Emsburen van 17 september 1647 en van de
Zweedse generaal van de cavalerie en gouverneur van Bremen en
Verden, Hans Christoph van Königsmark, uit het hoofdkwartier bij
Rheine van 11 september 1647.
De armoede van de ingezetenen was door al die druk tot het
hoogste toppunt geklommen, waartoe de onvruchtbaar jaren van
453 De graaf gaf door een rescript van de overkerkenraad van 27 september
1637 zijn ongenoegen daar over te kennen, waarin onder anderen gezegd
wordt, dat twee predikanten zijn hooggrafelijke genade, den flock als ‘t ware,
voor de deur gezet hadden, en dat het getrouwe zielzorgers niet betaamde,
zich door een troebel wolkje te laten verschrikken, veel minder om liederlijk
gewin, hun gemeente te verlaten.
454 Vrijgeleide. (Frans; sauver, garder; redden, bewaken.)
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1630 en 1631 ook het hunne toebrachten.455
Om slechts een enkele staal daarvan te geven, merk ik aan,
dat de gemeente van Ohne niet in staat was de afgebrande
predikantswoning weer op te bouwen, wordende dominee
Lohman in plaats van dominee Vocking van Gildehuis herwaarts
beroepen, genoodzaakt, in het jaar 1650 uit zijn eigen middelen
een nieuw huis te bouwen.456
In het jaar 1657 verzocht hij de bemiddeling van de Classis, ter
restitutie van zijn verschot,457 daar hij dit zo min als de door zijn
voorganger Vocking ter reparatie van het oude huis aangewende
penningen van de gemeente krijgen konde.
De Godsdienst was in het diepst verval geraakt: de kerken waren
in een desolate staat, de predikantshuizen bijna onbewoonbaar, de
traktementen bleven achter, de vergaderingen van de predikanten
konden van 1632 tot 1640 niet geregeld gehouden worden daar
niemand zonder gevaar zich van huis begeven durfde.
In het Classis Protokol vind ik aangetekend, dat de vergadering
van de Classis te Ohne op 27 september 1627 door een
menigte Spanjaarden, welke onverwacht in het dorp kwamen
en de ingezetenen noodzaakten met hun goederen in de kerk
te vluchten, gestoord werd. Er is nog een dankpreek van
Gerhard Perizonius, predikant te Ulsen, voorhanden onder de
titel: Dankpredigt uber die erlösung von der sieben und zwanzig järigen
Gefängnis, womit unser liebes Vaterland, die Grafschaft Bentheim in
‘s gemein und das gericht Ulsen insonderheid, elendig gepresset worden,
gehalten in der christelichen Gemeine zu Ulsen, am 21sten März 1651
gedruckt zu Amsterdam bey N. von Ravesstein 1651.
In deze preek, naar aanleiding van Judic V: 1, 2.458 zegt de leraar:
455 Volgens Picardt werd het schepel rogge toen in Drenthe verkocht voor
vier tot ƒ 10, Chronijk van het Landschap Drenthe, bladzijde 251.
456 Een opschrift boven de deur van de predikantswoning te Ohne luidt
dus: “Dum nequeunt reparare mihi aedes parochiales, infelix propriam
cogor habere domam. Dat is: daar de gemeente buiten staat is mijn
predikantswoning te herstellen zo word ik ongelukkige genoodzaakt, mijn
eigen huis te hebben.
457 Voorschot.
458 Judith. 5: 1-2. 1 En het werd Holofernes, de krijgsoverste van het
heerleger der Assyriërs, geboodschapt dat de kinderen Israëls zich bereiden
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“Behalve de inkwartiering leden wij vreselijke door de
brandschattingen. Wanneer wij de opgelegde last aan geld of aan
voeragie niet ter bestemde tijd op de bepaalde plaats bezorgden,
maar daarmede terug bleven, hetwelk somtijds wegens de
heersende wanorde maar meest wegens het onvermogen van
de ingezetenen gebeurde, daar ons land door deze langdurige
oorlog zo kaal werd als Egypte ten tijden toen de sprinkhanen
het bedekte en alles wat groen was op het veld en op de bomen
verteerd hadden, dan werden terstond soldaten uit de respectieve
garnizoenen gezonden die ons ellendig behandelden. Dikwijls
hadden wij de executie van onderscheidende garnizoenen en
wel van beide krijgvoerende partijen, twee maal op een dag;
ook wel zeven maal binnen acht dagen. Dan ging het ons,
gelijk Job, toen eerst de Arabieren kwamen en zijn runderen
en ezelinnen roofden en spoedig daarna de Chaldeeën, zijn
kamelen wegdreven. De ene partij roofde onze paarden,
schapen en runderen. De andere nam man, vrouw en kinderen,
klederen en huisraad en wat men verder vinden en wegvoeren
kon, mede. De gevangenen werden naar de garnizoensplaatsen
gevoerd en velen in de blokhuizen459 gezet, waar hun het lachen
wel vergaan wilde.
Ik herinner mij nog zeer goed, hoe enige van mijn toehoorders
als ik op dringend aanhouden verscheen, om hem tegen betaling
van een som geld uit de harde gevangenschap van 20 weken te
verlossen, van blijdschap verstomden en over het lijden, hetwelk
zij uitgestaan hadden, als kinderen weenden.

Snaphanen

Wij waren in gestadige vreeze, gevangengenomen, geslagen en
beroofd te worden. Wij waren onveilig, zowel binnen als buiten
onze woningen. Wij konden niet van de ene stad tot de andere,
van het ene dorp of van de ene boerschap tot de andere komen
tot de krijg, en dat zij de doorgangen van het gebergte besloten, en al de
spitsen der hoge bergen bemuurd hadden, en dat zij in de vlakke velden
beletsels gesteld hadden.
2 En hij werd zeer toornig, en hij riep al de oversten der Moabieten, en de
krijgsoversten der Ammonieten, en al de vorsten van het land aan de zee.
459 Gevangenis.
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zonder vrees van onder de snaphanen460 te vallen, uitgetrokken
en mishandeld te worden. Vele mannen brachten met vrouw en
kinderen dagen en nachten achter heggen in sloten of in woeste
huizen door. Andere trokken met vrouw en kinderen bij nacht over
de grenzen om een schuilplaats in naburige landen te zoeken. Men
was een tijd lang zo onveilig, dat brave en eerlijke mensen in hun
eigen huizen niet met vrede sterven konden, maar tot het gemene
hospitaal de toevlucht nemen moesten, om daar de geest te geven.
Dikwijls konden wij onze godsdienst, zelfs op hoge Feestdagen,
zonder stoornis wegens de invallende executanten niet verrichten.
Vaak werden wij verhinderd onze dierbare overledenen de laatste
eer, volgens christelijk gebruik, te bewijzen.
Meer proeven van deze ellende mag ik niet verhalen. Jongelieden!
Wilt gij er meer van weten, vraagt uw ouders, die kunnen u
vertellen wat zij beleefd hebben.

Zedeloosheid

De zedeloosheid nam van tijd tot tijd toe, de openbare godsdienst
werd niet alleen van velen verwaarloosd, maar dikwijls door
openbare drinkgelagen in de nabijheid van de kerk gestoord;
zodat de predikanten bij herhaling de bitterste klachten aan
de kerkenraad en door deze aan de landheer brengen en er
op aandringen moesten om door een gestrenge politie het
zedenbederf tegen te gaan.461

Vrede van Munster

In het jaar 1648 ging eindelijk de dageraad des vredes op, en
Bentheims inwoners ademden met hun Duitse broeders weer vrij.
In dat altoos gedenkwaardig jaar en wel op de laatste dag van
dit jaar had er echter nog een hoogst onaangename gebeurtenis in
het graafschap Bentheim plaats.
460 Een snaphaan, vuursteengeweer of vuursteenmusket is een gladloops
voorlaad-geweer dat in de tweede helft van de zeventiende eeuw, de
gehele achttiende eeuw en de eerste helft van de negentiende eeuw het
standaardwapen van de infanterist was. Daarna werd het in de meeste landen
vervangen door het percussiegeweer (met slagwerk; dus met patronen.).
461 De oorlog is voor de zedelijkheid altoos nadelig geweest, gelijk wezenlijks
bij ervaring geleerd hebben. Moge de vrede van onze dagen een erfdeel van
de laatste nakomelingschap zijn!
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Op 31 december 1648 wilde een afgedankt regiment ruiterij,
onder commando van een overste die zich Graaf Wolbrig noemde,
met geweld de winterkwartieren in het graafschap nemen.
Graaf Ernst Wilhelm liet om dit te beletten al zijn boeren onder
aanvoering van de rechters en voogden bijeenkomen.
In het zogenaamde Bimolter broek, tussen Noordhoorn en
Veldhuizen, stelden zich deze in slagorde. De vijandelijke cavalerie
viel op hen aan en dreven de boeren van welke verscheidene
nedergesabeld werden op de vlucht. Een boeren tamboer roerde
intussen, nadat het slagveld reeds verlaten was, zonder ontvangen
bevel de trommel om de verstrooide manschappen van zijn
boerschap te verzamelen. Hierdoor werd de overste Wolbricht in
de waan gebracht, dat de vijand versterking ontvangen hebbende,
nog eenmaal zijn kansen wagen wilde. Hij liet derhalve, schoon
meester van het slagveld zijnde, tot de aftocht blazen en nam op
Wietmarschen trekkende, zijn winterkwartieren in het Munsterse.
Het graafschap werd alzo, door een trommelslager van deze
ongenodigde gasten bevrijd en voor vermeerdering van zijn reeds
zo hoog geklommen schulden bewaard.
De overlevering heeft van deze strijd tussen graaf Wolbrig en de
Bentheimse boeren nog het een en ander bewaard; bijvoorbeeld
men verhaalt dat de ingezetenen van het kerspel Ulzen, welke
op het ijs gevlucht waren, in de waan van daar veilig te zijn, het
grootste verlies geleden hebben; dat echter de Emmelkampers,
welke zich op de raad van een oude krijgsman achter wallen en
heggen gelegerd hadden, uit deze verschansing menig gelukkig
schot gedaan hebben; dat een ruiter in volle ren op de rechter
van Ulzen aankomende en deze onder de ijselijkste vloeken met
een zekere dood bedreigende, in dat ogenblik door een boer uit
het kerspel Ulzen van het paard geschoten zij en dat de rechter
daarvoor zijn dankbaarheid aan die boer getoond hebbe, door
hem gedurende zijn leven des zondag een vrije tafel aan zijn
huis te geven.

1672
Nadat het graafschap enige jaren rust genoten had, werd het in
het jaar 1672 door Christoph Bernhard van Galen, bisschop van
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Munster,462 weer gestoord. Deze nam met de talrijke armee ter
verovering van Coevorden en Groningen bestemd, zijn mars door
het graafschap en behandelde het niet als een neutraal, maar als
een vijandelijk land.
Op 3 juli 1672 vorderde hij dat het opwerpen van batterijen voor
Coevorden 500 arbeiders uit het graafschap Bentheim. Op 11 juli
werd deze vesting, die in geen behoorlijke staat van verdediging
was en welker voormalige commandant, W. van Broersma, aan
de bisschop de zwakke plaatsen verraden had, bij capitulatie
ingenomen. In de nacht van 29 op 30 december van dat jaar werd
deze bij verrassing door de luitenant kolonel Eibergen heroverd.
De Hollanders die de vluchtende Munstersen tot Nieuwenhuis
vervolgden brachten door plundering en brandschatting de stad
een schade van 500 rijksdaalders toe.
In de zomer van 1673 zocht463 de bisschop Coevorden weer in
zijn macht te brengen. Hij overstroomde het graafschap met zijn
benden en liet bij het huis Gramsbergen een dam door de Vecht
zetten welke vier uren in omvang en zeven sterkten464 had om de
loop van de Vecht te stremmen en alle van Coevorden komende
wateren op te houden teneinde daarmee de stad te overstromen,
de wallen te vernielen, de batterijen onbruikbaar te maken en de
bezetting van de toevoer van levensmiddelen af te snijden.
Duizenden van mensen werden uit het Munsterland, het
graafschap Bentheim en Overijssel met wagens en paarden geprest,
om aan deze dam te arbeiden. Alle watermolens in de Vecht en
Dinkel moesten zo lang stilstaan. De dijk gereed zijnde, werden de
molenschuttingen465 opgehaald en al het land tussen Coevorden
en Gramsbergen stond weldra onder water en vertoonde een
golvende zee. Men hield in schuiten en pontons somtijds kleine
watergevechten en de vesting geraakte in zodanige nood dat
generaal Rabenhaupt besloot haar gewapenderhand te ontzetten.
De plasregens, welke in de maand september vielen gepaard met
hevige winden ontsloegen hem echter van deze moeite. De dijk,
462 Bommen Berend.
463 Probeerde.
464 Versterkingen. Bijv. schansen, dijken, dammen, wallen. Stuw.
465 Stw bij de watermolen
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die zoveel arbeid gekost had, brak door en Coevorden was gered.
Hoeveel het graafschap in deze Munsterse oorlog geleden
heeft, kan de lezer daaruit opmaken, dat men in het jaar 1677
in de kleine stad Nieuwenhuis zeventig huizen telde die door
de soldaten verbrand of verwoest, of door de eigenaars verlaten
waren, of van welke de inwoners door de krijg zodanig verarmd
waren, dat ze geen inkwartiering konden dragen.
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Negende hoofdstuk

De overgang van de Graaf Ernst
Wilhelm tot de Rooms-Katholieke
godsdienst en de gevolgen daarvan

Graaf Ernst Wilhelm was geboren op het kasteel te Bentheim op
6 december 1623. Daar hij lang ongehuwd bleef en ook weinig
genegenheid dat het huwelijk toonde, zo stelde zijn broer Philip
Koenraad, graaf van Steinfurth, het toekomstige bezit van het
Graafschap Bentheim reeds volkomen zeker; dewijl hij de enigste
wettige erfgenaam was.
Wat gebeurde echter? Graaf Ernst Wilhelm ging in zijn 38e jaar
nog tot het huwelijk over. Bij zijn zuster Anna Amelia bevond
zich een Gelderse dame Geertruid van Zelst genaamd, die wel
van geen grafelijke afkomst was, doch uit een aanzienlijk geslacht
afstamde; want haar vader was landrechter te Zellen en haar
broeder landrechter te Hummeln en Stendern (Steenderen).466
Haar voorvaders hadden ook, van de vroegste tijden af, de
aanzienlijkste bedieningen in het graafschap Zutphen bekleed.
Deze dame die een sieraad van haar sekse was, maakte op onze
Ernst Wilhelm zoveel indruk, dat hij besloot haar tot zijn gemalin
te nemen. Dit huwelijk werd in de tegenwoordigheid van zijn
zuster voorgemeld, en van de hofmeester Wolf op 22 augustus
1661 op het kasteel te Bentheim door de hofprediker Nicolaus
Grimmelius openlijk ingezegend.
Het was licht te voorzien dat Philip Koenraad, die op de
ongehuwde staat van zijn broer het toekomstige bezit van
het graafschap Bentheim vestigde en ook mondelinge belofte
466 Dorpen in de Gelderse Achterhoek.
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dienaangaande meende ontvangen te hebben, dit huwelijk,
waardoor al zijn uitzichten verijdeld werden met een ongunstig
oog beschouwen, en de daarin verwerkt wordende kinderen
indien mogelijk, het erfrecht betwisten, zoude.

Hulp van Bernhard van Galen

Nauwelijks was het huwelijk met alle plechtigheden voltrokken,
of de jonge echtgenoten moesten allerlei onaangenaamheden
verduren. Om daartegen zoveel te meer bestand te zijn, verzocht
de gravin om de bescherming en tussenkomst van Christopher
Bernhard van Galen, bisschop van Munster,467 die haar ook,
met hand en zegel, door een brief van 7 oktober 1663 van zijn
bescherming verzekerde. Dewijl echter Philip Koenraad, graaf
van Steinfurth, daartegen alles zocht in beweging te brengen en de
bewijzen voor zijn vermeend recht bijzonder uit het zo ongelijke
huwelijk ontleende, zo werd de gemalin van Ernst Wilhelm onder
de bemiddeling van de bisschop van Munster door een diploma
van keizer Leopold van 27 januari 1666 in de Rijksgravenstand
verheven,468 hetgeen door de gehele graafschap openlijk bekend
gemaakt werd.
De broederstrijd hield echter daarom niet op. Er hadden
wijdlopende onderhandelingen onder bemiddeling van de
bisschop van Munster plaats; doch eer deze afgelopen waren,
overleed Philip Koenraad in het jaar 1668.
De grote gemeenzaamheid, welke gedurende deze twist tussen
de bisschop van Munster en Ernst Wilhelm had plaats gehad en
de duidelijke hulp, welke de eerste aan het huis Bentheim bewezen
had, haalden eindelijk de zwakke Graaf tot de rooms-katholieke
godsdienst over.469 Van welke middelen men zich daar bereiking
van dit doel bediend hebbe, is wel niet bekend geworden; maar
zoveel is zeker, dat men van de drang naar omstandigheden,
waarin zich de goede man als echtgenoot en vader bevond,
gebruik gemaakt heeft om hem ter verzaking van de hervormde
godsdienst te overreden.
467 Vorst-Bisschop Bommen Berend. In 1672 belager van Groningen,
468 Door de adelstand werd Geertruid van Zelst een passende partner en
verloor zwager Koenraad zijn vermeende rechten. Graaf Ernst Wilhelm werd
schatplichtig aan de bisschop Bernhard van Galen. Voor wat hoort wat.
469 Geloofsovertuiging als wisselgeld.
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Zoude intussen dit doel bereikt worden, dan moest hij geheel
aan zichzelf overgelaten zijn. Zijn gemalin, een verstandige vrouw,
moest evenzomin als de hofprediker iets daarvan weten,470 om
door hun invloed hetzelve niet tegen te werken. Daartoe bedacht
de schrandere Bernhard van Galen het volgende plan:

Begrafenis van Koenraad in Steinfurth

Zoals gezegd is, was Philip Koenraad graaf van Steinfurth,
overleden. Ernst Wilhelm, die bij herhaling door de bisschop
tot een bezoek uitgenodigd was, verontschuldigde zich met de
naderende bevalling van zijn echtgenote en met de begrafenis van
zijn broer, welke hij verplicht was bij te wonen.
De begrafenisplechtigheden afgelopen zijnde, bleef hij bij zijn
schoonzuster de gravin weduwe in het gezelschap van de graaf
van Teklenburgh en de gravin van Solms en Vehlen nog vijf dagen
te Steinfurth. De nieuwe kanselier te Bentheim, van Wiedenbruck
een Munsters edelman, (die in plaats van de heer Pagenstecher,
welke in dienst van de keurvorst van Brandenburg getreden
was, deze waardigheid verkregen had) en de heer van Rhede te
Brandlegt, beiden de Rooms-Katholieke godsdienst toegedaan,
gaven de vorst bisschop te Munster hiervan kennis.
Deze liet nu alle wegen van Steinfurth naar Bentheim met
soldaten bezetten, welke in de nabijheid van de Romberg bij
Wetteringen de koets van de graaf aanhielden en hem verzochten
een weinig te vertoeven daar de bisschop die hem wenste te
spreken ogenblikkelijk bij hem zou zijn.

Ontvoering en gijzeling van Ernst Wilhelm

Het duurde ook niet lang of de bisschop verscheen en overreedde
de graaf zich naast hem in zijn koets te plaatsen en met hem naar
Ahuizen te rijden. De volgende morgen reisde de bisschop met de
graaf en de jezuïet Cörler naar Koesveld. Hier werd aan de graaf
een verblijf in het kasteel aangewezen, terwijl zijn bedienden in de
stad gehuisvest werden. Deze vermaanden hun heer in stilte, bij de
hervormde godsdienst te willen blijven. Zijn antwoord bestond in
470 Zijn vrouw en ook de hofprediker wilden niets weten van de ‘bekering’
van Ernst Wilhelm tot het katholieke geloof. Bernhard van Galen verzon een
list.
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zuchten en handen wringen. Bij de tafel was hij ook zeer treurig.
Na de maaltijd onderhielden de domkoster Van Korf, genaamd
Schmiesing, de jezuïet Cörler en andere vertrouwelingen van de
bisschop zich lang met hem op.

‘Bekering’ van Ernst Wilhelm

De volgende dag bevond hij zich ongesteld en bleef tot de middag
te bed. Vervolgens sprak de bisschop dikwijls geheel alleen met
hem en nadat hij zich op 10 augustus 1668 van de middag tot
de avond in zijn kabinet met hem onderhouden had, legde
de graaf op 11 augustus in de hofkapel zijn rooms-katholieke
geloofsbelijdenis af. Hij ontving kort daarna een Patent, waarin
hij tot keizerlijk Rijkshofraad en kamerheer benoemd werd.471
Men kan licht denken, welk een onaangename indruk deze
gebeurtenis op de hervormde ingezetenen van het graafschap
Bentheim maken moest. De diep getroffen gravin zond bijtijds
haar vier oudste kinderen naar de Nederlanden en beval deze aan
de zorg van Hunne Hoogmogenden de Heeren Staten Generaal,
de uitslag van de zaak aan het Hooge Godsbestuur overlatende.
De Classis van het Graafschap Bentheim hield voort na deze
gebeurtenis een buitengewone vergadering, waarin de volgende
besluiten genomen werden:
1 Dat de afval van Zijne Excellentie de heer graaf, van de
Hervormde Godsdienst, aan de kerkbesturen, in de naburige
landen, zou bekend gemaakt worden.
2 Dat een classikaal zegel in koper zou gestoken worden,
verbeeldende het schip, waarin Jezus met zijn leerlingen zich
bevond, Matth. 8; met het opschrift:
Heere
Behoud
Wij vergaan. (Dit zegel is nog voorhanden.)
3 Dat een brief, uit naam van de gehele Classis aan de
Kleefse Synode zou gezonden worden, met verzoek om door
tussenkomst van de Kleefse regering, de bescherming van de
keurvorst van Brandenburg, voor de Hervormde kerk van het
graafschap Bentheim in te roepen.
471 Voor wat hoort wat.
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Deze brief door de predikant Ovenius getekend, werd op 24
oktober 1668 opgesteld en op 16 december van dat jaar met alle
daartoe behorende stukken aan de keurvorstelijke hofprediker
Hondius te Kleef gezonden. Men zie het protocol van de
Classis op het jaar 1868.

Inname van kasteel te Bentheim

Men hield het intussen niet raadzaam de graaf vooralsnog alleen
naar Bentheim te laten reizen, daar zijn hofbedienden en zelfs de
slotsoldaten van de hervormde godsdienst waren.
Men bewoog hem derhalve tot ondertekening van een bevel,
waardoor de Munsterse majoor Amsrot bevolmachtigd werd
het kasteel met 25 man Munsterse soldaten te bezitten. Deze te
Bentheim gekomen zijnde en zijn order aan de gravin vertoond
hebbende, werd hij wel beleefdelijk ontvangen, maar de overgave
van het kasteel hem ronduit geweigerd, tenminste tot zolang dat
de gravin met haar gemaal hierover mondeling gesproken zou
hebben.
Hierop verschijnt de vorst bisschop zelf, met 2 tot 3000 man,
zowel cavalerie als infanterie en de nodige veldstukken en
houwitsers om zoals het scheen zich met geweld van het kasteel
meester te maken. De gravin had ernstig verboden de poorten te
openen.
Haar hofmeester Wolf echter, die voor zijn leven bang was,
noodzaakte de wacht buiten weten van de gravin de sleutels
over te geven. Als de gravin nu, uit haar vertrek, de Munsterse
bevelhebber met zijn manschappen zag opmarcheren liep zij in
persoon naar de poort om deze te sluiten.
Het was intussen te laat, daar het commando reeds te ver
geavanceerd472 was. De vorst-bisschop en de graaf trokken nu met
de staf naar Bentheim, terwijl het leger in de heide, de Brechte
genaamd staan bleef.473
De volgende dag was juist een zondag. De hofprediker Sertorius
verscheen naar gewoonte om de leerrede te houden, maar werd
op een spotachtige wijze afgewezen en de Rooms-Katholieke
472 Opgerukt.
473 De bisschop trok met 200 ruiters op het kasteel. Men zie het classikale
protocol.
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godsdienst van de Munsterse Domkoster Van Korf, genaamd
Schmiesing en de jezuïete Cörler in de slotkapel verricht. De
bezetting werd vervolgens met 50 man vermeerderd. Het kasteel
van de nodige aan munitie voorzien en nog meer bevestigd,
terwijl de Munsterse geheimraad van Wiedenbruck en de jezuïet
Cörler tot opzieners van de graaf aangesteld werden. Daarop
reisde de bisschop weer af, de graaf onder verzekerde bewaring
terug latende. Na verloop van vier dagen riep de bisschop hem
echter weer tot zich. Nu volgden verscheidene bevelen, die van
de hervormde ingezetenen tot grievende smart verstrekkende, en
maar al te duidelijk toonden dat hun landheer thans slechts het
werktuig van de bisschop was, waarvan zich deze bediende om de
Protestanten op een vergaande wijze te onderdrukken.

Personele zuivering

De eerste stap welke te dien einde gedaan werd, bestond in de
vernedering van de voornaamste hofbedienden en het ontslag van
hun posten, die met Rooms-Katholieken weer bezet werden.
De heer doctor Hoogklimmer, lid van de overkerkenraad en
volgens het classikaal protocol van 1668 een ijveraar voor
de hervormde godsdienst, werd niet alleen als lid van de
overkerkenraad gedemitteert, maar ook van zijn burgerlijke
bediening vervallen verklaard.
De hofprediker Sertorius werd op een kar geplaatst en door
soldaten over de grenzen gebracht. Hij werd intussen spoedig
daarop tot predikant te Markelo in Twente beroepen.
Vervolgens werd het klooster te Schutterop, hetwelk volgens de
letter van de Westfaalse vrede, (aangezien het in het jaar 1624 in
het bezit van de hervormden was,) als een wettig eigendom moest
beschouwd worden, ingetrokken, de predikant Lucas Frantzen
daaruit verdreven en in zijn plaats, zoals te Bentheim geschied
was, een jezuïet weer aangesteld, voorts werd de betaling van
pachten en andere inkomsten, welke de vorige graven, bijzonder
sedert 1624 aan kerken en scholen toegelegd hadden, geweigerd.
De van de graaf Arnold Joost in 1613 aangestelde overkerkenraad
werd ontbonden en met Rooms-Catholijken weer bezet.
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Ontvoering van gravin Geertruid van Zelst

Eindelijk werd de gravin onder bedekking van Munsterse soldaten
met haar zuigeling naar Munster gevoerd, waar men haar in
het huis van de burgemeester Römer met achting behandelde
zonder haar evenwel te vergunnen haar gemaal te mogen zien. De
haar van tijd tot tijd bezoekende hofbedienden van de bisschop
verklaarden ook ronduit, dat zij zich met die hoop niet vleien
kon, voordat zij van de Staten Generaal de teruggave van haar
kinderen verlangd had. Daar de gravin echter ten aanzien van dit
punt onverzettelijk bleef, zo ontnam men haar haar bedienden
en dreigde haar ook de kamenier ja zelfs het zuigend kind, met
de minne474 te zullen ontnemen, haar in een klooster te zullen
opsluiten en met de dood te zullen bestraffen, wanneer zij de
verlangde brief niet aan de Staten schreef.
Daar al deze bedreigingen het gewenste gevolg niet hadden, zo
stelde Van Wiedenbruck een brief op van deze inhoud:
“Dat de gravin zich thans met haar gemaal verzoend en over
de opvoeding van de kinderen met hem een schikking gemaakt
had, dat zij derhalve de Heeren Staten voor de genomen moeite
en zorg bedankte en verzocht haar de kinderen te willen terug
zenden, enzovoort.”
Als de gravin na het lezen van dit opstel aanmerkte, hoe zij toch
deze brief ondertekenen en met recht zulk een onwaarheid aan de
Staten schrijven kon, daar zij haar gemaal niet gezien, veel minder
met hem een inrichting over de opvoeding van de kinderen
getroffen had, gaf doctor Dalke (Balke?) haar ten antwoord: “recht
of onrecht het moet thans zo zijn.”

Afgedwongen brief

De gravin moest alzo deze brief onderschrijven, waarmede de
heer van Rhede te Brandlegt aan de Staten Generaal, die intussen
van de ware toedracht van de zaken reeds onderricht waren,
afgezonden werd. De gravin moest ook een edellijke verklaring
afleggen, dat ze niet wist waar haar kinderen waren. Zij kon dit
met een goed geweten doen, want ze wist inderdaad niet dat ze
naar Engeland gezonden waren.
474 Voedster. Zuigelingen kregen (soms) de borst van een andere vrouw.
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Ontsnapping van de gravin

Nauwelijks was de heer van Rhede afgereisd, als de gravin te
Munster vermist werd. De burgemeester Römer was met zijn
familie op een bruiloft toen de gravin met haar zuigend kind door
de minne gedragen in de schemeravond het huis verliet, haar
kamenier gelastend te zwijgen en zich krank te houden. In een
herberg vond zij een boer, die koopmansgoederen naar Munster
gebracht had, deze nam haar met de minne en het kind de andere
morgen op zijn wagen en bracht haar eerst naar Ohne en vandaar
naar de herberg de Poppe, aan de postweg van Amsterdam naar
Hamburg, op Overijsselse bodem gelegen.
Hier huurde zij een rijtuig af tot Delden. De rechter van deze plaats
kende de gravin van Bentheim en liet haar in de koets van de afwezige
drost van Twente, de heer van Raasfeld, van Lage en Twikkel naar
Deventer brengen, van waar zij naar Den Haag vertrok.
De boer, die de gravin van Munster naar de Nederlandse
grenzen bracht, was de scholte Wissing te Ohne. De gravin
gaf hem een eigenhandige schriftelijke verzekering, dat zij alle
kosten en onaangenaamheden, welke hem deswegens mochten
aangedaan worden, rijkelijk vergoeden zou. De scholte Wissing
werd naderhand in een boete van ƒ 500 veroordeeld. Men weet
intussen niet of hij die betaald heeft.
Aan het Munsterse hof werd de vlucht van de gravin eerst op
de derde dag bekend. Men zond haar ruiters na, die intussen
onverrichterzake terug moesten keren. De graaf werd door deze
gebeurtenis op het diepst getroffen. Hij weende bitter en liet zich
deze woorden ontvallen:
“Waartoe heeft men mij armen man gebracht? Thans zijn
vrouw en kinderen weg!”
Daar hij echter aan de leiband van de vorst bisschop liep en geheel
in diens macht was, zo moest hij alles ondertekenen wat deze hem
voorlegde.
Christopher Bernhard van Galen, van wie zo vaak in deze
geschiedenis gesproken wordt, stamde uit het aanzienlijk
en nog bloeiend geslacht van de vrijheren Van Galen af. Hij
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werd geboren op het kasteel Bispink op 19 oktober 1606 en
overleed op zijn slot te Ahuizen op 19 september 1678. Hij
ligt begraven in de kathedrale kerk te Munster en wel in een
van de drie kapellen, waarmee hij deze prachtige en inderdaad
bezienswaardige tempel aan de oostzijde vergroot heeft. De
wanden van deze kapel zijn met zwart marmer bekleed en in dit
marmer zijn de grote daden door C. B. van Galen als bisschop,
vorst en krijgsman verricht, gebeiteld.
Onder deze daden wordt de overhaling van de graaf van
Bentheim tot de Rooms-Katholieke godsdienst uitdrukkelijk
genoemd en wel met de volgende woorden:
“Comitem Benthem et plures alios ad orthodoxam fidem
convertit.”475
De domprediker pater Lucas Nagel verhaalt dit ook in zijn, op
3 november 1678 over de bisschop naar aanleiding van Deut.
32. 49,476 in de kathedraalkerk te Munster gehouden lijkrede
zeggende:
“Ihr Hochfürst. Gnaden bekehrten durch Gottes Gnad, von
der Ketzerey, zur Catholischen Wahrheit, neben vielen andern
Hohen Standspersonen auch Ihr Hochgräffische Excellens Ernst
Wilhelm Graffen und Herrn zu Bentheim, Teklenburg, Steinfurth,
Limburg, Rhede &c. Aus welchem Glaubens Eyffer in Ihrer
Päbstlichen Heiligkeit Clemens X solche Hertzen Frewd
entstanden, dasz Sie mit vergoszenen Thränen von dem
gütigsten Gott Christophoro Bernardo, ein langes Leben
erbetten und öffentlich gestanden, Ihre Päbstliche Regierung,
werde durch solchen Eyffer der Christenheit erfrewlich, dem
Catholischen Glauben gedeylich gemacht.”
Vid.477 Leichpredigt über Christoph Bernhard in het werk van de
Generaal vicaris van Aipen De vita et rebus gestis Christophori
Bernhardi, Part II. Pag. 750.
475 Hij bekeerde de graaf van Bentheim en vele anderen tot het orthodoxe
(ware) geloof.
476 Ga het Abarimgebergte in en beklim de Nebo, die in Moab ligt, tegenover
Jericho. Daar kun je uitkijken over Kanaän, het land dat ik de Israëlieten in
bezit zal geven.
477 Vide = Zie.
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Gravin in Den Haag

De gravin genoot intussen met haar kinderen de bescherming
van de Staten Generaal en een aan haar rang passende verzorging.
Op de raad van hun hoogmogenden schrijft zij aan haar gemaal,
dat zij met haar kinderen terugkeren zou, wanneer vooraf
genoegzame zekerheid gegeven werd, dat zij, noch haar kinderen
worden weggevoerd en de laatste tot hun meerderjarigheid bij
de hervormde godsdienst zouden gelaten worden. Men ried
intussen de graaf op deze en meer andere brieven geen acht te
slaan, daar het voor hem vernederend zijn zou, met zijn gemalin
in onderhandelingen te treden. In plaats van antwoord werd
de gravin in de naam van de keizer gedaagd om zich over haar
gedrag te verantwoorden.
De bemiddeling van de hoven van Brandenburg, Hessen Kassel
en van andere protestantse vorsten bleef zonder gevolg en de
bisschop van Munster verklaarde eindelijk op 8 juni 1678 het
huwelijk van de Graaf Ernst Wilhelm met Geertruid van Zelst
voor onwettig, zodat de graaf tot een ander huwelijk kon overgaan.

Tweede huwelijk Ernst Wilhelm

Ingevolge van deze verklaring trad de graaf op 5 augustus 1678
op het kasteel te Gehmen in een tweede huwelijk478 met Anna
Isabella, dochter van de graaf Adolf te Limburg, Bronckhorst
en Strijen. In de huwelijksvoorwaarden werden de uit dit
huwelijk voortkomende mannelijke spruiten voor de enige
wettige opvolgers in de regering van het graafschap Bentheim
verklaard en bij ontstentenis van dien, aan de zoon van de graaf
van Steinfurth, de neef van Ernst Wilhelm en naast deze aan de
Bentheim Teklenburgse linie, het recht van opvolging toegekend;
wordende aan de enige wettige erfgenamen aan de kinderen van
Ernst Wilhelm bij zijn gemalin Geertruid van Zelst verwerkt, het
recht van opvolging geheel ontzegd.
Eindelijk, om de brave gravin nog meer te kwellen, werkte
de bisschop479 een vonnis van de keizerlijke Rijkshofraad van
478 Nog geen 2 maanden later.
479 Dat zal de opvolger van Bernhard van Galen zijn geweest. Bommen
Berend overleed 19 september 1678. Of een verkeerde datum: 17 april 1679?
Verderop staat 1678.
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17 april 1679 uit, waardoor de gravin van alle haar in het
huwelijkscontract beloofde voorrechten en bijzonder van de
Rijks-grafelijke waardigheid vervallen verklaard werd. Ja, om
de gedachtenis aan de gravin geheel uit te wissen liet men haar
wapen en naam overal uit de glazen480 in de kerken wegnemen.
De gravin protesteerde plechtig voor het hoge Gerechtshof van
Holland en Zeeland, in Den Haag, op 5 augustus 1678 tegen het
onwettig huwelijk van haar gemaal en liet hem dit protest door
een trompetter van de Staten Generaal te Bentheim insinueren,
terwijl zij de oorspronkelijke akte hierover gepasseerd aan het hof
van Holland en Zeeland in bewaring gaf.

Gravin Geertruid van Zelst overlijdt

Zij liet vervolgens een Manifest ter rechtvaardiging van haar zaak
uitgaan. Het verdriet ondermijnde echter haar gezondheid. Zij
overleed in Den Haag op 29 maart 1679, haar kinderen aan God,
aan de Staten Generaal en aan de prins van Oranje Wilhelm III,
naderhand koning van Engeland, aanbevolen hebbende.
Uit het tweede huwelijk van de graaf Ernst Wilhelm werd
slechts een dochter geboren met de naam Leonora Magdalena,
die met de graaf van Virmont in het huwelijk trad en op 10 maart
1727 overleed.

Zonen van Geertruid van Zelst en Ernst Wilhelm

Thans moet ik mijn lezers met de zonen van Ernst Wilhelm uit het
eerste huwelijk nader bekend maken. Deze waren:
I. Ernest, de stamvader van de tegenwoordige vorsten van
Bentheim. Hij werd geboren op het huis Altena te Schutterop, op
18 november 1661. Hij trad, nog zeer jong zijnde, in Nederlandse
krijgsdienst en bracht het daarin tot de rang van overste van
een regiment te paard. Hij woonde met zijn cavalerie menige
bloedige slag bij, waarvan hij de littekens aan zijn lichaam droeg;
bijvoorbeeld:
1. In het jaar 1690 bij Drogheda in Irland, waar hij een bloedige
wonde aan het hoofd ontving en hem een paard onder het lijf
gedood werd.
480 Vensterglas.
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2. Te Aeth in Vlaanderen, waar hij zeven gevaarlijke wonden
ontving en reeds onder de doden lag.
3. Bij Steenkerken in het jaar 1692.
4. Bij Landen, in Brabant waar zijn jongste broer zo gevaarlijk
gewoond werd.
5. Bij Leuven.
6. In het jaar 1695 was hij bij het berennen van de stad Namur
tegenwoordig, en een van de eersten die te paard door de Maas
zwom.
7. In het jaar 1711 hielp hij de stad Bouchain (?Boucher) in
Vlaanderen belegeren en veroveren.
Uit al deze gevechten kwam hij zelden zonder een wonde terug.
Men heeft nog lang daarna te Steinfurth een van zijn met kogels
doorboorde rokken481 tot een aandenken bewaard.
II. Christoph Bernard geboren op 31 december 1664. Deze werd
in de dienst van de Staten kapitein-ter-zee en konvooieerde in deze
hoedanigheid in het jaar 1690 de bruid van koning Karel II, een
dochter van de keurvorst van de Palts naar Spanje. Vervolgens had
hij, bij de Engelse vloot, onder admiraal Russell het bevel over een
oorlogsschip. Hij overleed ongehuwd in de maand oktober 1697.
III. Arnold Joost, geboren op 21 januari 1666. Deze ging in het
jaar 1688 met koning William naar Engeland, woonde de meeste
veldtochten in Ierland bij, in welke hij zich steeds als een dappere
held gedroeg. Hij overleed op 8 mei 1692 in het 26e jaar van zijn
leven.
IV. Statius Philip, naar de Staten Generaal Statius en naar zijn
oom te Steinfurth Philip genaamd, werd geboren op 27 augustus
1668. Hij trad, gelijk zijn broeders, in Nederlandse krijgsdienst,
waarin hij zulke vorderingen maakte, dat hij op 11 juni 1706
de rang van overste over een regiment te paard verkreeg; op 19
april 1709 tot brigadier; op 4 augustus 1727 tot generaal-majoor
en eindelijk tot generaal van de cavalerie en tot gouverneur van
Heusden benoemd werd. Hij woonde de meeste veldtochten van
zijn tijd bij.
481 Militair tenue.
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In het jaar 1690 werd hij, bij Fleury in Vlaanderen, zwaargewond
en nog zwaarder in het jaar 1692 bij Landen, in Brabant,482 waar
hij gehele drie dagen lang onder de doden lag en als het ware
door een wonder behouden werd. In het jaar 1698 trad hij in het
huwelijk met Sidonia, gravin van Horn, uit welk huwelijk echter
geen kinderen voortgekomen zijn. Hij overleed in een hoge
ouderdom in het jaar 1749.
Van deze uitstap moet ik tot de geschiedenis van het graafschap
Bentheim terugkeren.

Erfopvolging graafschap Bentheim: De neef

Arnold Mauritz Wilhelm, de enige zoon van Philip Koenraad,
graaf te Steinfurth, was van zijn oom Ernst Wilhelm door de
in 1678 gemaakt de testamentaire dispositie tot opvolger in de
regering van het graafschap Bentheim benoemd.
Deze wel voorziende dat het hem, bij de meerderjarigheid en
bij de machtige bescherming van de wettige erfgenamen, moeilijk
vallen zou zich in het bezit van een land te handhaven, hetwelk
hem niet toe kwam, zocht zich van de hulp en medewerking van
het keizerlijk Hof en van de bisschop van Munster, in navolging van
zijn oom, door omhelzing van de rooms-katholieke godsdienst, te
verzekeren. Hij deed openlijk daarvan belijdenis in het klooster
Bentlage bij Rheine, op 29 augustus 1688 in tegenwoordigheid
van Frederik Christiaan,483 bisschop te Munster en van zijn oom
Ernst Wilhelm, tot grote smart van zijn brave moeder en van zijn
gehele familie.

Erfopvolging: de zonen

Intussen deden de zonen van Ernst Wilhelm bij hun
meerderjarigheid hun rechten op het graafschap Bentheim
gelden. De kundigste rechtsgeleerden werden geraadpleegd en
de hevigste strijdschriften van beide partijen gewisseld. Door
de tussenkomst van de protestantse Rijkslanden te Regensburg
werd eindelijk een rijkscommissie van de keizer benoemd, die in
de maand augustus 1688 te Bielefeld bijeenkwam en de wettige
erfgenamen door afkoop zocht te bevredigen.
482 Landen ligt halverwege Luik en Leuven. Vlaanderen.
483 Opvolger van Bommen Berend (Bernhard van Galen).
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Loven en bieden

Men bood hem eerst voor de afstand van het graafschap Bentheim
40.000 rijksdaalders aan. Hierbij voegde men naderhand het bezit
van de Heerlijkheid Alpen; maar dewijl de bevolmachtigden
van de jonge graven hiermede niet tevreden waren, moest deze
commissie onverrichter zaak uiteengaan. In het volgend jaar
kwam men andermaal te Bielefeld bijeen en verhoogde het aanbod
met het bezit van Wevelinghoven en als dit ook niet aannemelijk
bevonden werd, bood men in plaats van al het voorgemelde
het graafschap Steinfurth alleen tot schadeloosstelling aan, met
bijvoeging van de Heerlijkheid Alpen en het recht van opvolging
in het graafschap Bentheim, wanneer vroeg of laat de mannelijke
afstammelingen van Arnold Maurits Wilhelm uitsterven mochten,
overeenkomstig de beschikking, door de graven van Bentheim
en Steinfurth in het jaar 1487 gemaakt; zullende, tot meerdere
verzekering hiervan de graven van Steinfurth in de leenbrieven
van de keizer mede benoemd en alsmede beleend beschouwd
worden. Welk recht zich ook de graaf Arnold Mauritz Wilhelm
bij de belening met het graafschap Steinfurth voorbehield.
Hierop scheidde de vergadering andermaal. In het jaar 1697
in de maand mei, traden de bevolmachtigden ten derde maal
tezamen om over dit aanbod een besluit te nemen.

Overeenkomst

De gedeputeerden van de jonge graven bewezen intussen,
dat het aangebodene geen gelijke waarde met de graafschap
Bentheim had, wanneer men nog het bezit van Hawiker Werth
en een jaarlijkse rente van 1000 rijksdaalders uit het graafschap
Bentheim en wel uit de opbrengst van de steenkuilen484 bij het
vorige aanbod voegde, hetwelk alles de zonen, na de dood van
hun vader aantreden zouden, zullende hun tot die tijd jaarlijks
een som gelds tot onderhoud gegeven worden.
Als deze voorslagen aan de jonge graven ter ratificatie
aangeboden werden, namen de oudste en de jongste, Ernest en
Statius Philip, deze onder de volgende voorwaarden aan:

484 Steengroeves met Gildehauser en Bentheimer zandsteen. O.a. in diverse
kerken terug te vinden.

321

1. Dat aan elk van de jonge graven, dewijl het graafschap
Steinfurth nauwelijks het vierde deel tegen Bentheim opbracht,
van het jaar 1668 af tot 1691 toe, jaarlijks 1000 rijksdaalders ter
betaling van hun schulden zouden gegeven worden.
2. Dat in plaats van de kostbare meubelen op het kasteel te
Bentheim, die op het slot te Steinfurth zorgvuldig voor hem
zouden bewaard worden.
3. Dat de van Steinfurth verkochte landgoederen door andere
zouden vervangen worden.
4. Dat de aan hun overleden moeder geschonken boerenhoven
met alle daarvan sedert haar dood getrokken voordelen zouden
terug gegeven worden.
5. Dat de oude schulden, welke bij de voormalige erfdeling
van Steinfurth en Alpen op Bentheim en Teklenburg overgegaan
waren, nu ook ten laste van de laatstgemelde graafschappen
blijven zouden.
6. Dat voor de jaarlijkse 1000 rijksdaalders uit het graafschap
Bentheim, gelijk ook voor de verlopen of toekomstige kosten, tot
onderhoud van de jonge graven volkomen zekerheid zou gegeven
worden.
7. Dat geen verdere schulden van de een of de andere zijde op de
beide graafschappen zouden gemaakt worden.
8. Dat de Steinfurtse pleitgedingen, tegen Munster en
Teklenburg, tot de dood van hun vader zouden voortgezet en niets
daarin ten nadele van de toekomstige bezitters van Steinfurth
verzuimd worden.
9. Dat de schade, die uit andere nog lopende procedure voor
Steinfurth ontstaan mocht, aan de jonge graven zou vergoed
worden.
10. Dat de uitvoering van dit vergelijk met alle trouw en
eerlijkheid zou geschieden.

Ontknoping met bedrog

Als nu graaf Ernst Wilhelm op 26 mei 1693 in het volle 70e jaar
van zijn ouderdom overleed nam Arnold Mauritz Wilhelm het
graafschap Bentheim in bezit; het graafschap Steinfurth met
de heerlijkheden Alpen en Hawiker aan zijn afwezige neven
overlatende, zonder evenwel de voorwaarden op welke zij in deze
ruiling toegestemd hadden, vervuld te hebben of te willen vervullen.
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Op 14 november van dit jaar namen de bevolmachtigden van
de jonge graven bezit van Steinfurth; zij vonden echter daar alles
in zulk een slechte toestand, dat zij de waarde van dit graafschap
nauwelijks op een vierde deel, tegen Bentheim, berekenen
konden. Zij deden hier over de nadrukkelijkste vertogen aan de
graaf Arnold Mauritz Wilhelm, die hun ten antwoord gaf, dat hij
zich verder aan niets gebonden hield, dan aan hetgeen hij hun
overgeleverd had.
Wegens de bepaalde 1000 rijksdaalders uit het graafschap
Bentheim konden hun principalen zich jaarlijks bij hem
vervoegen. Eindelijk kwamen de graven Ernest en Christopher
Bernhard, (want Arnold Joost was reeds overleden en Statius
Philip lag, aan een voor Landen ontvangen wonde, gevaarlijk
ziek), in persoon over om alles in ogenschijn te nemen.
Zij werden van alle Steinfurtse en zelfs van veel Bentheimse
onderdanen met de grootste vreugd ontvangen; vonden echter
op het kasteel nauwelijks zovele meubelen als er ter behoorlijke
huisvesting nodig waren. Ook werden zij door de bisschop van
Munster zeer onvriendelijk behandeld, daar deze hen slechts als
zijn landzaten of onderdanen beschouwde en aan de ingezetenen
van Steinfurth bij zware straf verbood hen voor landheren te
erkennen.

Nieuwe klachten en onvrede

Uit het een en ander ontstonden nieuwe klachten en
onaangenaamheden. Daar graaf Arnold Maurits Wilhelm zich
reeds door de keizer met de Bovengraafschap Bentheim en de
Heerlijkheid Emmelenkamp had laten belenen;485 zo verzocht
graaf Ernest van de koning van Groot-Brittannie als stadhouder
van de Nederlanden en leenheer van Nieuwenhuis met zijn
toebehoor,486 (waaronder men het gehele Nedergraafschap wilde
trekken,) de belening met dit gedeelte van zijn vaderlijk erfdeel.
Hij verkreeg dit ook op 23 mei 1696.

485 De erfenis was met schulden belast. De zonen van Ernst Wilhelm kregen
een kat in de zak. Om de schulden te voldoen leenden ze bij de koning van
Groot Britannië, die ook stadhouder van Nederland was.
486 En wat daar toebehoorde, deel van uitmaakte.
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Strijd om inhuldiging

Graaf Arnold Mauritz Wilhelm drong, echter bij de burgemeesters
van Nieuwenhuis, Ulzen en Veldhuizen op de huldiging aan en
eiste deze bij straf van enige 1000 rijksdaalders. Graaf Ernest
daarentegen beval, hem niet te huldigen. De burgers weigerden
derhalve aan de eerstgemelde de huldiging.
Om hen daartoe over te halen, verscheen hij in (eigen) persoon
met de gravin, zijn hofbedienden en 25 Munsterse soldaten
onder bevel van een officier te Nieuwenhuis. Alle burgers waren
opgeroepen en stonden gewapend op de markt. De graaf met
de gravin en een aanzienlijk gevolg, omringd van het Munsters
Militair, had zich voor de kerkdeur geplaatst en meende de
huldiging te ontvangen, toen juist de rijdende post van Lingen
aankwam en aan de burgemeesters een brief bracht, waarin hun
door Graaf Ernest bij straf van 1000 dukaten verboden werd
graaf Arnold Mauritz Wilhelm voor hun landheer te erkennen.
Nauwelijks had de burgerij hiervan bericht gekregen, of zij schoot
haar de geweren in de lucht af en riep uit een mond: lang leve
Ernest, onze wettige Landheer!
De burgemeesters verklaarden nu, dat zij niet anders dan
gedwongen graaf Arnold Mauritz Wilhelm huldigen konden.
Deze, zulk een gedwongen huldiging niet willende ontvangen,
reisde derhalve met zijn gevolg weer naar Bentheim. De huldiging
werd intussen andermaal bij straf van 5000 goudgulden bevolen
en daar de burgemeesters in hun weigering volhardden werden zij
in voorgemelde boete veroordeeld.
Der men nu vreesde dat deze boete bij executie zou
ingevorderd worden, zo wapenden de ingezetenen van het gehele
Nedergraafschap zich en maakten de onderlinge afspraak, dat op
het eerste signaal door de torenklok gegeven, alle gewapenden
te paard en te voet naar de bedreigde plaats zouden snellen om
geweld met geweld af te keren.
Intussen hielden de burgemeesters niet op bij Zijne Koninklijke
Majesteit William III,487 daar op aan te dringen, dat hij als leenheer
487 Stadhouder Willem III. De Oranje-telg Willem III van Oranje was
stadhouder in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden en koning
van Engeland. Hij was de laatste stadhouder met Willem van Oranje als
stamvader.
Willem III werd in 1650 geboren als zoon van stadhouder Willem II en Maria
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Stuart. Hij werd geboren op een moment dat iedereen in de rouw was, omdat
zijn vader net acht dagen eerder was overleden. In de Republiek der Zeven
Verenigde Nederlanden begon na de dood van Willem II het zogenaamde
stadhouderloze tijdperk.
Willem III werd opgevoed door zijn moeder Maria Stuart en zijn oma
Amalia van Solms. Op zijn zestiende werd Willem overgedragen aan de
Staten van Holland en werd hij Kind van de Staat, zodat de edelen hem
konden opvoeden.
Het jaar 1672 staat bekend als het rampjaar. In dit jaar werd de Republiek
aangevallen door Frankrijk, Engeland, Keulen en Münster. De aanvallers
waren katholiek en er was hen veel aan gelegen om de protestantse Republiek
te onderwerpen. Bovendien stond de Republiek er beroerd voor: het leger
was verzwakt, de vestingen in verval geraakt en de grachten dichtgegroeid.
Vooral de Franse legers onder leiding van Zonnekoning Lodewijk XIV
trokken ver op naar Holland. Mensen waren dusdanig in paniek dat velen
van mening waren dat alleen een lid van Oranje-Nassau de republiek (in
navolging van Willem van Oranje) kon redden. Dit was tegen het zere been
van Johan de Witt, die daar samen met zijn broer Cornelis een hoge prijs
voor moest betalen. De gebroeders de Witt werden op 20 augustus 1672
gelyncht door een woedende menigte.
Uiteindelijk gaven de regenten met lichte tegenzin de macht weer aan Willem
III, die zonder enige militaire ervaring de Republiek moest gaan redden. En
dat deed hij met succes. Onder meer dankzij een belangrijke overwinning
tegen Engeland van Michiel de Ruyter.
Redder van de Republiek
Het was weer veilig en Willem III werd beschouwd als de redder van de
Republiek. Om zijn macht veilig te stellen stelde Willem III op allerlei
posities regenten aan die hem gunstig gestemd waren en vrienden kregen
bevoorrechte posities. Deze manier van politiek bedrijven zou hij zijn hele
leven volhouden.
Maria Stuart II
Vijf jaar na zijn overwinning trouwde Willem III op 27-jarige leeftijd met
de 15-jarige Maria Stuart II, het nichtje van de Engelse koning. Beide
staatsmannen hoopten met het huwelijk wat dichter bij elkaar te komen om
de macht van Lodewijk XIV het hoofd te bieden. Het werd geen gelukkig
huwelijk, onder meer omdat Maria Stuart veel last had van heimwee en een
hofdame naast zich moest dulden die veel meer aandacht van hem kreeg:
Elizabeth Hamilton. Ook kreeg ze twee miskramen.
Homoseksualiteit
Ondanks dat Elizabeth Hamilton werd gezien als zijn maîtresse, wordt er
soms aan getwijfeld of Willem III wel daadwerkelijk op vrouwen viel. Dit
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met de gewapende macht tussen beide treden wilde; waaraan Z.
Majesteit dan ook eindelijk gehoor gaf, wordende de commandant
Van Wijenhorst te Coevorden gelast het kasteel Dinkelrode te
Nieuwenhuis door een luitenant met 30 man te laten bezetten.
De luitenant liet de kleine poort in stukken slaan en beval de
grafelijke beambten het kasteel te ruimen. Daar echter het volk op
deze lieden zeer verbitterd was, zo verzochten zij de bevelhebber
om een vrijgeleide, het welk hij hun gaf.

Huldiging graaf Ernest

Onmiddellijk hierna verscheen graaf Ernest in persoon. De
vreugd van de inwoners was onbeschrijfelijk. Tranen rolden in
menigte langs de wangen. De burgers stonden onder het geweer
en gaven drie salvo’s. De jonge dochters verschenen paar aan een
paar, reikten haar landsheer de erewijn en versierden de poort van
de brug met bloemen. De landlieden brachten zoveel vlees, boter,
haver en hooi, dat de burg wel voor een jaar daarvan voorzien
was.

Ingreep van stadhouder / koning Willem III

Arnold Mauritz Wilhelm protesteerde tegen deze bezitneming op
11 oktober 1696 en het twistvuur brandde heviger dan voorheen.
gerucht werd versterkt door zijn vriend Arnold Joost van Keppel, die er nogal
vrouwelijke trekjes op na hield. Ook ontving hij regelmatig heren waarbij
niet helemaal duidelijk was waarom zij kwamen. Inmiddels denken historici
dat deze geruchten ook werden aangewakkerd omdat hij – in tegenstelling
tot de meeste heersers in die tijd – nogal introvert was en alleen met directe
vrienden optrok. Rond de jaarwisseling van 1694 en 1695 overleed Maria
Stuart zeer plotseling op 32-jarige leeftijd.
Paleis het Loo en Willem III
Willem werd in 1674 eigenaar van Paleis het Loo in Apeldoorn. Dit paleis
lag midden in de bossen en dat kwam hem goed uit, omdat hij erg van
jagen hield. Hij zorgde ervoor dat het paleis werd verfraaid en bouwde er
een prachtige tuin omheen, die moest kunnen wedijveren met het paleis van
Versailles. Hij bracht veel tijd door op het Loo vanwege de jacht.
Toen zijn paard struikelde en hij eraf viel, brak Willem zijn sleutelbeen.
Toen daarbij complicaties optraden stierf hij in 1702 op 51-jarige leeftijd aan
longontsteking. Zonder erfgenamen. Ondanks dat hij grote successen had
geboekt, was hij niet zo populair en waren veel mensen opgelucht toen hij
stierf. historiek.net
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Beide partijen werden door machtige vorsten gerugsteund.
Arnold Mauritz Wilhelm deed alles wat mogelijk was om zijn
neef Ernest uit het bezit van het Nedergraafschap te verdringen.
Deze maakte zich intussen door zijn verstandig, rechtvaardig en
menslievend gedrag, bij de ingezetenen van dag tot dag meer
bemind en stoorde zich aan de woelingen van zijn tegenpartij
niet, totdat, op voorstel van de keizerlijke gezant in Den Haag,
door de Staten Generaal en de Raad van Zijne Majesteit de
Koning William III van Groot-Brittannië, op 6 november van
dit jaar besloten werd, dat het Nedergraafschap Bentheim,
door geen van de beide strijdende Heeren Graven zou bezeten
worden, voordat het Bielefeldse verdrag geheel vervuld zou zijn,
dat het Nederlands Militair naar Coevorden terugtrekken en de
Koninklijke rentmeester van de Bentheimse goederen, Pontanus,
het Nedergraafschap administreren zou.
Men gaf graaf Ernest, onder de hand, de raad ter bevordering
van de vrede zich een tijd lang van Nieuwenhuis te verwijderen,
terwijl men plechtig beloofde, hem met een veel sterkere macht
te zullen bijstaan wanneer graaf Arnold Mauritz Wilhelm tegen
dit zogenaamde Interims verdrag handelen zou. De laatste zocht,
langs allerlei wegen, weer in het bezit van het Nedergraafschap te
geraken; doch tevergeefs.

Compromis in 1701

Eindelijk had het laatste congres over deze langdurige twisten
in het jaar 1701 in Den Haag plaats, waar dan de zaak door een
compromissoriale uitspraak van Zijne Majesteit de Koning van
Groot-Brittannië, William III, beslist werd.
Graaf Arnold Mauritz Wilhelm beloofde het Bielefeldse
verdrag in alle delen te vervullen en behalve de jaarlijkse 1.000
rijksdaalders uit het graafschap Bentheim nog de som van 80.000
rijksdaalders wegens de niet betaalde kosten van onderhoud, aan
de graven Ernest en Statius Philip uit te keren. 10 jaar lang zou
dit kapitaal tegen betaling van een behoorlijke rente staan blijven;
na afloop van dezelve echter, in de handen van de beide graven
geleverd worden.
Voorts waren alle overige burgerlijke en kerkelijke grieven
door dit compromis uit de weg geruimd, hetwelk men in de
Bentheimse kerkenorde, met alle daartoe behorende stukken
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afgedrukt vindt.488
Op 1 november 1701 werd dit verdrag door Graaf Arnold Mauritz
Wilhelm in Den Haag getekend. Hij ontving de gelukwensingen
van de aanwezige Heeren gecommitteerden en ziet! In dien zelfde
ogenblik overviel hem een beroerte, die op 15 november van dat
jaar een einde aan zijn leven maakte. Het ontzielde lichaam werd
van Den Haag naar Bentheim gevoerd en in de nieuwe katholieke
kerk, naast dat van zijn oom Ernst Wilhelm bijgezet.
Graaf Ernest overleed op 10 maart 1713 in het 52e jaar van
zijn leven te Steinfurth. Hij stierf, gelijk hij geleefd had, als een
Christen.489

488 Het Nedergraafschap Bentheim bleef intussen, tot dat alle delen van het
verdrag vervuld waren, van de Nederlanders gesequestreerd. Dit duurde van
1701 tot 1715, toen graaf Herman Frederik in het volle bezit van het gehele
graafschap gesteld werd.
489 Mijn leze hierover de gedrukte lijkpreek van mijn overgrootvader,
professor Arnold Visch; over Heb. XI: 23.
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Dagverhaal van het voorgevallene in
het graafschap Bentheim gedurende
de 7-jarige oorlog

De graaf Frederik Karel van Bentheim, die in het jaar 1752 zijn
land aan Zijne Majesteit de Koning van Groot-Brittannië tegen
betaling van zijn schulden verpand had en zich de meeste tijd te
Parijs op hield, trad in het in het begin van de zevenjarige oorlog490
in Franse krijgsdienst. Hij had een eigen regiment491 opgericht dat
het meest uit Elzassers bestond en aan het hoofd van dit regiment
nam hij op 2 augustus 1757 weer bezit van zijn graafschap.492

1757
Op 8 augustus werden alle ingezetenen van het gerecht Bentheim
op het Slotplein verzameld om de graaf als landheer, volgens een
bevel van de koning van Frankrijk, dat hun voorgelezen werd, te
huldigen. In de achtermiddag geschiedde zulks te Schutterop.
Op 9 augustus had de huldiging te Noordhoorn plaats; op de
490 De Zevenjarige Oorlog is de verzamelnaam van enkele oorlogen
gestreden tussen 1756 en 1763 in Europa en zijn koloniën. Pruisen kon
daarbij ternauwernood standhouden tegen onder meer Oostenrijk, dat
Silezië wilde heroveren. Oostenrijks bondgenoten Frankrijk en Spanje
werden verslagen en moesten ten gevolge van de Vrede van Parijs een reeks
koloniën afstaan aan Groot-Brittannië.
491 regiment, 2000–3000 pers., onderverdeeld in 2+ bataljons of afdelingen,
leider: kolonel
492 Dit verhaal is ontleend uit de nagelaten papieren van een geloofwaardige
ooggetuige.
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11e van dezelfde maand geschiedde die huldiging te Nieuwenhuis,
Veldhuizen en Ulzen en op de 12e te Emmelenkamp.

1758
Op 23 maart hadden vijf regimenten te paard van de uit
Oostvriesland retirerende493 Fransen hun nachtkwartier de
Bentheim. Verscheidene burgers en boeren werden van deze
troepen mishandeld.
Op 25 maart rukten twee keizerlijke bataljons,494 dat van prins
Karel en van Paltz, met het Franse uit twee bataljons bestaande
regiment Prince d’Eu, in Bentheim. Na gehouden nachtkwartier
marcheerden zij op Gildehuis, waar zij de 26e door de Hannoverse
huzaren en de Buckeburgers te paard, onder bevel van de majoor
Vin Luckner495 ingehaald en geslagen werden, met verlies van 14
gevangenen en 14 bagagewagens.
Op 31 maart kwam er order van de geallieerde armee, dat het
graafschap Bentheim 30.000 schepels496 haver in het magazijn te
Koesfeld497 leveren zoude.
Op 9 april namen drie compagnieën498 Hannoveranen onder
bevel van de luitenant-kolonel baron Von Goldacker, het kasteel
te Bentheim in bezit en ontwapenden het Munsters garnizoen.
493 Terugtrekkende. Retirade = (openbaar) toilet.
494 bataljon of afdeling, 300–1000 pers. 2–6 compagnieën, eskadrons of
batterijen, leider: luitenant-kolonel
495 Onder het schrikbewind van Robespiere te Parijs geguillotineerd.
496 Een kwart mud. Een mud is ca. 100 liter. Meertens Insituut.
497 Coesfeld (spreek uit: Koosfelt) is een stad in de Duitse deelstaat
Noordrijn-Westfalen, gelegen in de Kreis Coesfeld. De plaats wordt voor
het eerst vermeld in een document, volgens hetwelk Ludger in het jaar 809
in de St. Lambertuskerk te Coesfeld gepreekt zou hebben. In 1197 verkreeg
de plaats stadsrechten van de bisschop van Münster, die in die tijd ook de
wereldlijke macht over het Münsterland uitoefende. In de 16e eeuw gingen
relatief veel Coesfelders over tot de protestantse leer. In 1534 was de stad
zelfs korte tijd in handen van de wederdopers. Coesfeld had, onder andere
door militaire bezetting, veel te lijden gedurende de Dertigjarige Oorlog
(1618-1648). Daarna werd de invloed van de katholieke geestelijkheid, onder
andere van de jezuïeten, zeer sterk.
498 Compagnie, eskadron of batterij, 70–250 pers. 2–8 pelotons, leider:
kapitein of majoor.
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Op 10 augustus hadden 10.000 man Engelse troepen, die van
Emden kwamen, een nachtleger op de heide bij Ohne. Het nieuw
en vreemd gezicht van zovele tenten lokte de ingezetenen uit de
naburige plaatsen in menigte derwaarts.

1759
Op 6 juli verliet de commandant Doelitzer met zijn onderhebbend
garnizoen het kasteel en marcheerde naar het Hannoverse.
Op 7 juli kwam de Franse partijganger van Cambefort met
60 man uit kurasiers,499 dragonders, huzaren,500 grenadiers501 en
jagers502 te paard bestaande, in Bentheim en nam terstond bezit
van het kasteel. Hij werd door 200 man infanterie gevolgd die
desgelijks het kasteel betrokken. Aan de burgers werd, bij straf
van503 plundering, bevolen alle Hannoverse effecten die zij in
bewaring mochten hebben op het kasteel te leveren.
Op 15 juli trokken deze troepen in stilte weer af en de burgers
bezetteden de wacht.
De 19e kwamen dezelfde troepen terug en namen weer bezit van
het kasteel.
De 24e trokken zij van hier op Lingen.
De 29e kwamen zij terug. De burgers moesten 400 pond
tarwebrood en een vette os leveren. Aan de Hannoverse regering
werd bevel gegeven binnen 24 uren het land te verlaten.
De 30e marcheerde het hele garnizoen, met uitzondering van
een onderofficier en zes man, weer af.
499 Een kurassier (in het frans: cuirassier) is een zwaarbewapende cavalerist,
genoemd naar het harnasachtige borststuk, dat hij draagt.
500 Een dragonder was een infanterist die zich per paard verplaatste en te
voet vocht. De oorspronkelijke bedoeling was eenvoudigweg om infanterie
te hebben die zich snel kon verplaatsen.
501 Een grenadier was oorspronkelijk een soldaat die gespecialiseerd was in
het werpen van handgranaten.
502 Jagers was de benaming die in de 18e eeuw werd ingevoerd in het
Nederlandse leger voor lichte infanterie. De taak van de lichte infanterie was
verkenningswerk, tirailleren en als scherpschutters optreden. In de 18e eeuw
werden ze met name geworven uit diegenen die goed met wapens konden
omgaan.
503 Op straffe van. Dreigen met.
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Op 1 oktober verschenen 25 dragonders, van het regiment
volontair504 de Clermont, in Bentheim en mishandelden de
burgemeester Schulz, van wie zij 40.000 livre505 verlangden. Van
hier reden zij naar Nieuwenhuis en haalden van de generaalontvanger Wessels 6000 rijksdaalders in geld en 2000 rijksdaalders
in handschriften. Met welke buit zij zich naar Munsterland
begaven.
Op 11 oktober arriveerde een luitenant met 24 man ruiterij, van
de geallieerde troepen, op het kasteel.
Op de 28e trokken dit commando weer naar Rheine terug.
Op 4 december kwam de kapitein Doelitzer met zijn garnizoen
op het kasteel terug.

1760
Op 1 augustus verscheen de overste Cambefort met 60 huzaren en
200 man te voet om het kasteel te belegeren.
Op de 2e moesten de ingezetenen van Schutterop en Gildehuis
met spaden verschijnen om batterijen506 op te werpen. De
commandant van het kasteel, die op de rondzwervende huzaren
met het kanon liet schieten, verschoonde507 echter, zoveel als
mogelijk was, de gedwongene arbeiders. Op bevel van de overste
Cambefort moesten de burgers al hun ladders bijeenbrengen.508
De 3e kwamen twee compagnieën Zwitsers met enige stukken
kanon aan. De commandant de ernst van de vijanden ziende
en zich ter verdediging van het kasteel te zwak gevoelende,
stak de witte vlag uit en capituleerde. Het garnizoen moest
zich krijgsgevangen geven en werd de volgende dag naar Wesel
getransporteerd.
504 Vrijwilligers.
505 De livre of libra was een Franse munteenheid tot 1795. Het was de naam
van zowel het muntstuk als de munteenheid. In het Nederlands werd de livre
ook wel Frans pond of pond parisis genoemd.
506 Een batterij is een militaire term voor een eenheid artillerie-wapens, vaak
opgesteld in een rij. Batterijen kunnen ingezet worden voor zowel offensieve
doeleinden als defensieve doeleinden. In het Belgische en Nederlandse leger
wordt een compagnie in de artillerie een batterij genoemd.
507 Voorkwam, ontzag.
508 Om op de verdedigingswal te klimmen.
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Op 11 augustus verschenen de Hannoveranen weer voor
Bentheim en plaatsten op de Molenberg bij Kolthof twee mortieren
uit welke zij het slot beschoten. De eerste bom viel op het bijhuis
van de postmeester Branus, dat terstond in brand geraakt en
tot de grond toe afbrandde. Een groot gedeelte van het vlek zou
misschien een prooi van de vlammen geworden zijn, daar slechts
die burgers, die aan de westzijde van het kasteel woonden, zich
op de straat durfden vertonen en er groot gebrek aan water was,
wanneer niet in dit ontzettend ogenblik een sterke regen gevallen
ware, waardoor de geledigde putten weer aangevuld en de burgers
in staat gesteld werden om de brand spoedig te blussen.
Tien of twaalf bommen vielen op het kasteel, doch zonder
merkelijke schade aan te richten.
Tegen de avond werd het vuur zwakker en om tien uur trokken
de Hannoveranen in stilte af. De huizen van de burgers hadden
van het bombardement veel geleden.
Op 21 augustus werd het kasteel weer door de Hannoveranen
belegerd en opgeëist.
Op de 22e werd van beide zijden sterk geschoten. In de
achternamiddag om zes uur werd de capitulatie gesloten. Het
garnizoen uit bijna 100 man bestaande was krijgsgevangen.

1761
Op 30 mei wilde de commandant Von Durre het kasteel doen
springen, waartoe de voorbereidselen sedert verscheidene dagen
gemaakt waren. Dit plan gelukte intussen slechts ten dele. Een
enkele muur aan de noordzijde, werd verbrijzeld, maar geen van
de burgerhuizen, met uitzondering van het huis van de grafelijke
tuinman, op welke een zware steen viel, werd beschadigd.
Op 23 september verschenen de Duc de Chastrier en de Comte
de Voyer,509 met verscheidene officieren en een escorte van
509 Marc-Pierre de Voyer de Paulmy, Comte d’Argenson, was een Franse
staatsman geboren in Parijs op 16 augustus 1696 en stierf in dezelfde stad op
26 augustus 1764 (68 jaar oud).
Hij was luitenant-generaal van de politie (1720, vervolgens 1722-1724),
in opvolging van zijn vader Marc-René de Voyer de Paulmy d’Argenson,
kanselier van de hertog van Orléans (1723-1740), daarna minister van
Staat (1742) en Louis XV’s staatssecretaris voor Oorlog van januari 1743 tot
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dragonders te Bentheim en eisten, bij straf van militaire executie,
binnen de tijd van vier dagen, 2 × 100.000 complete rantsoenen.
De 24e werd de ingezetenen bevolen binnen 24 uur 10.000
rantsoenen aan haver, hooi en stro in natura te leveren en 90.000
rantsoenen met geld, het rantsoen tot 10 stuivers te betalen.
Op de 27e werd dit alles in het hoofdkwartier van de prins De
Soubise te Koesfeld afgeleverd.
De 30e werd het geld voor de nog resterende 100.000 de
rantsoenen naar Koesfeld gebracht. Op dezelfde tijd vorderde
men nog 20.000 nieuwe rantsoenen, die op 2 oktober met geld
betaald werden.

1762
Op 11 februari werden afdelingen van cavallarie en infanterie naar
alle plaatsen van het graafschap gezonden om 210 treinknechten510
voor de dienst van de geallieerde armee te pressen. Daar de jonge
manschap echter bijtijds het land verlaten, of zich hier en daar
verstoken had, zo werden de huisvaders meegenomen en wel:
Uit het vlek Bentheim 10 man.
Uit het dorp en kerspel Ohne 10 man.
Uit het kerspel Gildehuis negen man.
Uit de stad Schutterop 16 man.
Uit de stad Noordhoorn vier man.
Uit de boerschappen 36 man.
Uit het dorp en kerspel Ulzen 27 man.
Uit Nieuwenhuis en Veldhuizen negen man.
Uit Emmelenkamp 18 man.
Een groot gedeelte van deze lieden werd intussen, daar het bleek
dat zij het volstrekt onmisbare huisvaders waren, weer vrijgegeven.
Op 29 maart werd, op bevel van de hertog Ferdinand van
Brunswijk, als generaal en chef van de verbondene legers,
bekendgemaakt dat verder geen geweldige511 lichting van
februari 1757.
510 Terreinknechten, voetvolk. ook: stoet, parade, optocht.
511 Gewelddadige lichting, gedwongen.
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manschappen in het Graafschap Bentheim zou geschieden en dat
derhalve de uitgewekenen gerust konden terugkeren.
Op 4 juli rukte de overste Kambefort met zijn corps, uit
dragonders, huzaren en voetvolk bestaande in de graafschap
en eiste van het graafschap een brandschatting van meer dan
ƒ100.000, die binnen vier dagen zouden betaald worden.
Op 15 augustus sommeerde de overste Kambefort de Hannoverse
commandant Hofmann tot overgave van het kasteel. Na een
weigerend antwoord werd van beide zijden sterk geschoten.
De 16e eiste de overste het kasteel andermaal op en daar de
commandant aan zijn voorslagen geen gehoor wilde geven,
maakte hij toebereidselen tot de storm. Doch, in plaats van zijn
bedreiging uit te voeren, marcheerde hij af, de weg naar Gildehuis
nemende.
Op 17 augustus werd de achterstallige contributie van het
kerspel Gildehuis in het hoofdkwartier van de overste Kambefort
afgeleverd en de vier gijzelaars kregen hun vrijheid weer.
Op 11 en 12 september werden de boerscholten uit het
Nedergraafschap en bij hun afwezigheid hun vrouwen, door
uitgezonden commando’s opgehaald om voor de achterstallige
brandschatting tot gijzelaars te dienen.
Op 12 oktober werd de achterstallige brandschatting in het kerspel
Schutterop door executie ingevorderd. Bij deze gelegenheid viel in
de stad de volgende grappige anekdote voor:
Een majoor van de troepen van Kambefort bevond zich op het
raadhuis om de contributie van de boerschappen Samern en
Suddendorp te ontvangen. Hij had ƒ 3350 in zijn zakken gestort
en aan de boerscholten de kwitantie gegeven. De boeren van
Wengsel waren juist bezig met hun bijdragen te tellen, wanneer
geheel onverwacht de luitenant Villars met een piket van het
garnizoen van het kasteel in de stad verscheen en de majoor in
zijn werk stoorde. Deze, vernemende dat de luitenant in de stad
was, verkoos zijn bezoek op het raadhuis niet af te wachten,
maar liever de stad te verlaten. Hij deed dit met zoveel spoed
dat hij het geld, zijn mantel en stok in de raadkamer vergat.
De luitenant Villars, de majoor niet meer vindende, maakte zich
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meester van de buit. Hij was echter zo inschikkelijk, dat hij het
geld, dat op de tafel geteld en door de majoor nog niet ontvangen
was, aan de boeren van Wengsel teruggaf, terwijl hij de som die
de majoor in de zakken gestort had, als zijn wettig eigendom,
naar krijgsgebruik, aanmerkte. Enige soldaten van het korps van
Kambefort, die naar Quendorp, Neerlage en Hesterop gezonden
waren, verschenen kort na het verhaast vertrek van de majoor in
de stad en besloten het voetspoor van hun aanvoerder te volgen.
De boeren maakten van deze gunstige gelegenheid gebruik om
van het geld, dat zij reeds overgegeven hadden weer meester te
worden. Zij rukten de geldzakken van het zadel van de soldaten
en gingen heen: hetgeen hun echter duur te staan kwam, want de
volgende dag verschenen dezelfde soldaten in de huizen van de
scholten van Quendorp en Neerlage en dreigden deze in brand
te zullen steken, wanneer niet ogenblikkelijk de hun ontnomen
penningen, met nog enige dukaten ter schadevergoeding,
teruggegeven werden: waaraan men dan wel voldoen moest.
Op de 15e werden zes huzaren naar Schutterop gezonden, om de
burgemeesters in arrest te nemen, die men van verstandhouding
met de commandant van het slot beschuldigde en voor de
aanleggers van het voor de majoor zo onaangenaam bezoek
van de luitenant Villars hield. De stad Schutterop moest 500
rijksdaalders losgeld betalen.
Op 30 oktober werd het kasteel weer door de Fransen beschoten,
doch zonder gevolg.
Op 16 december betrok de Engelse schimmelgarde512 haar
winterkwartieren in Ohne en Samern.

1773
Op 1 januari 1763 werd de vrede tussen Engeland, Frankrijk en
Spanje openlijk van de kansel in alle kerken van het graafschap
bekend gemaakt.
Op 6 januari werd daarover een dank- en bededag gehouden en
met de klokken geluid.
512 Waarschijnlijk soldaten te paard. Op schimmels; witte paaarden.
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Op 27 januari trok de schimmelgarde op en nam de terugmars
naar Engeland aan. De overige Engelse en andere vreemde
troepen verlieten van tijd tot tijd deze gewesten en de ingezetenen
werden van de last van de inkwartiering bevrijd.
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Kort overzicht van de jongste
gebeurtenissen. Van het jaar 1763 af
tot 1793 toe, genoot het Graafschap
onder de schepter van zijne Majesteit
de Koning van Groot-Brittannië een
onafgebroken rust

In het jaar 1789 brak de omwenteling in Frankrijk los.513 Europa
geraakte daardoor in vuur en vlam. Oostenrijk, Pruisen en
Engeland poogden vruchteloos de woede van de Fransen te
beteugelen. De in de maanden april en mei van 1793 naar
Frankrijk marcherende Hannoverse troepen namen in januari en
februari 1795, met de gehele Engelse armee hun terugtocht door
513 De Franse Revolutie (1789) geldt als een van de belangrijkste historische
gebeurtenissen uit de sociale en politieke wereldgeschiedenis. De betekenis
van deze omwenteling in Frankrijk kan nauwelijks overschat worden. Niet
alleen leidde de Franse Revolutie tot een breuk met autocratische regimes en
– in veel landen – de standensamenleving, ook allerlei negentiende-eeuwse
emancipatiebewegingen (zoals het socialisme en feminisme) vonden inspiratie
in het ‘vrijheid, gelijkheid en broederschap’-gedachtegoed van 1789.
De periode vóór de Franse Revolutie wordt wel het ancien régime, het oude
regiem, genoemd. De Franse Revolutie werd voorafgegaan door diverse
politieke revoluties in andere landen, waarbij de gemeenschappelijke
deler een breuk met de heersende autocratische vorst was. Zo namen de
Amerikanen met de de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring (4 juli
1776) afscheid van de Engelse koning en verklaarden zichzelf onafhankelijk.
En in de Nederlandse Republiek verzetten de anti-orangistische regenten
zich tijdens de Patriottentijd (1781-1787) tegen het eigengereide bestuur van
de stadhouder Willem V. historiek.net
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het graafschap Bentheim, van de Fransen, die ondanks de dappere
tegenstand van de verbondenen, onder hun generaal Pichegru514
over de bevrozen Waal gedrongen waren, vervolgd wordende.
Een korps emigranten515 in Engelse dienst maakte de
achterhoede van de Engelse armee uit; terwijl de Brunswijkers
en Hessen met enige Hannoverse cavalerie de terugtocht van de
Hannoveranen dekten.

1795
Op 23 februari rukten de Fransen, van Hardenberg komende op
Nieuwenhuis aan, om het korps emigranten, bestaande uit de
huzaren van Rohan en enige infanterie, van daar te verdrijven.
De emigranten hadden enige veldstukken bij het Ambtshuis
geplaatst, waarmee zij van ’s morgens zeven uur tot ’s middags
op de Fransen, doch zonder een enig nadeel van belang toe te
brengen, vuurden. Om twaalf uur kwam een ander korps Fransen
van Coevorden over Veldhuizen aan en berende516 de stad ook
van die zijden, waardoor de emigranten tot een spoedige aftocht
genoodzaakt werden. De volgende dag trokken de Fransen uit
het graafschap terug en de emigranten namen weer bezit van
Nieuwenhuis. Acht dagen daarna kwamen echter de Fransen weer
en de emigranten retireerden zonder een schot te doen.
Op 13 maart werd Bentheim, dat door Brunswijkers, Hessen
en Hannoveranen bezet was van een talrijke overmacht, onder
de generaal Van Damme aangetast en na een geringe tegenstand
veroverd.

Franse bezetting

Ofschoon nu de Franse generaals in een met de Landstanden
getroffen overeenkomst, wel beloofd hadden het graafschap
Bentheim als een onzijdig land te zullen behandelen, bleef echter
514 Jean-Charles Pichegru (Les Planches-près-Arbois, 16 februari 1761 Parijs, 15 april 1804) was een Franse generaal, die vooral bekend is omdat
hij eind 1794, begin 1795 de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden
bezette, samen met de brigadegeneraals Jan Willem de Winter en Herman
Willem Daendels.
515 ‘Vreemdelingenlegioen.’
516 Van: rennen.
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Nieuwenhuis een geruime tijd door de Fransen bezet. De stad die
buitendien reeds diep in de schulden stak, moest dagelijks vlees
en brood, haver en hooi leveren, waardoor haar schuldenlast met
25 tot ƒ 30.000 vermeerderd werd. De kooplieden en herbergiers
moesten voor Franse assignaten,517 die toen reeds een geringe
en naderhand in het geheel geen waarde hadden, verkopen.
Behalve, dat de burgers door de zware last van de inkwartiering
maandenlang gedrukt werden.
Ondertussen bleef ons Vaderland van de vrijheid, gelijkheid
en broederschap van de Fransen, die in Holland en elders zulke
wrange vruchten teelden, verschoond. Wij bespeurden zo min in
het burgerlijk als je het kerkelijk bestuur enige verandering.

1801 – 1802 – 1803
Op 1 oktober 1801 werd na een krijg van zeven jaar en negen
maanden, de vrede tussen Engeland en Frankrijk gesloten.
Op 17 januari 1802 werd in het graafschap, op hoog bevel, een
dankfeest voor de herstelde algemene vrede gevierd.
In het jaar 1803 werd deze vrede weer verbroken. Op 12 mei
van dat jaar vertrok de Engelse ambassadeur lord Withworth uit
Parijs en de oorlogsverklaring van Engeland en Frankrijk volgde
spoedig daarop. In diezelfde maand marcheerde een sterke Franse
armee, onder bevel van de generaal Mortier, door dit graafschap
om het keurvorstendom Hannover in bezit te nemen. Op 26 mei
rukten 6000 man in Emmelenkamp, die daar hun nachtkwartier
hielden, zodat alle huizen opgepropt vol waren. Vele wagens
werden in requisitie518 gesteld en medegenomen tot diep in het in
het Hannoverse.
517 Assignaten zijn waardepapieren die tijdens de Franse Revolutie werden
uitgegeven met onteigende kerkelijke bezittingen als onderpand, die als geld
moesten dienen om de schuldenlast af te lossen. Doordat de Franse overheid
meer van die papieren uitgaf dan verantwoord was, ging de waarde ervan
spoedig sterk dalen.
518 requisitie [Fr. requisition, Lat. requivere, opvorderen], v. (-s), eis,
vordering, oproep; m.n. vordering van goederen, personen of diensten door
de vijand. Rekwisitie, desnoods met geweld, doch altijd tegen vergoeding,
geschiedt door burgerlijke of militaire autoriteiten ter voorziening van
behoeften van de militaire macht.
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De Hannoverse armee, hoezeer ook vol moed, was tegen zulk
een overmacht niet bestand. De Generaliteit sloot derhalve een
capitulatie, volgens welke de Hannoverse armee uiteengaan
en elk naar zijn haardstede terug zou keren. Het gehele land
werd nu door de Fransen bezet, het eigendom van de koning
in beslag genomen en de ingezetenen door de inkwartiering
en menigvuldige zogenaamde requisitiën519 van allerlei
legerbehoeften uitgeput. Gedurende de gehele zomer zag men
bijna alle dagen detachementen van jonge conscrits520 uit het
binnenste van Frankrijk komende, naakt en bloot naar Hannover
marcheren om daar op kosten van de ongelukkige ingezetenen
gekleed te worden. Het gelukte intussen de meeste Hannoverse
officieren en soldaten, van tijd tot tijd, naar Engeland over te
steken, waar uit deze brave troepen een Duits legioen geformeerd
werd, dat zich in Spanje onder de onsterfelijke Wellington521 zo
vele verdiensten verworven heeft.
Op 24 augustus rukte een bataljon Fransen in het graafschap
Bentheim, om het als een Hannoverse provincie te bezetten.
Deze troepen werden over de onderscheidende plaatsen in het
Bovengraafschap verdeeld.
Op 16 december marcheerden deze weer af, hun weg naar
Holland nemende.
Op 16 juli 1804 werd Lodewijk, graaf van Bentheim Steinfurth,
volgens een met de Franse keizer gesloten conventie tegen betaling
van een aanzienlijke som geld, door de beide adjudanten van de
generaals Bernadotte en Desselles in het bezit van het graafschap
Bentheim gesteld.
Op 15 en 16 augustus hield de nieuwe landheer zijn plechtige
intocht.

519 Rekwisieten; benodigdheden.
520 Ingeschrevenen (in militaire dienst). Dienstplichtige.
521 De Britse veldheer en staatsman Arthur Wellesley Wellington (17691852) kwam na een aantal mislukte studies tot bloei op een Franse militaire
academie. Arthur maakte snel carrière in het leger. Binnen korte tijd was hij
kapitein. Op voordracht van zijn broer werd Arthur Wellesley tot leider van
het 33ste regiment benoemd.
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1806
Op 4 augustus 1806 werden de graafschappen Bentheim en
Steinfurth door Murat, een zwager van Buonaparte, bij het
Rijnverbond tot groothertog van Berg verheven, in bezit genomen,
wordende aan het grafelijk huis slechts de domeinen gelaten, die
intussen door de zware grondbelasting, die zich ook tot de bossen
bepaalde, nog merkelijk besnoeid werden.
Het graafschap Bentheim werd, gelijk de naburige kleine
vorstendommen en graafschappen, op Franse voet georganiseerd
en onder het departement van de Eems, waarvan Munster de
hoofdplaats was, getrokken.
In de maand november van dat jaar had de eerste militaire
opschrijving522 plaats.

1807
Op 26 januari 1807 geschiedde de loting over alle in 1786 geboren
jongelingen.
In de maand juli van dat jaar had er een nieuwe loting plaats
over alle in het jaar 1787 geboren jongelingen.

1811
In het jaar 1811 werd het Graafschap Bentheim door een
keizerlijk besluit van 26 december van het vorige jaar van het
groothertogdom Berg weer afgezonderd en gedeeltelijk met
Overijssel, gedeeltelijk met Groningen verenigd.
Door een decreet van 28 april 1811 werd het daarvan weer
afgescheiden om met Munster, Rees en Steinfurth een eigen
departement van Frankrijk onder de naam van departement van
Lippe uit te maken. Vanaf deze tijd moesten wij ons alle Franse
wetten en inrichtingen laten welgevallen. Franse prefecten, van
wie wij de taal niet verstonden, beheersten ons, gelijk de Romeinse
stedehouders weleer de joden. Onze jongelingen moesten strijden
voor de glorie en heerschappij van een Corsicaanse veroveraar,
522 Oproep voor militaire dienst. Lichting.
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ver van hun vaderland.523
Onze handel werd door gewapende tolbedienden, die dag en
nacht op hun hoede waren, belemmerd. Onze kisten en kasten
werden door dit gespuis op het nauwkeurigst onderzocht om ons
de geringe voorraad van koffie, thee en suiker te ontnemen, die wij
tot eigen gebruik opgelegd en ten duurste prijs betaald hadden.
Buonaparte had het zo ver gebracht, dat wij een pond koffie
met twee gulden-10 tot 3 gulden toe, een pond suiker met twee
gulden-10 en een pond gemene524 Congo thee met vier gulden
betalen moesten. De voorraad bij de burger en de landman
voorhanden, kon bij zulk een duurte maar gering zijn en
evenwel schijnt de roofzucht ons dat weinige nog te misgunnen.
De zogenaamde droits reünis, verenigde rechten, die gesel van de
kooplieden en van de tappers, werden met de uiterste gestrengheid
ingevoerd en door geboren Fransen bediend.
Het zout, een voor de armen zowel als voor de rijken
onontbeerlijk artikel, was onmatig belast. De handel in tabak was
verboden. Napoleon was alleen tabaksverkoper en hij leverde ons
de slechtste tabak tegen een onmatige prijs.525 Niemand mocht
zelf tabak planten of bierbrouwen de tappers moesten zich aan
de knevelarijen van Franse officianten, die elke week hun kelders
visiteerden en hun vaten peilden, onderwerpen en aan deze
telkens betalen, wat zij eisten. Kortom, de verdrukking steeg van
dag tot dag, en wee hem! die zijn ontevredenheid luide te kennen
gaf.

1812 – 1813
Het zo beruchte 29e bulletin van Molodetschna526 van 3 december
523 Van velen, die mede naar Rusland gegaan en daar door de honger, de
koude of het zwaard verteerd zijn, heeft men volstrekt geen bericht meer
ontvangen.
524 Algemene, gewone.
525 De allerslechtste inlandse tabak, die thans de geringste dagloner niet zou
willen roken, kostte het pond 24 stuivers.
526 Het 29e bulletin van de Grande Armée (Frans Vingt-neuvième bulletin
de la Grande Armée) was een aankondiging van Napoléon Bonaparte, die op
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1812, waarin de dwingeland zelf zijn nederlaag op de ijsvelden
van Rusland verhaalde, gaf ons wel hoop op verlossing; maar
onze hoop viel weer in duigen, toen hij in 1813 een nieuwe armee
verzamelde en ons noodzaakte voor de overwinning bij Lutzen527
en Wurtschen behaald, de Almachtige te danken.528
Op 19 oktober 1813 sloeg het uur van de verlossing voor
Duitsland. Ruslands gezegende Alexander zegevierde met zijn
bondgenoten Franz en Frederik Wilhelm, onder wier banieren
zich de getergde volken als een enig man geschaard hadden, bij
Leipzig, op Frankrijks trotse beheerser, die na een verschrikkelijke
nederlaag geleden te hebben en op de terugtocht bij herhaling
geslagen te zijn, met het overschot van zijn benden, in verwarring
naar Frankrijk snelde.
In de nacht van de 11e op de 12e november verschenen de eerste
kozakken te Nieuwenhuis, nadat de Franse ambtenaren enige
dagen vroeger vertrokken waren.
Op 14 november sloegen 1500 man kozakken hun leger voor de
Ulzerpoort op. De 18e vertrokken deze troepen, waaraan brood
en vlees, haver en hooi geleverd werd, naar Hardenberg.
De vorst Narischkin, overste van de garde van Z. M. keizer
van Rusland, die de voorhoede van de door de generaal baron
van Winzingerode gecommandeerd wordende afdeling van het
verenigd Russisch en Zweeds leger, onder het opperbevel van
Z. K. H. de kroonprins van Zweden aanvoerde, hield een goede
krijgstucht. De algemene vreugd over de verlossing van de
Fransen werd echter enigszins gestoord door de verlegenheid,
die de dringende eisen om ten spoedigste in de behoeften van de
zegepralende legers te voorzien, veroorzaakten.
Op 11 november 1813 eiste de vorst Naraschkin van het
arrondissement Nieuwenhuis, waartoe de kantons Heden en
Wesewe in het Eemsland behoorden, tot de aankoop van 7000
17 december 1812 werd gepubliceerd als onderdeel van een tijdschrift in de
Franse krant Le Moniteur Universel. Ook Delpher.nl
527 Lützen is een gemeente in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt, gelegen in
de Landkreis Burgenlandkreis.
528 Tot herstel van de in Rusland verloren armee, moesten de gemeenten op
bevel van de prefect de keizer uitgeruste manschappen en paarden, als een
vrijwillig geschenk onderdanigst aanbieden!!
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ellen laken voor het leger, de som van ƒ 28.000. Hiervan kwamen
ten laste van het graafschap Bentheim ƒ 20.214, die binnen vier
dagen opgebracht en door de aanzienlijkste en rijkste bewoners
van de gemeenten moesten verschoten worden, bij straf van
persoonlijk arrest.
Op 15 november 1813 eiste deze bevelhebber ten behoeve van
een te Haselunne voor 50.000 man voetvolk en 20.000 man ruiterij
aan te leggen magazijn, van het graafschap Bentheim de som van
ƒ 20.000, die binnen drie dagen betaald zou worden en gelijk de
voorgaande door de bemiddelde ingezetenen zou verschoten529
worden.
Op 20 november 1813 vorderde de Zweedse regimentskwartiermeester Bintz, ten behoeve van de Zweedse armee,
binnen vier dagen van het graafschap Bentheim: 3000 ellen grijs
laken, 2000 ellen blauw laken, 7000 ellen linnen tot voering, 5000
hemden, 2000 paar kousen en 1000 paar schoenen.
De plaatselijke ambtenaren bewezen intussen dat hun
gemeenten, die reeds zulke aanzienlijke sommen betaald hadden,
deze nieuwe eis onmogelijk geheel vervullen konden en hun
nadrukkelijke vertogen waren van dat gevolg, dat de heer Bintz
van de gevraagde 5000 ellen laken afzag en zich met de levering
van het overige vergenoegde.

Verplichte betalingen

Ofschoon nu de ingezetenen van het Graafschap Bentheim,
verheugd met geheel Duitsland over een verlossing, zich gaarne
enige opofferingen ter bevordering van de goede zaak getroosten
wilden, bracht nochtans de eis van zovele gerede penningen en de
vrees dat men de gedreigde militaire dwangmiddelen aanwenden
zou, wanneer deze niet op de vastgestelde tijd betaald wierden,
hen in geen geringe verlegenheid. Uit welke zij intussen door de
vaderlandsliefde van hun gegoede medeburgers, die een gedeelte
van de gevraagd de sommen voorschoten, spoedig verlost werden.
De ondervinding leerde, dat de vrees van de ingezetenen voor
militaire executie geen blote hersenschim was. Toen de, ten
behoeve van het magazijn te Haselune gevraagde ƒ 20.000 niet
529 Voorgeschoten.
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zo spoedig als men het begeerde bijeengebracht kon worden,
verscheen een overste van de kozakken met zijn onderhebbende
manschap te Nieuwenhuis, om de betaling door de militaire
dwangmiddelen de bespoedigen. Twee van de aanzienlijke
de inwoners van die stad werden als gijzelaars in verzekerde
bewaring genomen en eerst bij de aflevering van het geld in het
hoofdkwartier van de vorst Narischkin in Heemse530 ontslagen.
Tot roem van het koninklijke Groot-Brittannische Hannoverse
kabinetsministerie verdient intussen hier gemeld te worden
dat Hooghetzelve, na zich de rekeningen over bovengemelde
sommen te hebben doen voorleggen, volgens een aanschrijving
van de Koninklijke regering aan de plaatselijke ambtenaren van 1
mei 1820, besloten heeft aan de onderdanen van het graafschap
Bentheim, voor de in de jaren 1813 en 1814 aan de troepen der
verbonden Mogendheden gedane leveringen en inzonderheid
voor de aan de vorst Narischkin opgebrachte geldsommen, een
schadevergoeding van 23.521 rijksdaalders conventionele munt
of ƒ 43.423. 7 ft. 5 duit. Holl. uit de koninklijke generale kas te
laten uittellen. Welke penningen volgens het hoge voorschrift
over de gemeenten naar evenredigheid van de door haar, tot
meergemelde gedwongen geldheffing geleverde bijdragen
zullen verdeeld en tot aflossing van de op de gemeenten
rustende schulden, of tot andere voor het algemeen nuttige
einden zullen besteed worden.
De gemeenten zijn voor deze, van velen niet meer verwacht
wordende, schadevergoeding, zowel het hoge Koninklijke
Ministerie als de regering van het graafschap Bentheim haar
dank schuldig.
Op 24 november nam de Koninklijke Groot-Brittannische
Hannoverse regering weer bezit van het graafschap Bentheim,
tot grote vreugde van de ingezetenen, die daarvan, door het
luiden van de klokken en het vrolijk verwelkomen van de heer
regeringsraad Von Pesto overal de duidelijkste bewijzen gaven.
Op 1 december werd over de verlossing van het noordelijk
Duitsland uit de macht van de Fransen een openlijk dankfeest
gevierd.
530 Nu een wijk van Hardenberg
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1814
Op 25 januari 1814 werd door de Koninklijke regering bevolen,
dat de jongelieden die met schietgeweer wisten om te gaan zich
naar Eschebrugge begeven zouden, om de ingezetenen van
het Laar en Emmelenkamp, tegen de uitvallen van het Franse
garnizoen te Coevorden te beschermen.
De poorten van de vesting Coevorden werden op 11 november
1813 bij de verschijning van de kozakken gesloten en eerst op
7 mei 1814 weer geopend. Daar men het van groter belang
oordeelde de vluchtende vijanden op de voet te volgen, dan
de weinige vestigingen, die nog in hun macht waren, en die bij
gebrek aan toevoer spoedig van zelf zouden moeten vallen,
door een geregelde belegering tot de overgave te dringen; zo
liet men de insluiting van deze vestigingen aan de gewapende
burgers en landlieden over. Hoe voorzichtig intussen de
toegangen tot de vesting Coevorden, zowel van deze, als van de
Drentse zijde bewaakt werden, zo kon die waakzaamheid toch
niet beletten dat het garnizoen, dat met uitzondering van twee
compagnieën Veteranen en twee onvoltallige compagnieën
Zwitsers, uit gevluchte douaniers bestond en ten naaste bij 1000
man uitmaakte, herhaalde uitvallen deed, die voor de naburige
gehuchten, het Klooster, het Loo, de Scheere en het Pikveld,
die geplunderd en verbrand werden, noodlottig waren. Het
graafschap Bentheim heeft van die uitvallen weinig te lijden
gehad.
De overgave van de vesting Coevorden geschiedde op bevel
van de koning van Frankrijk en volgens het, met de verbondene
Mogendheden, na de verovering van Parijs, gesloten verdrag.
In de maand februari werd hier een landweerbattallion van 600
man opgericht, dat spoedig georganiseerd zijnde, zich bij de
uitvallen van de Fransen uit Coevorden, voordelig onderscheiden.
Op 3 mei van dit jaar stak de commandant van Coevorden,
ingevolge de conventie, tussen de koning van Frankrijk en de
verbondene Mogendheden gesloten, de witte vlag uit.
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Coevorden bevrijd

Op 7 mei marcheerde het Franse garnizoen uit en de burgers
konden na zes maanden lang opgesloten geweest te zijn en in alle
onaangenaamheden daaraan verbonden gedeeld te hebben eens
weer vrije lucht scheppen. Groot was hun vreugde en die van de
ingezetenen van de omliggende plaatsen over deze gebeurtenis;
want de Fransen hadden niet alleen de burgers van Coevorden
gedurende de belegering door een strenge militaire politie gedrukt,
maar ook de inwoners van de nabijgelegen boerschappen door
roof en brand bij hun herhaalde uitvallen in de diepste ellende
gestort.

1815
In het jaar 1815, toen Buonaparte van het eiland Elba, waar men
hem een stil verblijf aangewezen had, gevlucht zijnde, zich weer
van de troon van Frankrijk meester gemaakt had, marcheerde
het Bentheimse barnillon (batillion) uit de kern van onzer jonge
lieden bestaande, ook naar Frankrijk en ofschoon het door zijn
positie bij Halle, aan de slag bij Waterloo geen deel kon nemen,
bracht het toch, door die pas te bewaken en de Fransen het
doordringen aan die zijde te beletten, het zijne tot de overwinning
bij. Waarom ook al die landweermannen, die op die dag onder het
geweer waren met de eremedaille versierd en met de gratificatie in
geld beschonken zijn.

1816 – 1817
Op 16 januari 1816 kwam het bataljon onder aanvoering van
de toenmalige majoor, thans luitenant-kolonel Croup, na tot
de verovering van Kambray medegewerkt en enige maanden in
het bos van Boulogne voor Parijs gecantonneerd te hebben, in
het Vaderland terug en werd in alle plaatsen met luide vreugd
verwelkomd.
Op 20 augustus 1817 overleed aan een ziekte van acht dagen in
de ouderdom van 61 jaren Lodewijk Wilhelm Geldrich Ernst,
regerende vorst van Bentheim en Steinfurth. Na een verblijf van
bijna 11 jaren te Parijs, waar hij tevergeefs op schadeloosstelling
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voor het geleden verlies bij Buonaparte aangedrongen had, keerde
hij eindelijk op 2 juli, toen Frankrijks rechtvaardige koning zijn
billijke eisen bevredigd had, in de schoot van zijn familie terug.
Hij mocht intussen de vreugde van de wedervereniging met haar
slechts zeven weken genieten!
Op 1 september werd het ontzielde lichaam bij fakkelschijn
naar de rustplaats van de voorvaderen gebracht. Alle geestelijken
zowel protestantse als katholieke uit beide graafschappen
woonden de treurige plechtigheid bij. De hofprediker Daniel
hield een schone lijkrede, terwijl een roerend treurgezang door
een ontzagwekkende schaar in de prachtig verlichte en met zwart
laken behangen grote kerk aangegeven alle gevoelige harten tot
droefheid stemde.
Op 31 oktober 1817 werd het derde eeuwfeest van de
kerkhervorming in dit graafschap, gelijk door heel Duitsland, en
de 2e november in de Nederlanden gevierd.

1818 – 1820
Op 16 september 1818 werd de, in het jaar 1613 door graaf
Arnold Joost aangestelde, in 1701 door koning William III
vernieuwde, maar door de Franse regering in het jaar 1809
ontbondene overkerkenraad, op bevel van zijne Koninklijke
Hoogheid de Prins Regent van Groot-Brittannië en Hannover met
enige veranderingen hersteld en op 1 november van dat jaar te
Noordhoorn plechtig ingezegend. Voorheen bestond deze uit een
president en vier assessoren, twee geestelijke en twee wereldlijke,
met een actuaris. Thans maakt een director, met een geestelijke en
een wereldlijke raad en een actuaris dit college uit.
De tegenwoordige leden zijn:
De heer regeringsraad Von Pesto, 		
De heer rechter Weber te Noorhoorn, 		
De heer predikant Schultz te Noordhoorn,

Director.
Raden.
Raden.

Op 29 januari 1820 overleed Z. M. Georg III, koning van GrootBrittannië en Hannover. Z. M. was geboren op 4 juni 1738, besteeg
de troon van zijn grootvader Georg II op 26 oktober 1760 en trad
in het huwelijk met de prinses Charlotte van Mecklenburg Strelitz
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op 8 augustus 1761. Hij regeerde derhalve 59 jaren, drie maanden
en vier dagen en stierf in de hoge ouderdom van 82 jaar en zeven
maanden en 25 dagen.
Hij had door de uitmuntende hoedanigheden van zijn verstand
en hart, door de schone deugden welke hij in zijn huiselijk en
openbaar leven tentoonspreidde en vooral door zijn ongeveinsde
godsvrucht, zich de liefde en achting van al zijn onderdanen
verworven.
Z. K. H. De prins-regent geboren op 12 augustus 1762, beklom
onder de naam van George IV nu de troon van Groot-Brittannië
en Hannover.
Op 20 februari 1820 werd dit treurig sterfgeval aan Z.
Majesteits onderdanen in dit graafschap van de predikstoelen
bekend gemaakt en zij door aangeslagen plakkaten tot trouw en
gehoorzaamheid aan hun tegenwoordige koning opgewekt.
Ziedaar, lezer! Een beknopt verhaal van de voornaamste
gebeurtenissen in het graafschap Bentheim voorgevallen. Ik
hoop, dat het lezen daarvan U genoegen gegeven hebbe en wens
hartelijk, dat het geluk van mijn Vaderland nog mogen bloeien,
wanneer ik met mijn tijdgenoten reeds lang zal vergeten zijn.

352

≠

De namenlijst als pdf afbeeldingen opnemen.

Biografie Visch
Visch, Wessel Friedrich 1773 – 1860 (Emsländische Geschichte
Bd. 14, 2007, S.?.)
reform. Pastor in Wilsum, Geschichtsforscher, Dichter und
Hobbyarchäologe
(verfasst von Erich Gövert, Wilsum)
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Een woord vooraf

Schrijver dezes is geroepen aan de Theol. School der Chr. Geref.
Kerk in Amerika, ondermeer, ook Kerkrecht en Kerkregeering te
doceren. Het spreekt vanzelf, dat bij laatstgenoemd vak niet alleen
de beginselen van het Gereformeerde systeem maar ook deszelfs
invoering en toepassing in onderscheidene landen ter sprake
komen.
Nu wil het gebruik van schier iedere inrichting van hoger
onderwijs, dat jaarlijks de aftredende Rector een toespraak houdt;
liefst over een onderwerp, dat verband houdt met het vak, waarin
hij onderwijs geeft.
Toen ik nu dit jaar aan de beurt was om het Rectoraat onzer
School aan een mijner Collega’s over te dragen, heb ik gemeend,
de aandacht voor ditmaal op de Gereformeerde kerken van het
Graafschap Bentheim te moeten vestigen.
De inhoud van dit boekske heeft voor een gedeelte daaraan zijn
oorsprong te danken. Daar de gebeurtenissen, vooral die in de
Gereformeerde kerken van Bentheim zijn voorgevallen, zo hoogst
belangrijk en toch zo weinig bekend zijn, moge dit boekske
dienen om deze leemte enigermate aan te vullen. Het zij daarom
niet alleen aan studerenden, maar ook aan iedereen, met name
aan de Christenen te Bentheim zelf, aangeboden.
Grand Rapids, Mich.
Nov. 1897. H. B.531

531 Uitgebreide biografie https://www.altreformiert.de/beuker/biografien/
Biogr-BEUKER-H-nl.-1834-1900.pdf Na dit boek de biografie.
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Inleiding

Het Graafschap Bentheim ontleent zijn naam aan het “heim”
of huis der oude Tubanten. Deze werden door Drusus aan de
Romeinen onderworpen. Om de Tubanten te beter in bedwang te
houden stichtte hij op de rotsheuvel van het oude “Tubantenheim”
een vasten burcht, welke nog tot op deze dag de naam van ‘t “Slot
van Bentheim,” draagt. Naar men uit oude inscripties meent te
mogen opmaken is het Slot van Bentheim reeds zeven jaren vóór
de geboorte van Christus gebouwd. Het is uit zware rotsblokken
samengesteld.
Rondom dit slot en gedeeltelijk op dezelfde rots, is ook de stad
Bentheim gevestigd, welke om deze eeuwenheugenden burcht, het
bekende “Bentheimer Woud” met zijn heilzame zwavelbronnen,
alsmede om zijne beroemde steengroeven, voor den reiziger een
eigenaardige aantrekkelijkheid heeft.
Het Graafschap was van ouds een leengoed, beurtelings van
Romeinsche, Frankische en Duitsche keizers. Het heeft een
uitgestrektheid van niet meer dan 14 a 15 uren gaans532 lang en
van 4 a 5 uren breed. Het grenst ten noorden aan Drente, ten
Oosten aan ‘t oude Munsterland, ten Zuiden aan Westfalen en ten
westen aan Overijsel.

bederf in de wortel

De Vecht en de Dinkel zijn de voornaamste rivieren. Sedert
de Hervorming533 waren de bewoners over het geheel van
Protestantsche belijdenis, hoewel er tot op dezen dag ook nog
enkele Roomsch-Katholieke gemeenten zijn overgebleven. De
meerderheid heet ook thans nog Gereformeerd, ofschoon niet
532 Wandelen. Ca. 5 km/uur.
533 Vanaf ca. 1548.
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te ontkennen valt, wat Dr. A. Kuyper voor enige jaren aan Ds.
Langen te Nordhorn schreef: “De oude Kerk van Bentheim is op ‘t
stuk van kerkregeering niet Gereformeerd”.534
Dit bederf in de wortel dagtekent niet van vandaag of gisteren,
maar reeds, zoals straks blijken zal, van 1613 afaan.535 Wel valt niet
te ontkennen, dat het Collegialistisch Territoriaal systeem536 in
onze eeuw voor de leer der kerk de bitterste vruchten heeft doen
rijpen. Dit zal ons blijken, als wij de elkaar opvolgende perioden
van kerkregering in ‘t Graafschap Bentheim nagaan. Wij letten
daarbij:
op de oorspronkelijk-Luthersche periode;
op de Calvinistisch-Gereformeerde periode;
op de volbloed-Collegialistische periode;
op de periode van Paapsche onbeschaamdheid en vrouwelijke
standvastigheid en
op de periode van terugkeering in onze dagen: deels tot het
oorspronkelijk Gereformeerde, en deels tot het Luthersch
Territoriaal systeem.

534 Zie De Heraut van 9 Jan. 1881, No. 159, alsmede No. 163 en 169. Vergelijk
tevens het Juni-nr. van het Maandschrift De Vrije Kerk van 1881.
535 Direct vanaf het begin van de hervorming.
536 Territoriaal systeem noemt men dat soort van kerkregeering, waarbij de
hoogste macht der kerk berust by den vorst des lands. Collegialistisch: als de
wet en orde der kerk van boven of van buiten af aan de kerk wordt opgelegd.
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De oorspronkelijk Luthersche
periode

Graaf Arnold I, die van 1530—1553 regeerde, was, toen hij in
1535 de opstand der Wederdopers537 hielp dempen, nog goed
Katholiek.
Zijn hofprediker Johan van Loen echter was met de “nije leer”
van Luther van harte vereenigd. Hij vond eerst bij de gravin
Walpurgis, die een dochter van graaf van Brederode uit Holland
was, een open oor voor de beginselen der Hervorming.538
Graaf Arnold oordeelde evenwel, men moest geen
nieuwigheden invoeren, vooral niet in den godsdienst. Nadat
hij echter enige van Luthers geschriften, en ook een werk van

537 Anabaptisme (Grieks ανα (opnieuw, dubbel) + βαπτιζω (dopen), dus
“herdopen”) is een kerkelijke stroming daterend uit de tijd van de Reformatie.
Zij verschilt van andere reformatorische bewegingen doordat zij stelt dat
alleen gelovigen gedoopt mogen worden. Omdat destijds iedereen al als
kind was gedoopt, betekende het voorbehouden van de doop aan volwassen
gelovigen dat men opnieuw gedoopt moest worden. Daarom worden zij ook
wel wederdopers genoemd. Zelf geven zij de voorkeur aan de aanduiding
dopers.
De termen anabaptisten en wederdopers worden met name gebruikt voor
de revolutionaire fase van de doperse beweging. Deze had haar hoogtepunt
rond 1534 met de anabaptistische opstand en het rijk van Jan van Leiden in
Münster. Hierna kwam het grootste deel van de doperse beweging onder
leiding van Menno Simons in rustiger vaarwater. Tot zijn volgelingen, die
internationaal als mennonieten worden aangeduid, behoren uiteenlopende
groepen als de progressieve doopsgezinden in Nederland en de conservatieve
amish. Zie ook: https://historiek.net/thema/wederdopers/
538 Dit hoofdstuk – net als andere – leunt sterk op een hoofdstuk van Visch.
Zie ook de voetnoten bij Visch. Ik herhaal ze niet.
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Melanchthon,539 hem door Van Loen ter hand gesteld, gelezen
en met de H. Schrift vergeleken had, kwam hij aan ‘t weifelen.
Toen hij later de hooggeschatte Johan Hasenhart, pastoor te
Uelsen had geraadpleegd, en deze hem verklaarde, dat Rome
in veel voorname punten der leer dwaalde, en dat de leer van
Luther en Melanchthon meer met de H. Schrift overeenkwam,
begon ook hij naar die zijde over te hellen. — Toen men
daarop de graaf de Catechismus van Luther, de Smalkaldische
Artikelen en de Augsburgsche Geloofsbelijdenis overhandigde,
onder welke hij zoovele handteekeningen van vorsten, graven
en edelen zag staan, kwam ook hij tot het besluit om deze
belijdenissen als de zijne aan te nemen en in zijn land in te
voeren.
Hierop liet hij in 1544 al de geestelijken van zijn Graafschap
samenkomen en deed hun bij monde van Van Loen en Hasenhart
aanzeggen: dat zij voortaan, met weglating van de “missen, vigiliën
en processiën”, overeenkomstig de Augsburgsche Confessie
hadden te prediken en de daarin beleden leer zouden verdedigen.
Dat zij eveneens naar het voorschrift dier Confessie de bediening
der Sacramenten en van alle overige kerkplechtigheden moesten
inrichten.540

Wiens brood men eet, wiens woord men spreekt

De vergaderde heren geestelijken waren, evenals de meerderheid
van het volk, blijkbaar zelf ook de beginselen van de Hervorming
toegedaan. Zij bleken daarenboven ook de leer van het Cujus est
regio, ejus religio — wat, vrij vertaald, zooveel zeggen wil als:
Alwie heer is van het land,
Zet den godsdienst naar zijn hand, —
wel genegen te zijn. Zij namen althans de Luthersche Belijdenis
aan en gedroegen zich naar het bevel van hun landsheer. Voorwaar
echt Luthersch. Sebastiaan van Bodelswing, pastoor te Bentheim,
539 Rechterhand van Luther. Zie voetnoten bij Visch.
540 Zie W. T. Visch, „Geschiedenis van ‘t Graafschap Bentheim”; die veel heeft
overgenomen van den heer Gerh. Arn. Rump; terwyl laatstgenoemde veel,
van ‘t geen het gemelde Graafschap betreft, op zijn beurt weer heeft ontleend
aan den heer Hammelmans „Geschiedenis van de Hervorming in Westphalen”.
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benevens de geestelijken van Nordhorn en Ohne wilden echter
van de nieuwe leer niets weten, en verlieten het land.

verderfelijk beginsel van staatsoverheersing

Deze Luthersche inrichting van de kerk bleef ongeveer 43 jaren
lang voortduren; dus tot 1587. Gedurende dit tijdvak schoot het
verderfelijk beginsel van staatsoverheersing over de kerk al meer
en meer wortel. Is het wonder, dat ook de beelden, altaren en
crucifixen in de kerken bleven?
Graaf Arnold I kwam intussen in 1553 te overlijden. Ook waren
Van Loen en Hasenhart de eeuwige ruste ingegaan.
Arnolds zoon, Everwijn III, volgde zijn vader in de regering
op. Hij huwde met Anna, dochter van graaf Koenraad van
Tecklenburg.
Deze gravin Anna was een verstandige en godvrezende vrouw.
Zij achtte Luther als Christen hoog, maar stond, wat de opvatting
der waarheid en van de reformatie der kerk betreft, beslist aan den
kant van Calvijn. Hierom heeft ze van haar man nog al eens iets
moeten verduren.
Uit dit huwelijk werd op het kasteel Dinkelrode te Nieuwenhuis
(thans Neuenhaus) op 11 Oct. 1554 een zoon geboren, die de
ouders, naar zijn grootvader, de naam Arnold gaven, en die later
bekend werd als graaf Arnold II.
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De Calvinistisch - gereformeerde
periode

Reeds in het jaar 1562, toen de jonge Arnold nog geen 8 jaren
en zijn vader Everwijn III nog nauwelijks 26 jaren telde, nam de
Heere laatstgenoemde door de dood weg.
De vrome moeder Anna stond nu alleen, ook voor de
opvoeding van haar twee kinderen, Arnold en Walpurgis. Was zij
van heler harte Gereformeerd, zij wenste, dat ook haar kinderen
in die leer mochten worden opgevoed. Zij bad gedurig, dat de
Heere haar kinderen mocht bewaren en bewerken, dat zij als een
Godgeheiligd zaad van het verbond mochten opgroeien en zich
niet mochten schamen zijn waarheid te belijden.
Dat ook door haar invloed de Gereformeerde opvatting der
waarheid èn aan het hof èn in het land hier en daar wortelen schoot,
is niet te verwonderen. Het door de moederhand gestrooide zaad
schoot vooral diepe wortelen in het hart van de aanstaand graaf.
Vroegtijdig reeds toonde hij, dat het geloof van de moeder ook in
hem woonde.
Op zijn 17e jaar zond de gravin haar zoon, onder geleide en
toezicht van haar hofmeeester, Gerhardt Falkenburg, naar de
hogeschool te Straatsburg, alwaar in de geest van Calvijn werd
onderwezen. Hij bleef hier een jaar lang studeren. Thans was het
plan om ook nog een tijd lang naar de academie te Parijs te gaan,
ten einde aldaar zijn studiën te voltooien.

Bloedbruiloft

Hij stond juist gereed om naar Parijs te vertrekken, toen de
treurmare van den vreeselijken Protestantenmoord in de
dusgenaamde St. Barthelomëusnacht,541 ook wel Parijsche
541 In de nacht van 23 op 24 augustus 1572 vermoordden radicale katholieken
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Bloedbruiloft geheten, te Straatsburg aankwam. Bij het vernemen
van deze gruwel gebood de verschrikte moeder, dat haar zoon
dadelijk “uit dat gevaarlijke land” huiswaarts moest keren. Arnold
had de Gereformeerde beginselen niet alleen met de moedermelk
ingezogen, maar deze te Straatsburg ook nog nader leren kennen
en waarderen.
En toen hij daarna geroepen werd om de teugels van het bewind
in handen te nemen, trachtte hij het werk der Hervorming, dat in
zijn land halverwege scheen staan gebleven te zijn, opnieuw, maar
nu in Gereformeerden geest, door te voeren. Hij was inmiddels
in ‘t huwelijk getreden met Magdalena, dochter van de graaf
van Neuenar, Meurs en Limburg, alwaar ook de Gereformeerde
belijdenis wortel had geschoten. Op 24 Juni 1573 was de echt
voltrokken, die zijn invloed en macht niet weinig vermeerderde.

Bekering door overreding

Het behaagde graaf Arnold II echter niet om zijne godsdienstige
overtuiging bij grafelijk bevel aan zijn onderdanen op te leggen.
Zulk een wijze van reformeren komt trouwens ook veel meer met
de Luthersche dan met de Gereformeerde opvatting overeen. De
graaf sloeg een heel andere weg in, namelijk die van overtuiging,
welke ontegenzeggelijk de enig ware en geoorloofde is.
Hij liet in 1575 een godvruchtige en zeer verstandigen prediker
ontbieden, opdat deze door zijn prediking en omgang het hof en
de bevolking overtuigen, en voor de Gereformeerde waarheid
winnen mocht. Deze prediker was Johan Kemmener, die zich op
het adellijk huis “Merfeld” bij Dülmen in ‘t Munsterland ophield.
Kemmener werd in 1576 als hofprediker beroepen; hetwelk hij
aannam, en waarop hij in zijn nieuwe werkkring werd bevestigd.
Om het volk voor de waarheid te winnen, behandelde hij in een
reeks van leerredenen het leven van Jezus en de Apostelen. Hij liet
daarbij niet na om de waarachtigheid van zijn leer uit de H. Schrift
te betogen, meteen aanwijzend, dat ook de uiterlijke vormen
van de godsdienst daarmede noodzakelijk behoorden overeen
te stemmen, wijl542 God overeenkomstig zijn eigen Woord wil
enkele honderden protestanten. De gebeurtenis is de geschiedenisboeken
ingegaan als de Bartholomeusnacht of Parijse Bloedbruiloft.
542 Omdat.
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worden gediend. Dit aandringen op volkomen overeenstemming
van kerkleer en kerkregering, van geloofsbelijdenis en kerkorde,
legde dadelijk een goed Gereformeerde grondslag.
Deze beginselen vonden langzamerhand ingang. In Tecklenburg,
— dat sedert de dood van graaf Koenraad, Anna’s vader, ook aan
‘t huis van Bentheim was gekomen, — waren door Anna’s invloed
reeds in 1574 Gereformeerde leeraars beroepen. De uiterlijke
vormen van eredienst waren echter vooralsnog onveranderd
gebleven.

Kerkvergadering

In het jaar 1587 liet graaf Arnold II te Tecklenburg een
kerkvergadering bijeenkomen, alwaar zijn hofprediker Kemmener
met de predikanten van Tecklenburg, Schuttorf, Nordhorn
(Bentheim, Steinfurt en Neuenhaus waren nog zoover niet) en
enigen van zijne voornaamste hofbedienden samenkwamen.
Nadat deze vergadering in den naam des Heeren met
gebed was geopend, liet de Graaf een nieuwe Kerkorde aan de
vergadering voorlezen. Deze Kerkorde had zijn zwager Adolf,
graaf van Neuenar, Meurs en Limburg door de predikanten van
zijn land laten opstellen en door de kerkeraad van Heidelberg
laten goedkeuren. Zij was dus niet alleen een Kerkorde van
kerkelijke afkomst, maar ook van Gereformeerd karakter. Na de
voorlezing en enige bespreking werd genoemde Kerkorde door de
vergadering met algemene stemmen aangenomen en alzoo in de
gemeenten ingevoerd. Wij noemen haar, ter onderscheiding, de
Kerkorde van 1587.
Op den 23 Dec. dezes jaars werd nu het hooge altaar in de kerk
te Tecklenburg afgebroken en op den 26 Dec., dus op den tweeden
Kerstdag, het H. Avondmaal voor het eerst door den graaf en zijn
hof op Gereformeerde wijze gevierd. Ditzelfde geschiedde nu ook
spoedig te Bentheim en elders.

Wolf in schaapskleren

Had reeds graaf Arnold I het oude Augustijnerklooster, door
Bernhard I in de 14de eeuw te Schuttorf gesticht, laten opheffen,
en de gebouwen voor een soort Latijnsche school laten inrichten,
Arnold II verlegde in 1591 deze school naar Steinfurt, en
veranderde haar tot een soort van seminarie, dat vooral ook tot
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opleiding van Evangelie dienaren dienen moest. Hij beriep aan
deze hoogeschool o. a. ook Konrad Vorstius van Genève, tot
leeraar in de Godgeleerdheid; Johan Alhuis of Althusius van
Herborn tot leeraar in de rechtsgeleerdheid, en Clemens Templer
of Templerus van Heidelberg tot leeraar in de wijsbegeerte
De keuze van Vorstius, die voor de Godgeleerdheid en in
1602 ook voor hofprediker en „consistorialrath” benoemd
werd, was bepaald een ongelukkige. Vorstius, had zich vroeger
te Genève en Heidelberg als Gereformeerde voorgedaan. Hij
bleek echter spoedig een man te zijn, vervuld met Sociniaansche,
Pelagiaansche543 en Arminiaansche544 gevoelens. Hij arbeidde
van 1596 tot 1610 te Steinfurt. Hoe groot de schadelijke
invloed is geweest, door dezen man op de nog jeugdige, zwakke
Graafschapper kerk uitgeoefend, is zeer moeielijk te berekenen.
Toen in Nederland de Remonstrantsche partij in de Generale
Staten, aan de Academie te Leiden en in vele voorname kringen
de overhand had weten te krijgen, en professor Arminius te
Leiden gestorven was, beriep men zijn geestverwant Vorstius
van Steinfurt als hoogleeraar in zijne plaats. Vorstius nam de
benoeming aan en vertrok naar Nederland. De Gereformeerden
aldaar verzetten zich echter met alle kracht tegen de aanstelling
van een man, die door den kerkeraad van Heidelberg, welke men
om getuigenis had gevraagd, in zijn brief „een gevaarlijk man”
was genoemd.

543 Pelagianisme is een theologische theorie die vernoemd is naar Pelagius
(360 - 420/440), hoewel Pelagius in ieder geval op een bepaald moment in
zijn leven veel van de leerstellingen die met zijn naam worden geassocieerd,
ontkende.
Pelagianisme is het geloof dat de zondeval de menselijke natuur niet heeft
bedorven en dat de sterfelijke wil nog steeds in staat is tussen het goede en
het kwade te kiezen zonder dat hier speciale goddelijke interventie voor
nodig is.
544 Arminianisme is een school van esoteriologisch denken binnen het
protestantse christendom gebaseerd op de theologische ideeën van de
gereformeerde theoloog Jacobus Arminius (1560-1609) en zijn historische
volgelingen, de remonstranten. De discussie omtrent aanvaarding is bijna net
zo oud als het christendom zelf, voorbeelden zijn Athanasius’ en Augustinus’
verdediging van ‘erfzonde’.
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Tien Disputaties

Vorstius had namelijk reeds te Steinfurt in 1602 zijn “Tien
Disputaties over de natuur en eigenschappen Gods” openbaar
gemaakt, en deze in 1610 tot een zogenaamd “Tractaat”
omgewerkt en aldaar uitgegeven. In dit boek werden, volgens de
Contraremonstranten, ketterijen gevonden aangaande
de geestelijkheid van Gods wezen, zijne eigenschappen,
de Drieëenheid,
de vereeniging van beide naturen in Christus,
aangaande de Godheid van Christus,
Zijne verzoening en
de praedestinatie.
Koning Jacobus I van Engeland liet zelfs aan de Staten van Holland
door zijn gezant Rudolph Winwood berichten, dat hij zich als hun
tegenstander zou moeten beschouwen, wanneer zij een ketter als
Vorstius onder zich bleven dulden.
Toen later in Holland de zaken een keer namen, werd deze
zelfde Vorstius door de Nationale Synode van Dordrecht in haar
152ste Sessie veroordeeld.545 Hij werd, wijl hij niet herroepen
wilde, in stede van als hoogleeraar te Leiden bevestigd te worden,
met vele anderen uit het land verbannen.

Zuivering

Graaf Arnold II zag echter de dwalingen van Vorstius, toen deze
nog te Steinfurt was, blijkbaar niet in. Hij drong daarom reeds
in 1599 bij Vorstius aan, dat deze zich van de verdenking van
ketterij zuiveren en zijne rechtzinnigheid te Heidelberg bewijzen
zou. Vorstius poogde echter ‘s graven vertrouwen opnieuw te
winnen. En dat hem dit maar al te zeer gelukt is, blijkt hieruit,
dat Vorstius daarna, mede op ‘s graven vérzoek, nog verschillende
beroepingen tot hoogleeraar heeft afgewezen; alsmede dat hij in
1604 tot hofprediker en „consistorialrath” benoemd werd.

Formulier van kerkelijk Reglement

Waren de gemeenten in Tecklenburg, Schuttorf en Nordhorn reeds
545 Men zie over dezen man o. a. Herzog Recil-Encycl., in voce (mondelinge
overlevering; stem). Ook Dr. Geesink in De Heraut van 30 Dec. 1883 No. 314.
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vroeger overeenkomstig de Kerkorde van 1587 georganiseerd,
de beginselen door Kemmener en anderen gepredikt waren
inmiddels ook te Steinfurt, Bentheim, Neuenhaus en elders
doorgedrongen. Dit maakte, dat al de leeraars der Gereformeerde
gemeenten samen in 1597 een „Formulier van kerkelijk
Reglement” opstelden, hetwelk ze in de maand Maart aan
den graaf ter goedkeuring aanboden. Deze goedkeuring werd
verkregen. En hiermede bekwam dit kerkelijk acte-stuk kracht
van wet. Al was graaf Arnold II zelf de voornaamste hervormer
van zijn land, ja al oefende hij als vorst des lands, gelijk alie andere
vorsten uit die dagen, grote invloed op de zaken der kerk uit, het
was hem echter geenszins te doen om de zelfstandigheid der
kerk door staatsoverheersing te onderdrukken, zooals in latere
dagen bij velen het geval geweest is. Hij eerbiedigde de rechten
der kerk, en bood haar ter uitvoering harer eigene verordeningen
vriendelijk de hand.

Synode 1604

Toen de graaf zijn einde voelde naderen, was het zijn vurige
begeerte, dat zijn volk bestendig bij de Gereformeerde leer
bewaard mocht blijven. Hij riep in het jaar 1604 al de leeraars van
zijne drie graafschappen, Tecklenburg, Bentheim en Steinfurt, te
Schuttorf tot een synode bijeen. Na een voorafgaanden boet- en
bededag werd de synode den 12 Dec. geopend en den 19den dier
maand gesloten. Herman Struve predikant te Neuenhaus werd
tot praeses gekozen. Onder meer belangrijke zaken werd hier
vastgesteld: dat in iedere gemeente op echt Gereformeerde wijze
een kerkeraad zou worden aangesteld; alsmede dat het volgende
jaar te Steinfurt en dan te Teeklenburg, dus ieder jaar, synode zou
worden gehouden. De graaf woonde met zijne vier zonen al de
zittingen der synode bij. Aan het einde der vergadering, nadat de
notulen waren voorgelezen en vastgesteld, stond de graaf op en
hield een hartroerende toespraak tot de vergadering, waarin hij
vooral wees op het hoofddoel van geheel deze synode; nl.
dat de reine Evangelieleer mocht bewaard blijven en
van geslacht tot geslacht mocht voortgeplant worden.
Alle kerkelijke en burgerlijke dienaren, beweerde hij, waren
verplicht aan de bewaring van die leer de hand te houden.
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Hij zelf hoopte daarin een voorbeeld te geven tot aan zijn
dood toe. Na deze toespraak legden allen, zowel de jonge graven
en grafelijke bedienden, als al de leeraars der kerk, onder eede
een hoofdelijke verklaring af, dat ze de waarheid altoos getrouw
zouden blijven. Hierop sprak ‘s graven oudste zoon Adolf een
hartelijk woord van dank aan zijn bejaarden vader en aan God uit,
met een verzoek aan de predikanten, dat deze voor hem mochten
bidden, dat hij der waarheid getrouw mocht blijven. Aan ‘t slot
werden de synodale acten door den graaf en door den praeses,
Ds. Struve, geteekend.

Gereformeerde kerk van ‘t Graafschap Bentheim

Als men nu de kerkelijke stukken, die gedurende de regeering
van graaf Arnold II en mede door zijn invloed zijn ingevoerd,
nagaat, dan kan men deze gerust de geboorte-acten noemen van
de Gereformeerde kerk van ‘t Graafschap Bentheim. Zij heten:
a. De Kerkorde van 1587, op de kerkvergadering te Tecklenburg
aangenomen;
b. Het Formulier van Kerkelijk reglement, in 1597 door de
leeraars der kerk ontworpen en door den graaf goedgekeurd;
c. De Bepalingen der Synode van Schuttorf, van 12 — 19 Dec.
1604 gehouden.
Al deze stukken gingen van deze vier Gereformeerde
grondbeginselen uit:
1. dat Kerkleer en Kerkorde met elkaar behoren te harmoniseren
en beide moeten gegrond zijn op Gods onfeilbaar Woord;
2. dat de kerk zelve haar Kerkorde vaststellen moet, en deze
hoogstens aan den graaf ter goedkeuring voorlegt, opdat ze
voor de burgerlijke macht ook kracht van wet zou erlangen;
3. dat de Kerk zichzelve zou besturen door kerkeraden en een
jaarlijks terugkerende synode, welke zij zelve had benoemd;
4. dat het hoofddoel van de Kerkorde en Kerkregeering behoort
te zijn, om de gemeente bij de zuivere leer der H. Schrift te
bewaren en deze leer voort te planten.
Aan deze beginselen is niet alleen de kerk, maar ook graaf Arnold
II, zoover ons bekend is, gedurende geheel zijn leven getrouw
gebleven. Of men er in lateren tijd eveneens getrouw aan gebleven
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is, zal straks wel nader blijken. Arnolds loopbaan spoedde ten
einde. Op 11 Jan. 1606 nam de Heere deze waardigen vorst,
door sommigen de voornaamste hervormer van ons Graafschap
genoemd, tot zich.
Hij ontsliep op ‘t slot te Tecklenburg en werd den 26sten Februari
daaraanvolgende in het nieuwe gewelf der Gereformeerde kerk te
Bentheim bijgezet. Zijne vijf zonen Adolf, Arnold Jobst, Wilhelm
Heinrich Conrad Gumprecht en Friedrich Ludolf regeerden
gedurende de eerste jaren na huns vaders dood gezamenlijk de
landen, door dezen hun nagelaten.
In het jaar 1610 echter ging het bij minnelijke schikking aan
een verdelen. Adolf kreeg Tecklenburg; Arnold Jobst Bentheim;
Wilhelm Heinrich Steinfurt; Conrad Gumprecht Limburg, en
Friedrich Ludolf bekwam Alpen, dat Arnold II, onder meer met
gravin Magdalena van Neuenar-Limburg betrouwd had.
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Intermezzo

Calvijn of Luther?

In de Nederlanden doet zich al snel de vraag voor waarom wij geen
‘lutheranen’ zijn, maar ‘calvinisten’. We zetten die termen tussen
aanhalingstekens. We willen niet graag ‘calvinistisch’ genoemd
worden. Dat woord heeft in de kerkgeschiedenis een bepaalde
lading gekregen. We zijn liever heel gewoon gereformeerd.
Maar het is wel belangrijk om te zien dat luthers beslist niet
hetzelfde is als gereformeerd, of, calvinistisch.
Hoe komt dat, dat wij, gereformeerden in Nederland, het spoor
van Calvijn gevolgd zijn, en niet dat van Luther?
Op deze vraag zijn meerdere antwoorden mogelijk. Een eenvoudig
antwoord en een diepgaandere overweging. Eerst eenvoudige
antwoord.546

Vervolgingen

Vanaf ongeveer 1530 kwam vanuit Duitsland de lutherse
Reformatie in ons land op gang. De vervolging van de aanhangers
van de ‘nije lere’ was buitengewoon fel. De gevolgen bleven
beperkt. Een georganiseerd gemeentelijk en kerkelijk leven
was niet mogelijk. Op allerlei plaatsen waren kleine groepjes
aanhangers van de reformatie. Maar contacten met elkaar vinden
en onderhouden was erg moeilijk. Vaak onmogelijk.
Veel gereformeerden vluchten naar het buitenland. Naar
veilige streken. Engeland, West-Friesland, de Palts. Vanaf
ongeveer 1540 ontstaan daar vluchtelingengemeenten. Vanuit
die vluchtelingengemeenten ontstaan nauwe contacten met het
Genève van Calvijn. En met Calvijn zelf.
Vanaf ongeveer 1550 komt er vanuit die vluchtelingen546 debazuin.nl 13 juli 2016 Fragmenten.
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gemeenten beïnvloeding op gang naar de aanhangers van de
Reformatie in de Nederlanden. En later, vanaf ongeveer 1570,
komen velen uit die vluchtelingenkerken terug naar Nederland.
Waaronder door Calvijn en/of door zijn geschriften onderwezen
predikanten. Gereformeerd dus, en niet luthers. Predikanten die
in de vluchtelingengemeenten hadden geleerd hoe belangrijk het is
om een geordend kerkelijk leven te hebben. Op deze manier werd
de Reformatie in de Nederlanden een ‘calvinistische’ reformatie.

Een uitgebreider en genuanceerder antwoord547

Dit verhaal had moeten gaan over ‘calvinistisch Nederland’.
Maar Mirjam van Veen zegt het maar meteen aan het begin
van het gesprek: “Nederland ís helemaal niet calvinistisch.
Een misverstand, écht een misverstand.” In haar kamer aan de
Amsterdamse Vrije Universiteit legt ze uit wat ze maar al te vaak
moet vertellen: Nederland heeft véél minder met Calvijn van
doen dan vaak wordt gedacht.
Van Veen is hoogleraar kerkgeschiedenis en een groot kenner
van de invloed die de reformatie had op de Nederlandse cultuur.
Haar ontnuchterende boodschap staat in schril contrast met
de populaire opvatting dat Calvijn net zo onlosmakelijk bij
Nederland hoort als klompen, kaas en tulpen. De moraal van de
reformator uit Genève zou diep zijn geworteld in de mentaliteit
van de Nederlanders.

Niet calvinistisch

Binnen enkele decennia had de nieuwe manier van denken de
rol van de oude middeleeuwse kerk overgenomen en werd het
een dominante factor in het Nederlandse religieuze leven. Op
die manier kreeg de Republiek, zoals Nederland vanaf 1588 heet,
officieel een protestants karakter, ook al bleven heel wat inwoners
gewoon katholiek.
Veel protestanten noemden zich gereformeerd. “Dus niet
calvinistisch. Dat was heel bewust, want zo’n grote rol speelde
547 www.trouw.nl/lutherjaar 20 oktober 2017. Enkele fragmenten heb ik
overgenomen.
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Calvijn niet in dit geheel”, zegt Van Veen. Ze vertelt dat het
gereformeerde protestantisme zich in deze tijd kenmerkt door
een veelheid aan opvattingen. “Uiteraard, er waren mensen
voor wie Calvijn een groot leider was. Maar ook Luther werd als
belangrijk gezien. Nog weer anderen richtten zich weer veel meer
op Heinrich Bullinger.”

Heinrich Bullinger

Vooral deze Bullinger, een belangrijke reformator uit Zürich die
bij het grote publiek al lang vergeten is, had bovengemiddeld
veel invloed, denkt Van Veen. “Zijn prekenboek ging mee op alle
schepen van de VOC. En als er in een plaatselijke gemeente geen
predikant was, dan werd uit dat boek van Bullinger gelezen. Zo’n
status heeft Calvijn nooit bereikt.” Van Bullinger is de opvatting in
de Nederlandse protestantse kerken afkomstig dat het avondmaal
puur symbolisch is en dat Christus niet op lichamelijke wijze
present is, zoals de katholieke kerk leerde en waaraan ook Luther
vasthield. Voor Bullinger had het avondmaal juist als symbool en
herinneringsmaal zijn waarde. Calvijn stond dichter bij Luther.
De gereformeerden waren numeriek in de minderheid in de
Republiek. Toch was juist deze stroming in het protestantisme
succesvol. Volgens Mirjam van Veen is de verklaring daarvoor vrij
eenvoudig te geven: “Een land moet een godsdienst hebben om
de eenheid te symboliseren, zo was een belangrijke gedachte in
deze tijd. De (weder)dopersen waren na Münster uitgeschakeld,
lutheranen waren marginaal en hadden op cruciale momenten de
Opstand niet gesteund. De katholieken konden het natuurlijk ook
niet worden. Dan houd je de gereformeerden over.”
Het succes van de gereformeerden, zegt ze er meteen bij, was
‘natuurlijk wel meer dan een simpele afvalrace’. “De gereformeerde
beweging had in de zestiende eeuw een enorm elan. Het was
internationaal, had veel geleerden en het had een wijde blik.” Dat
paste bij de ambities en structuur van de handelsnatie. Ze geeft
een voorbeeld: “Er was in de gereformeerde kerken geen centraal
gezag. In gereformeerde kerken lag een sterke nadruk op lokale
gemeenschappen. Dat paste goed bij de jonge Republiek. Daar
had men zich van het centrale gezag uit Spanje afgekeerd en
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waren er sterke en autonome steden en gewesten voor in de plaats
gekomen.”

Nationalistische retoriek

Opnieuw een sprong in de tijd. Op Calvijn wordt pas eeuwen later
de schijnwerper gericht. Het beeld van Nederland als calvinistisch
land is de erfenis van een knap staaltje nationalistische retoriek van
nog maar een paar generaties terug. De man die verantwoordelijk
is voor dit beeld is Abraham Kuyper. Kuyper, de staatsman en
theoloog die de eerste politieke partij van Nederland oprichtte (de
ARP), een eigen kerkgenootschap in leven riep (de Gereformeerde
Kerken) en een eigen universiteit stichtte (de Vrije Universiteit),
koppelde óók Calvijn aan de identiteit van Nederland.
Kuyper was zeer onder de indruk van de theologie van Calvijn,
die hij ook overal meende terug te zien in het Nederlandse
protestantse verleden. Hij maakte van Calvijn de vader van
het gereformeerde geloof. De ware Nederlander, zegt Kuyper,
die is niet alleen protestant, die is calvinist. Zwingli, Bullinger,
Melanchton, Luther - allemaal namen uit de reformatie die ook
belangrijk waren, die vallen buiten beeld. Het calvinisme is bij
Kuyper de wortel van alle vrijheden, iets dat hij ook terugziet in
Amerika. Hij is niet voor niets verkikkerd op dat land, want hij
ziet ook daar overal sporen van Calvijn.”
Kuypers beeld is tot op de dag van vandaag bepalend, ook in
het historisch onderzoek. “Kuyper was niet alleen een heel
goede propagandist, het heeft er ook mee te maken dat hij een
belangrijke rol speelde bij het uitgeven van archiefbronnen.” De
Marnixvereniging, opgericht op initiatief van onder meer Kuyper,
verzorgde de bronnenuitgaven over de reformatie. “Het is een
canon die wij historici vandaag nog steeds gebruiken.”
Als Kuyper niet zo succesvol was geweest, dan bestaat de kans
dat Nederlanders een heel ander beeld hadden van de reformatie.
“Wie weet dat je dan nog steeds het vroeg-negentiende-eeuwse
beeld zou hebben van de reformatie als brede beweging. Of wie
weet was de liberale opvatting dominant geworden. Zij vonden
in tegenstelling tot de confessionelen dat Calvijn een plant was
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van vreemde bodem en benadrukten de lijn die van Erasmus naar
Spinoza loopt.”
Of het verhaal van Van Veen ooit bij een breed publiek bekend
wordt? Ze betwijfelt het. “Het voordeel van Kuypers beeld is zijn
eenvoud. Als je de verschillende stromingen moet uitleggen,
dan wordt het allemaal wel erg ingewikkeld.” En er is nog iets,
ze merkt het soms ook in de collegezaal. “De kennis over het
protestantisme is bij de meeste mensen minimaal geworden.
Bullinger? Je kunt op straat net zo goed een of andere Chinees
noemen. Bijna niemand kent die naam meer. Het is een lastig
verhaal geworden om te vertellen.”
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De collegialistische periode

Met Arnold Jobst, die van 1610—1643 over Bentheim regeerde,
brak voor de Gereformeerde kerk althans een nieuw tijdperk
aan haar leer bleef vooreerst nog wel dezelfde, maar haar
Gereformeerde Presbyteriale kerkregeering moest plaats maken
voor het ellendig, door en door ongereformeerd Collegiaal
systeem. Arnold Jobst bleek inzake de regeering der kerk van
geheel andere beginselen te zijn dan zijn vader. Was hij, wat de
leer betreft, voor de verderfelijke invloed van professor Vorstius
tamelijk bewaard gebleven, diens Sociniaansch-Remonstrantsche
inzichten548 in zake de regeering der kerk in welke Vorstius met
548 Het socinianisme is een theologische en kerkelijke stroming die haar
naam ontleent aan de Poolse geleerde van Italiaanse afkomst Fausto Sozzini
(ook Faustus Socinus, 1539-1604), en diens oom Lelio Sozzini (1525-1562)
te Zürich. Fausto Sozzini was in 1579 uitgeweken naar Polen en was een
consequente aanhanger van het oude, door de kerk als ketters veroordeelde
arianisme. De Sozzini’s waren dus unitariërs of voorstanders van de leer van
Gods eenheid, in tegenstelling tot de kerkelijke trinitariërs, aanhangers van
de Heilige Drie-eenheid. In Faustus Sozzini’s hoofdwerk De Jesu Christo
Servatore (gedrukt in Polen, 1594) betoogde hij dat Jezus niet door zijn
kruisdood, maar door zijn zedelijk voorbeeld verlosser werd. Zijn leer wees
ook de incarnatie van Jezus af.
Aanhangers van Sozzini heten Socinianen en trokken in de 16e en 17e
eeuw door Europa. Zij behoorden tot een genootschap van theologische
onderzoekers in Vicenza, die niet in de leer van de Drie-eenheid geloofden.
Het socinianisme werd in 1598, dus tijdens de Tachtigjarige Oorlog, in de
Nederlanden geïntroduceerd door twee Polen, Ostorodt en Woidovski.
Zij bezochten onder andere Amsterdam en Leiden. Op advies van de
Leidse universiteit werden hun boeken in beslag genomen en de auteurs
de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden uitgezet. Sindsdien
heeft het socinianisme vrijwel continu een zeer slechte reputatie gehad
in de Nederduits Gereformeerde Kerk. Bij de remonstranten hadden de
sociniaanse denkbeelden meer succes.
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Wytenbogaert overeenstemde549 bleken geheel de zijne te zijn. Nu
hij heer van het land was geworden, beschouwde hij zichzelven
ook als oppermachtig gebieder over de kerk des Heeren.
Leerstukken:
God is volstrekt één en ondeelbaar. Hij is de barmhartige Vader en Schepper
van hemel en aarde;
De mens beschikt over een vrije wil (predestinatie wordt afgewezen, wel
gelooft men in de voorzienigheids Gods. Al met al leidt dit tot redelijk
optimistisch mensbeeld);
de zondeval heeft nooit plaatsgevonden of wordt gerelativeerd. De mens is
niettemin zondig en behoeft verlossing en daarom is Jezus gekruisigd voor
de zondaars, maar niet in hun plaats (plaatsvervangend lijden);
Jezus Christus is de Zoon van God, niet God de Zoon. Niettemin kan men
Jezus wel God noemen, maar dan alleen in de oneigenlijke zin van het woord
(dus als een soort eretitel);
Jezus Christus is wel Heer en Verlosser en wijst ons de weg naar God de
Vader;
Jezus Christus is niet van alle eeuwigheid bij de Vader (trinitarisch
christendom), evenmin is hij geschapen aan het begin van de schepping
(arianisme). Jezus ontstond pas bij zijn geboorte. Men gelooft wel in de
preëminentie van Jezus (Jezus was van den beginne als plan aanwezig bij
de Vader).[3] Om de pre-existente uitspraken die Jezus over zichzelf deed te
verklaren (met name Joh. 16:28 “Ik ben bij de Vader vandaan gegaan... en ga
ik terug naar de Vader”), gelooft men dat Jezus op een zeker moment, vóór
de aanvang van zijn optreden bij de Vader in de hemel is geweest (mogelijk
tijdens de verzoeking in de woestijn);
Christus dient aanbeden te worden: niet alleen moeten gebeden “door” of
“in naam van” Jezus aan de Vader worden voorgelegd, Jezus moet ook zelf
aanbeden worden.
Men gelooft in de maagdelijke geboorte van Jezus, in zijn zondeloos leven
(Hij werd in alles verzocht, maar gaf niet toe aan het kwaad, Hij was dus
niet zondeloos geboren), in zijn verrijzenis, hemelvaart en zijn zitten aan de
rechterhand van de Vader, evenals zijn wederkomst;
De Heilige Geest is een onpersoonlijke kracht van God (de Geest is alleen in
oneigenlijke zin een persoon);
de wonderen die in de Bijbel worden beschreven zijn echt, behalve die
wonderen die in het licht van de rede anders verklaard kunnen worden.
de mens is een redelijk wezen;
trinitariërs kunnen ook de hemelse zaligheid verwerven, mits men
andersdenkenden niet vervolgt;
een aantal socinianen was pacifistisch;
christelijk mortalisme (de ziel is sterfelijk);
de duivel bestaat, maar neemt een niet zo belangrijke plaats in.
549 De Academie te Leiden door Dr. G. D. J. Schotel, pag. 83.
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Oberkirchenrat

Reeds 13 Oct. 1613 begon hij met haar geheel eigenmachtig
een opperbestuur te verordenen, dat door hem als opperste
machthebber der kerk werd benoemd en alzoo aan al de gemeenten
werd opgelegd. Aan dit opperste kerkelijk gerechtshof, een kind
van echt grafelijken bloede, werd de naam van „Oberkirchenrath”
gegeven. Het bestond vooreerst uit vier personen, nl. uit ‘s graven
hofmeester Adolf von Beerten, uit Bertold von Stapipa, verder
uit Flermanus Ravensperg, doctor in de theologie, en uit Johan
Pagenstecher, doctor in de rechten.550
Aan dit college werd het oppertoezicht en de hoogste
rechtspraak over alle godsdienst; kerk-, school-, huwelijks- en
armenzaken opgedragen. Het was aan niemand verantwoording
verschuldigd dan alleen aan den graaf. Zijne leden werden ad
vitam d. i. voor heel hun leven benoemd. Als er door sterven,
vertrek of andere oorzaken leden uitvielen, dan kon het college
zich, door „coöptatie” d. w. z. door zelf anderen te benoemen,
weer aanvullen. De nieuw gekozen personen moesten van de
Gereformeerde religie zijn en aan den graaf ter „confirmatie”
gepresenteerd worden.551

Alle macht bij de graaf

Spoedig werd het getal van 4 op dat van 6 personen gebracht,
nl. een president, een actuarius of secretaris en vier assessoren,
waarvan twee „kerkelijke” en twee „wereldlijke” personen moesten
zijn. Hierbij kwam ook nog een „geestelijke rentmeester,” die
eveneens van Gereformeerde belijdenis moest wezen.552 Dat de
kerk recht had om zich, onder haren Koning en naar diens heilig
Woord, zelve te regeeren, en dus ook recht, zelve de personen te
kiezen, aan welke zij de leiding der zaken wilde opdragen, daar
van scheen bij den graaf en zijne helpers geen sprake te wezen.
Dat hij, door zich de oppermacht ook over de kerk toe te eigenen,
de rechten van Koning Jezus te na kwam, is hem waarschijnlijk
niet in de gedachten gekomen.
550 Men zie de desbetreffende acte door Arnold Jobst 13 Oct. 1613
uitgevaardigd onder den titel: „Commission und Bestallung zum
Oberkirchratli” te vinden achter de Benth. Kerkorde.
551 Benth. Kerkorde Cap. X. § 74.
552 Benth. Kerkorde Cap. X. § 76.
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Het is niet onmogelijk, dat hij volkomen te goeder trouw heeft
gehandeld, meenende der kerke waarlijk een dienst te doen.
Dat de regeering en het bestuur der kerk met de leer der kerk
moet strooken, en dat beide op de H. Schrift moeten gegrond
wezen en elkander wederkeerig moeten steunen, dat heeft de
graaf althans niet begrepen, anders zou hij, bij zijn ijveren voor
de Gereformeerde leer aan de kerk van zijn land, niet zulk een
ongereformeerd en onbijbelsch opperkerkbestuur hebben
opgelegd.
De macht, welke de graaf aan dit zijn kreatuur verleende,
ging spoedig alle palen te buiten. Classis, kerkeraden, leeraren,
ouderlingen, diakenen, zelfs tot kosters en voorlezers toe, benevens
ieder lidmaat der gemeente moest zich onder de macht van dit
college buigen. Het vergaderde, zo dikwerf het dit nodig keurde,
doch altijd twee malen per jaar, onmiddellijk na de Classicale
vergaderingen. Het visiteerde kerkeraden en gemeenten zo vaak
en wanneer het wilde.553

Benoemingsrecht

Geen lid der gemeente kon zonder zijne toestemming openbaar
gecensureerd, laat staan afgesneden worden
“Voorts verkiest de Overkerkenraad, (zoo luidt paragraaf
77 der Kerkorde) in conferentie en conjunctie met de
Onderkerkenraden, als voorhene is aangemerkt, alle Pastoren,
Ouderlingen, Diakenen, Kerkmeesters, Provisoren, Kosters,
Schoolmeesters, Voorlezers, Voorzangers, Organisten en
derzelver onderdienaars. Maar, (zoo luidt het verder) de
Overkerkenraad suspendeert en deporteert (schorst en zet
af) meede alle Praesidenten, Assessoren, Actuarissen van dat
Collegie nl. van den Overkerkenraad zelven); desgelijks de
Geestelijke Rentmeesters; mitsgaders de Pastoren, Ouderlingen,
Diakenen, Kerkmeesters, Provisoren, Kosters, Schoolmeesters,
Voorlezers, Voorzangers, Organisten, met haar Onderdienaars,
wanneer zij alle het meriteren (verdienen). Ende hoewel in dezen
den Overkerkenraad niet heeft te confereeren (beraadslagen)
met de Onderconsistoriën (kerkeraden), zal hij evenwel tot het
553 Vrijwel identiek met de situatie in Drenthe. Zie Drentse kerken. pdf op
nedersaksisch.org
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departement (afzetting) van de Overkerkenraden (leden van
den Overkerkenraad) en Pastoren niet treden als na ingenomen
advies (raadgeving) van de Classis of van onpartijdige God- en
Rechtsgeleerde van een Gereformeerde universiteit.”
Dus geen aanstelling tot eenig kerkelijk ambt zonder den
Overkerkenraad en geen afzetting van wie ook, dan alleen door
Overkerkenraad, of Opperkerkenraad Alleen tot dit laatste, als
het een Overkerkenraadslid of een predikant geldt, kan de Classis,
indien het haar gevraagd wordt, advies geven; te beslissen heeft
zij echter niet met al. En wat aan de kerkelijke almacht van dit
onkerkelijk college de kroon opzet, in de slotparagraaf van Cap. X
der Kerkorde, die aldus luidt:
“Omme al hetwelke met kracht en nadruk uit te voeren, den
Over kerkenraad van de Hooge Ovrigheid de middelen van
dwang en executie zijn verleend.”

Machteloos

Maar welke macht, zo vraagt men wellicht, bleef dan de Classis
nog over? Macht, al heel weinig. Het heette een Classis, maar was
in werkelijkheid niets dan een predikanten-conferentie, waarop
ook geen anderen dan predikanten werden toegelaten. Men
kwam554 beurtelings in iedere gemeente samen. Er werd door
den pastor loci555 een Classispreek gehouden, die op boete van
één gulden niet langer dan een „klein uur” mocht duren en die
daarna door de heeren predikers werd gecritiseerd. Dan volgde
een soort kerkvisitatie in de gemeente, waar men vergaderd was,
en een omvraag, of in de andere gemeenten alles naar de orde
ging. Liet dit laatste te wensen over, dan kon de Classis raad geven
en vermanen. Macht om te handelen had ze niet. Zie hier welke
bevoegdheid de Kerkorde in paragraaf 68 aan de Classis toestaat:
1. Zij heeft alle gelukwensingen, dankzeggingen en verzoeken
aan de Hooge Lands-Ovrigheid” en elders te doen. [Alsof niet
ieder mens daartoe het recht had],
554 Wy spreken thans van de Classis niet alleen als in een tijd die verleden
is, maar bovendien is ze in den herfst van 1884 voor het laatst te Uelsen
gehouden, en van toen af door de zogenaamde „Bezirkssynoden” der nieuwe
organisatie vervangen.
555 Van de plaats (loci) waar de bijeenkomst was.
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2. Alle verzoeken, begeerten en resolutiën van de Classis voor
den Overkerkenraad te brengen. [Dus onderdanige dienares en
totaal afhankelijke boodschapster van den Overkerkenraad].
3. Alle Classicale besognes, (bezigheden) bij andere kerkeraden
uitvoeren.
4. De proponenten en nieuw beroepen predikanten voorloopig
of ook beslissend te examineeren, wat öf door geheel de
vergadering öf door praeses en scriba met toevoeging van twee
predikanten geschieden moet.
5. Den Overkerkenraad in de jaarlijksche kerkvisitatie, indien
deze het verlangt, behulpzaam zijn.
Ziedaar alles.

Roeping en zending

De billijkheid vordert, dat we erkennen, dat punt 4 nog al van
aanmerkelijk gewicht zou zijn, ware het niet, dat al de macht, daarin
schijnbaar aan de Classis verleend, weer werd geneutraliseerd
door de bepalingen van paragrafen 28 en 30, volgens welke de
keuze van den beroepene mede door den Overkerkenraad moet
geschieden en de Overkerkenraad het beslissend examen öf zelf
kan afnemen, öf het op zijne lastgeving door een commissie van 4
personen, of door de Classis kan laten waarnemen. In ieder geval
blijken zowel het examen als de ordening der dienaren van den
Overkerkenraad uit te gaan en afhankelijk te zijn.
Of nu zulk een zending en aanstelling tot het heilig ambt der
Evangelie-bediening, waar ze niet van de gemeente des Heeren,
maar van een vreemde zich boven de gemeente verheffende
macht uitgaat, in Bijbelschen zin wel in alle opzichten een wettige
kan heten, is een vraag, waarover verschillend kan geoordeeld
worden, maar met wier beantwoording wij ons thans niet kunnen
inlaten. Dat de H. Schrift de roeping en zending aan niemand dan
aan de gemeente heeft toebetrouwd, en dat het Gereformeerde
Bevestigingsformulier vraagt: of men gelooft „wettig van Gods
gemeente en mitsdien van God zeiven geroepen te zijn,” is onzen
lezers zeker wel bekend.

Macht der kerkeraden

Met de macht der Graafschappelijke Classis bleek het dus zeer
poover gesteld te zijn. Maar was het met de macht der kerkeraden
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wellicht beter gesteld? Wij antwoorden: ja, al iets beter dan met die
der Classis. Wel hadden de overige kerkeraadsleden, ouderlingen
en diakenen, hunne verkiezing en aanstelling mede aan den
Overkerkenraad te danken, maar zij hadden tot uitoefening van
kerkelijke tucht toch altijd nog enige macht, namelijk de macht
tot een stille censuur. Als het tot openbare behandeling of tot
afsnijding moest komen, dan moest altijd weer de Overkerkenraad
toestemming geven.
Bij de benoeming van een leeraar, ouderling of diaken hadden
kerkeraadsleden ten minste het recht om met den Overkerkenraad
mêe te stemmen. En mocht de Overkerkenraad door de grotere
bekwaamheid en invloed zijner leden in den regel ook al de
overhand hebben, in geval van strijd kon toch een tamelijk
voltallige kerkeraad, als hij maar eensgezind was en vast op zijn stuk
stond, den uitslag der verkiezing door meerderheid van stemmen
naar goedvinden bepalen. Deze twee zaken, nl. recht tot de eerste
trappen van censuur, en recht om mede invloed te oefenen op
de verkiezingen, waren zaken van wezenlijk aanbelang, en die de
plaatselijke kerkeraad in ieder geval bij de Classis vooruit had.

Kudde van onmondigen

Al wil men nu deze voorrechten van den kerkeraad in geenerlei
wijze onderschatten, maar daarentegen zo hoog mogelijk aanslaan,
erkend moet evenwel altijd, dat ook hem in de Bentheimse
Kerkorde op verre na de macht niet wordt toegekend, die hij
volgens Gods woord en Gereformeerde beginselen behoorde
te bezitten. Het ongelukkige stelsel door graaf Arnold Jobst aan
de kerk opgelegd en door deze öf stilzwijgend geaccepteerd
of al pruttelend gehoorzaamd, heeft den Overkerkenraad
oppermachtig, Classis en kerkeraden tot afhankelijke dienaressen
en de gemeente tot een kudde van onmondigen gemaakt. En dat
ellendige stelsel wordt vervolgens door heel de Kerkorde heen, hoe
veel degelijks en godvruchtigs ze overigens ook mocht bevatten,
aan de hand gehouden, en daarop voortgebouwd.
Het resultaat van al de eigenmachtige bemoeiingen van Arnold
Jobst met de kerk is dus, dat er van de vroeger genoemde vier
Gereformeerde hoofdbeginselen, ten tijde van Graaf Arnold II
gehandhaafd, op zijn meest slechts één is overgebleven, nl. de
bewaring der Gereformeerde leer.
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De 12 Bentheimse Artikelen

Maar vond dit onbijbelsche en ongereformeerde Overkerkenraadsstelsel, met den aankleve van dien, bij zijn invoering in een
Gereformeerd land, als ons Graafschap was, dan geen tegenspraak?
Tegenspraak waarschijnlijk wel, maar geen genoegzamen
tegenstand. Dat er veel bezorgdheid bestond bij het volk en
verdenking van onzuiverheid in de leer is zeker. Deze verdenking
ging zelfs zo ver, dat de graaf en zijne mannen het nodig keurden,
dat er een soort van nieuwe expresse belijdenis, “De 12 Bentheimse
Artikelen” genaamd, naast den Heidelbergschen Catechismus
en andere bestaande Gereformeerde belijdenisschriften, werd
opgesteld om de voortdurende zuiverheid in de leer, vooral
die der praedestinatie te bewijzen en de gemoederen weer tot
rust te brengen. Deze “12 Bentheimse Artikelen” werden door
den graaf en al de predikanten zeer opzettelijk en bij herhaling
door onderteekening bekrachtigd. De heer W. T. Visch, in zijne
Geschiedenis van het graafschap Bentheim, de maatregelen van
Arnold Jobst in kerk en school besprekende, erkent dan ook, dat
ze in het begin „bij het landvolk veel tegenstand ontmoetten”;
hoewel hij dezen tegenstand nog meer uit ontevredenheid met
de scholen dan uit die met de kerk meent te moeten afleiden. Van
een man als Visch is deze verklaring zeer wèl te verklaren.556

Misnoegen

Hoe groot het misnoegen der Gereformeerde bevolking ook moge
geweest zijn, van werkelijke weigering om zich aan het door den
graaf in ‘t leven geroepen onbijbelsch en onkerkelijk Opperbestuur
te onderwerpen, is ons niets bekend. Het is wel waarschijnlijk,
dat men de noodzakelijkheid van overeenstemming tussen de
leer en de regeering der kerk niet inzag, maar afgaande op de
herhaalde verzekeringen van rechtzinnigheid in de leer en op
de onderteekening der “12 Bentheimse artikelen”, zich met den
nieuwen toestand heeft tevreden gesteld. Feitelijk heeft men zich
dien toestand laten welgevallen en alzoo metterdaad geaccepteerd.
De tegenstand verdween van lieverlede van zelf, en de nieuwe orde
van zaken werd van jaar tot jaar meer vervolledigd en bevestigd.
Dat het nieuwe stelsel, waarbij de oppermacht over de kerk geheel
556 Wessel Visch was vrijzinniger. Minder strak in de leer.

383

en alleen in de hand van den graaf en zijn kreatuur werd gelegd,
later, als er eens een niet rechtzinnige graaf mocht opstaan, wel
eens hoogst gevaarlijk ook voor de leer en andere rechten der kerk
kon blijken, daaraan scheen niemand te denken. En toch lag dit
gevaar voor de hand. Elk moet erkennen, dat een wetgever ten
allen tijde staat boven zijn eigene wet. Hij die recht heeft, zulk
een wet oppermachtig in het leven te roepen, moet van zelf ook
het recht hebben, om deze wet later, als hem dit nodig schijnt, te
wijzigen, op te heffen en door een andere te vervangen. En dit
gevaar heeft werkelijk niet lang op zich laten wachten.
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Periode van paapsche
onbeschaamdheid en vrouwelijke
standvastigheid

Den 10 Febr. 1643 — dus in zijn 63ste levensjaar — kwam graaf
Arnold Jobst te sterven. Hij werd den 12 April daaraanvolgende
in de kerk te Bentheim begraven. Zijn zoon Ernst Willem, die den
6 Dec. 1623 te Bentheim geboren, en dus circa 20 jaren oud was,
volgde zijnen vader in het Graafschap Bentheim op, terwijl zijn
broeder Philip Coenraad graaf van Steinfurt werd.

Schoone Geldersche dame

Graaf Ernst Willem bleef eerst 18 jaren lang ongehuwd,
weshalve zijn broeder Philip Coenraad er vast op rekende,
dat hij of zijne nakomelingen eenmaal den ongehuwden
graaf te Bentheim opvolgen zouden. Dit liep echter mis. Op
zijn 38ste jaar werd graaf Ernst Willem nog verliefd op een
schoone Geldersche dame, Geertruida van Zelst geheten,
dochter van een landsrechter te Zelhem in het graafschap
Zutfen, die vriendin was van ‘s graven zuster, Anna Amelia,
en bij haar te Bentheim logeerde. Graaf Ernst Willem vroeg en
verkreeg haar hand. Het huwelijk werd op den 22 Aug 1661, in
tegenwoordigheid van Anna Amelia en den hofmeester Wolf
op het slot te Bentheim door den hofprediker Ds. Nicolaas
Grimmelius ingezegend.

Niet gelukkig

Dit huwelijk was niet gelukkig. De familie te Steinfurt deed alles
wat ze kon, om het voor onwettig te verklaren, wijl Geertruida
niet van „Adel” was; alsmede wijl graaf Ernst Willem vroeger
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mondeling wel iets aan zijn broeder Philip Coenraad betrekkelijk
de opvolging scheen beloofd te hebben.
Philip Coenraad bewoog hemel en aarde om te bewijzen, dat de
kinderen van Geertruida nooit erfgenamen van de regeering te
Bentheim konden worden.

elk vischt op zijn getij

Geertruida vroeg, onvoorzichtig genoeg, de bescherming van den
machtigen Christopher Bernhard van Galen,557 Vorst-bisschop
van Munster. Deze beloofde haar in zijn brief van 7 Oct. 1663 zijne
bescherming en voorspraak. Dit had ten gevolge, dat Geertruida
door een diploma van Keizer Leopold 27 Jan. 1666 werkelijk in
den adelstand verheven werd. Nu was, zo het scheen, de kans voor
de familie te Steinfurt verkeken. Philip Coenraad stierf dan ook
in 1668. Edoch, elk vischt op zijn getij. Bisschop van Galen was
met de Protestantsche familie van Bentheim door al die hulp en
omgang zeer vertrouwelijk geworden.

List van ‘Bommen Berend’

Het scheen hem niet onmogelijk, om graaf Ernst Willem althans
weer tot de „zaligmakende kerk” terug te voeren. Zou dit echter
gelukken, — zooveel hadden de sluwe bisschop en zijne geheime
handlangers aan ‘t hof te Bentheim wel berekend, — dan moest dit
buiten gravin Geertruida en buiten den hofprediker om gaan. Bij
herhaling liet “Vader” Bernhard den weifelenden en naar devotie
heenneigenden graaf uitnoodigen om hem eens te Munster met
een bezoek te vereeren. Ernst Willem verontschuldigde er zich
mede, dat de gravin bevallen moest, en dat zijn broeder Philip
Coenraad van Steinfurt overleden was. Hij ging dan ook zonder
de gravin de begrafenis zijns broeders te Steinfurt bijwonen, en
was voornemens, om na afloop van de ter-aarde-bestelling nog
een dag of vijf bij de weduwe, zijne schoonzuster, te blijven.

Aanhouding van Ernst Willem

Van dezen tijd maakten de handlangers van den bisschop, nl. Von
Wiedenbrück, die in de plaats van Pagenstecher558 kanselier van
557 Bommen Berend.
558 Pagenstecher, van 1651—1667 kanselier te Bentheim, was in dienst
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den graaf van Bentheim was geworden, en de heer Van Rhede te
Brandlegt, gebruik om te Munster te berichten, dat graaf Ernst
Willem te Steinfurt was en op dien of dien dag terugkwam.
Hierop liet de bisschop al de wegen van Steinfurt naar Bentheim
met troepjes soldaten bezetten. Toen graaf Ernst Willem nabij den
„Romberg” bij Wetteringen559 was gekomen, werd zijne koets door
de soldaten aangehouden, die den graaf vriendelijk verzochten
even te wachten, wijl zijn hoogvorstelijke genade, de bisschop,
hem zo gaarne spreken wilde.
De bisschop verscheen heel spoedig en bepraatte den graaf om
bij hem in het bisschoppelijk rijtuig plaats te nemen en met hem
naar zijn slot Ahuizen te rijden. De graaf was zijn vriend ter wille
en het ging in plaats van op Bentheim nu op Ahuizen los. Den
volgenden morgen reed de bisschop met den graaf en den Jezuïet
Cörler naar Koesfeld. De graaf werd het kasteel aldaar tot verblijf
aangewezen, terwijl zijne bedienden in de stad zouden logeeren.
Deze laatsten, zeker vermoedende, dat het alles doorgestoken
werk was, begrepen het gevaar en vermaanden, bij het heengaan,
hunnen meester, dat hij toch bij den Hervormden godsdienst
zou blijven. Het antwoord van den graaf bestond in zuchten
en handenwringen. Aan tafel was hij zeer gedrukt. Na den
maaltijd onderhielden zich de Munstersche domkoster, Van Korf
Schmiesing geheten, de Jezuïet Cörler en andere vertrouwelingen
van den bisschop, langdurig met den graaf. Den volgenden dag
gevoelde hij zich ongesteld en hield tot den middag het bed. Had
hij zich misschien vroeger reeds veel te ver met den bisschop
ingelaten, en begon hem nu zijn geweten nog te kloppen?

Bekeerling

De bisschop onderhield zich vervolgens meermalen geheel alleen
met hem. En nadat hij zich op 10 Aug. 1668 van den middag tot
den avond toe met hem had bezig gehouden, legde de graaf den
11 Aug. in de hofkapel de Roomsch-Catholieke geloofsbelijdenis
af.
Kort daarop ontving de graaf het patent, waarin hij tot
„Keizerlijk Rijkshofraad en Kamerheer” werd benoemd.
getreden by den Keurvorst van Brandenburg. Zie Visch, Voorrede p. II.
559 Men zie Visch Gesch. v. d. Graafsch. Benth. pag. 196 v.v.
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De eerste vogel was gevangen, zij het ook deels met zijn eigen
wil. Nu de gravin en haar kinderen nog. De verstandige en
vastberadene vrouw bleek reeds het gevaar te beseffen. Zij haastte
zich om haar drie oudste kinderen naar de Nederlanden te zenden
en aan de Generale Staten aan te bevelen.560 Zij beviel tijdens deze
hachelijke gebeurtenissen van haar jongste kind.

Bezetting van kasteel te Bentheim

Den graaf zelven weer naar Bentheim te laten trekken, vertrouwde
men niet. Men liet hem een stuk tekenen, waarin majoor Amsroth
gemachtigd werd, het grafelijk slot te Bentheim met 50 man te
bezetten. De gravin weigerde de overgaaf, zoolang zij niet zelve den
graaf mondeling gesproken had. Hierop verscheen de bisschop
zelf met ongeveer 3000 man cavalerie en infanterie met de nodige
veldstukken en houwitsers.561 De gravin had ernstig verboden de
poorten van het slot Bentheim te openen; maar haar hofmeester
Wolf scheen zo beangst voor zijn leven, dat hij buiten weten der
gravin de wacht beval, de sleutels over te geven. De gravin het
gevaar van uit haar vertrek bemerkende, snelde in persoon toe
om het openen der poorten te beletten. Zij kwam echter te laat,
de troepen waren reeds gedeeltelijk binnengedrongen. Nu het
geweld begon, was het recht uit. Zij was als een gevangene in haar
eigen kasteel.

Roomsch-Catholieke wijze

Daarna betrokken de bisschop en de graaf samen met den staf
en 200 ruiters het slot, terwijl het leger zelf in de.”Brechte” (een
stuk weidegrond buiten de stad) staan bleef. Den volgenden dag
- het was juist Zondag — kwam de hofprediker Sertorius om
560 De namen dezer kinderen waren: a. Ernst geb. op Altena by Schutterop,
18 Nov. 1661, naderhand overste by de cavalerie van het Nederl. leger; b.
Christoph. Bernhard geb. 31 Dee. ‘64, later kapitein ter zee by de Nederl.
vloot, overleden in 1697; c. Arnold Jobst geb. 21 Jan. ‘66, die later met koning
Willem III naar Engeland ging en in 1692 overleed; d. Statius Philip, naar
de Nederl. Staten en naar zyn oom Philip v. Steinfurt zo genaamd, geb. 27
Aug. ‘68, was een zuigeling dien de moeder bij zich hield; hy werd later in
Nederland tot generaal-majoor en tot gouverneur van Heusden benoemd; hy
huwde in ‘98 met een gravin v. Horn en overleed kinderloos in 1749.
561 Vergelijk met versie van Visch.
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naar gewoonte den dienst te verrichten. Hij werd echter door de
hooge gasten uitgelachen en op spotachtige wijze teruggezonden.
De dienst werd dadelijk op Roomsch-Catholieke wijze door den
domkoster Van Korf en door Cörler verricht. De bisschop keerde
terstond naar Munster terug, maar liet den graaf onder opzicht
van den geheimraad Von Wiedenbrück en den Jezuïet Cörler
op het kasteel te Bentheim achter. Deze moesten onder meer
zorgen, dat de gravin haren man niet alleen te spreken kreeg. Na
vier dagen werd ook de graaf, die nu letterlijk een speelbal van
zijn bisschoppelijken vriend was geworden, weer naar Munster
ontboden.

Personele wisselingen

Thans trad ook het gevaarlijke van de door Arnold Jobst zich
toegeëigende oppermacht over de kerk in het volle licht. Niet
alleen werden een tal van burgerlijke ambtenaren ontslagen en
door anderen van Roomsch-Catholieke belijdenis vervangen,
maar ook in de kerk liet de grafelijke oppermacht zich gelden.
- De hofprediker Sertorius werd door de soldaten op een kar
gezet en over de grenzen gebracht. — Het klooster te Schuttorf,
dat volgens de letter van den Westfaalschen vrede (1648),
wijl het in 1624 door dezen bezeten was, uitdrukkelijk aan de
Gereformeerden was toegekend, werd hun nu weer ontnomen
en aan de Roomschen teruggegeven. — Ds. Lucas Frantzen,
die er predikant was, werd er uit verdreven en door een Jezuïet
vervangen. — De betaling der inkomsten aan kerken en scholen,
vroeger, vooral in 1624, verzekerd, werden geweigerd. — De
aangestelde Opperkerkenraad werd ontbonden en een RoomschCatholieke in zijne plaats aangesteld - De gravin werd met haren
zuigeling opgelicht en naar Munster gevoerd. De Classis hield
terstond na deze gebeurtenissen een buitengewone vergadering,
waarin besloten werd:562
1. Dat de afval van zijne Excellentie, den heer graaf, van den
Hervormden godsdienst, aan de kerkbesturen in de naburige
landen zou bekend gemaakt worden;
2. Dat een Classicaal zegel in koper zou gestoken
562 Men zie het Classicaal protocol op ‘t jaar 1668 aangehaald door Visch in
de noot op pag. 397 en 198.
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Kath. Kirchengemeinde St. Marien, Brandlecht.

(gegraveerd) worden, verbeeldende het schip, waarin Jezus zich
met zijne leerlingen bevond (Matth. 8: 25) met het opschrift:
„Heere behoud! wij vergaan.”
3. Dat een brief, uit naam van de gehele Classis, aan de
Kleefsche synode zou gezonden worden, met verzoek, om
door tussenkomst der Kleefsche regeling, de bescherming van
den Keurvorst van Brandenburg voor de Gereformeerde kerk
in het graafschap Bentheim in te roepen,”
Dit kerkelijk actestuk door Ds. Ovenius geteekend, was opgesteld
den 14 Oct. 1668 en werd den 16 Dec. daaraanvolgende, met
alle bijbehorende stukken aan den Keurvorstelijken hofprediker
Hondius te Kleef opgezonden. De bemiddeling door den
Keurvorst, en later door Hessen-Cassel en andere Protestantsche
vorsten aangewend, bleef echter zonder gevolg.

Gravin Geertruida

De gravin Geertruida had men te Munster intrek laten nemen ten
huize van den burgemeester Römer, alwaar men haar eerst zeer
voorkomend behandelde. Haren man kreeg zij echter niet te zien.
De hofbedienden van den bisschop, die haar gedurig bezochten,
lieten haar dan ook gevoelen, dat zij zich met de hoop, haren
man te zien, niet moest vleien, zoolang ze niet van de Generale
Staten de teruggaaf harer kinderen had verzocht. Toen ze dit
beslist weigerde, werden haar haar bedienden ontnomen en haar
gedreigd dat, indien zij bleef weigeren, haar ook haar kamenier,
ja „haar kind met de minne” zouden ontnomen worden; dat zij
in een klooster gevoerd en eindelijk met den dood gestraft zou
worden.
Daar zij de kinderen niet terugvroeg, stelde Von Wiedenbrück
een stuk op als van haar geschreven;
waarin aan de Staten van Holland werd gemeld, dat zij en haar
man zich met elkanderen verzoend hadden; dat zij over de
opvoeding der kinderen samen een schikking hadden getroffen;
dat de Staten bedankt werden voor al de moeite en zorg aan
haar kinderen besteed maar hun tevens verzocht werd, om
ze nu weer aan haar terug te zenden. Toen men nu de gravin
dwong dit stuk te tekenen, las zij het eerst, en vroeg toen: hoe
men toch zo iets schrijven kon en hoe zij zulk een stuk tekenen
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zou, daar er immers geen woord van waar was, en zij haar man
niet eens had gezien, in stede van een vergelijk over de kinderen
met hem te treffen. Hierop gaf een zekere doctor Balke haar
ten antwoord: „Recht of onrecht Mevrouw, het moet thans
alzoo geschieden.’

Ontsnapping

Zij werd hierop genoodzaakt een eed te zweren, dat ze niet
wist, alwaar zich haar kinderen thans bevonden, en gedwongen
den brief te tekenen, wat beide geschiedde. De heer van Rhede
van Brandlegt, die den brief naar Holland zou brengen, was
nauwelijks vertrokken, of de gravin was ook verdwenen. De
burgemeester Romer was met zijn familie op een bruiloft, toen de
gravin op schemeravond in stilte, met haar kindje en „de minne”,
het huis verliet. Zij vond in een herberg een boer uit Ohne, die
koopmansgoederen naar de stad had gebracht en van plan was
terug te keren. Het was Scholte Wissink van Ohne. Met hem sloot
de gravin een akkoord, dat hij haar met haar kind en de min
dadelijk mede naar Ohne nemen en direct verder brengen zou
tot aan de herberg „de Poppe” op Overijsels grondgebied aan den
straatweg van Amsterdam op Hamburg gelegen.
Zij gaf aan den boer een schriftelijk bewijs, dat zij al de kosten,
die er ooit van komen mochten, rijkelijk vergoeden zou. Wissink
nam dit aan. Aan “de Poppe”563 huurde zij een rijtuig tot Delden.
De rechter van Delden, die de gravin van Bentheim kende, liet
haar in de koets van den afwezigen Drost van Twente, den heer
van Raasveld van Lage en Twikkel, naar Deventer brengen, van
waar zij spoedig den Haag bereikte. Toen men in Munster haar
vlucht bemerkte, werden haar nog ruiters nagezonden. Doch deze
vogel was gevlogen; de gravin was niet meer te achterhalen. Zij
was gelukkig met haar kinderen in veiligheid.

Wenen

Men zegt dat de graaf, toen hij te weten kwam, wat er gebeurd
was, bitter begon te weenen en zou uitgeroepen hebben: “Waartoe
563 De Poppe is een buurtschap en grensovergang in de gemeente Losser in
de Nederlandse provincie Overijssel. De buurtschap ligt ten oosten van De
Lutte, op de oostelijke oever van de Dinkel, zuidelijk van het Lutterzand, aan
de grens met Landkreis Grafschaft Bentheim in Duitsland.
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heeft men toch mij armen man gebracht, thans zijn vrouw en
kinderen weg!”

Dagvaarding

Gravin Geertruida, die te ‘s-Gravenhage met onderscheiding
behandeld werd, schreef, op raad van de Nederlandsche Staten
aan haren gemaal, dat zij met haar kinderen terugkeren wilde,
wanneer vooraf genoegzame zekerheid gegeven werd, dat zij
noch haar kinderen, weer weggevoerd zouden worden en dat
de laatsten tot hunne meerderjarigheid bij den Gereformeerden
godsdienst zouden worden gelaten. In plaats van een antwoord
op dezen brief te verkrijgen, ontving zij spoedig in naam des
Keizers een dagvaardiging, om zich over haar gedrag te komen
verantwoorden.
Het huwelijk tussen Graaf Ernst Willem en Geertruida van Zeist
werd door den bisschop op 8 Juni 1678 voor onwettig verklaard
en aan den graaf vrijheid gegeven een ander huwelijk aan te gaan.
Op grond van dit ellendig stuk, waaruit blijkt, dat Rome alles kan
en durft, als het maar in haar kraam te pas komt,564 waagde de
karakterlooze graaf het werkelijk om den 5 Aug. 1678 met Anna
Isabella, dochter van Adolf, graaf van Limburg, Bronkhorst en
Styrum in het huwelijk te treden.

Opvolging

In de huwelijksvoorwaarden werd uitdrukkelijk bepaald, dat de
mannelijke spruiten uit dit huwelijk de enige wettige erfgenamen
van den troon van Bentheim zouden zijn. Bleef dit huwelijk
kinderloos, dan zou de zoon van den graaf van Steinfurt, neef van
Ernst Willem, dezen in de regeering opvolgen, terwijl naast dezen
de Bentheim-Tecklenburgsche linie aan de beurt zou zijn.
Den wettigen erfgenamen, den kinderen van Geertruida werd
alle recht van opvolging ontzegd.
Bisschop van Galen wist te bewerken, dat de gravin in een
vonnis van den Keizerlijken Rijkshofraad van 17 April 1679 van
alle bij het huwelijkscontract beloofde voorrechten met name van
de Rijks-grafelijke waardigheid vervallen verklaard werd. Haar
wapen werd overal, waar het aangebracht was, weggenomen en
564 Vergelijk met versie van Visch.
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zelfs de glazen, waarop haar naam en beeltenis prijkten, uit de
ramen van kerken en zalen verwijderd.
De gravin had reeds op den 5 Aug. 1678 voor het hooge
Gerechtshof van Holland en Zeeland te ‘s-Hage tegen het onwettig
huwelijk van haren gemaal geprotesteerd. Een afschrift van dit
protest was den graaf door een trompetter der Generale Staten
te Bentheim overhandigd, terwijl de gravin het oorspronkelijk
actestuk aan het Hof van Holland en Zeeland in bewaring gaf.
Al het verdriet had echter de gezondheid van de brave vrouw
ondermijnd. Zij overdeed reeds op den 29 Maart 1679 in den
Haag, haar kinderen aan de genadige hoede des Almachtigen,
aan de zorg der Staten-Generaal en aan de veelvermogende
bescherming van Prins Willem III van Oranje, die later Koning
van Engeland werd, aanbevelend. Nu kwam de brandende
kwestie, wie de wettige opvolger in Bentheim zou zijn, al meer en
meer aan de orde.
Uit het onwettig565 huwelijk van graaf Ernst Willem met Anna
Isabella van Limburg werd slechts één dochterke geboren,
Leonora Magdalena geheten. Zij kon echter haren vader niet
opvolgen, omdat Bentheim van ouds een mannelijk leen was. Zij
trad in ‘t huwelijk met zekeren graaf Yirmont en overleed reeds
op 10 Maart 1727.

Opvolger

Volgens de testamentaire dispositie van 1678, waarbij het
huwelijk tussen graaf Ernst Willem en Geertruida Van Zeist voor
onwettig was verklaard, zou Arnold Mauritz Wilhelm (dien wij
gemakshalve Arnold Mauritz zullen noemen) enige zoon van ‘s
graven broeder, Philips Coenraad van Steinfurt, opvolger worden
van zijn oom te Bentheim.
Nog bij het leven van den ouden graaf Ernst Willem — hij stierf
6 Aug. 1693, 70 jaren oud — hadden er tussen dezen zogenaamden
opvolger en de in Holland levende wettige zonen van Ernst Willem
en Geertruida de hevigste twisten plaats, die door processen en
strijdschriften werden gevoerd. Arnold Mauritz gevoelde wel, dat
hij tegen zyne mededingers niet opgewassen was. Zij toch waren
niet alleen wettige zonen van den ouden graaf, maar zij hadden in
565 Gezichtspunt van H. Beuker.

395

Holland en elders ook machtige voorspraken en beschermers. Hij
zocht daarom de gunst van het Keizerlijk hof en van den bisschop
van Munster. Om deze te verkrijgen ging ook hij, evenals vroeger
zijn oom, tot den Roomsch-Catholieken godsdienst over.

Belijdenis

In tegenwoordigheid van Frederik Christiaan, bisschop van
Munster, en van den nog levenden oom Ernst Willem, deed hij
op den 29 Aug 1688, in het klooster „Bentlage”, nabij Rheine,
belijdenis van zijn Catholiek geloof. Dat hierdoor de uitzichten
der Gereformeerden in Bentheim nog donkerder werden, laat
zich gereedelijk begrijpen.
De voortdurende twisten met de wettige erfgenamen maakten
de regeering van Arnold Mauritz allesbehalve aangenaam Door
tussenkomst van de Protestantsche Rijksstanden te Regensburg
was eindelijk door den Keizerlijken leenheer, een Rijkscommissie
benoemd, welke in de maand Augustus 1688 te Bielefeld zou
vergaderen, om te zien, of men de wettige erfgenamen door afkoop
kon bevredigen De gemachtigden der beide partijen kwamen met
de Keizerlijke commissie samen.

Marchanderen

In de eerste vergadering werd aangeboden, dat men voor den
afstand van Bentheim aan de in Holland levende prinsen 40.000
rijksdaalders zou uitkeren. Daar dit geweigerd werd, voegde
men er de heerlijkheid Alpen nog aan toe. Doch ook zo werd het
aanbod niet aangenomen.
In het volgende jaar (1689) kwam men te Bielefeld nogmaals
bijeen. Ditmaal werd het gedane aanbod gewijzigd door er ook
nog de heerlijkheid Wevelinghoven aan toe te voegen. Doch ook
zo konden de jonge prinsen er nog geen genoegen meê nemen.
— Hierop kwam men met een heel nieuw voorstel, en wel dit:
dat de prinsen in plaats van al het vroegere voor den afstand van
Bentheim:
a. het graafschap Steinfurt zouden ontvangen;
b. dat men er de heerlijkheid Alpen nog aan toevoegen zou; en
c. dat zij, indien de mannelijke lijn van Arnold Mauritz mocht
komen uit te sterven, de regeering over Bentheim weer zouden
mogen aanvaarden.
396

Compromis van Bielefeld

Doch ook zo werd het aanbod niet geaccepteerd. Acht jaren na dato,
namelijk in de maand Mei 1697 kwamen echter de gemachtigden
ten derden male te Bielefeld bijeen. Op deze samenkomst bewezen
de gemachtigden der jonge prinsen, dat het aanbod nog op verre
na niet gelijk stond met de waarde van Bentheim. Als men er
echter het bezit van Hawiker Werth en een jaarlijksche rente van
1000 daalders uit de opbrengst der steengroeven van Gildehuis
en Bentheim aan toevoegde, dan zou er misschien denken aan
zijn; mits al de conditiën van het „Compromis van Bielefeld” —
zo noemde men de overeenkomst - stiptelijk werden uitgevoerd.
Dit verdrag nu werd, nadat de prinsen van Bentheim er nog
enkele bepalingen over waarborgen van betaling, over de overige
schulden van Bentheim, over de ameublementen van het kasteel
te Steinfurt enz. enz. aan hadden toegevoegd, over en weer
geteekend. Graaf Arnold Mauritz kwam echter het Compromis
niet na, hoewel hij zich desniettemin met het Bovengraafschap
Bentheim en met de heerlijkheid Emlichheim (Emlenkamp) door
den Keizerlijken leenheer officieel had laten belenen.

Huldiging

Geen wonder, dat protest van de zijde der prinsen niet uit
bleef. Ernst de oudste566 verzocht aan Koning Willem III
van Engeland, die tevens Stadhouder van Nederland en ook
leenheer van Nieuwenhuis c. a. was geworden, dat deze hem
met dit gedeelte van zijn voorvaderlijk erfgoed opnieuw
mocht belenen. Dit geschiedde, en alzoo kwamen er weer twee
pretendenten, die beweerden recht te hebben op Nieuwenhuis en
op het Nedergraafschap. — Graaf Arnold Mauritz drong er bij
de burgemeesters van Nieuwenhuis, Uelsen en Veldhuizen op
aan, dat men hem zou huldigen. Om hen daartoe over te halen,
verscheen hij met de gravin, vele hofbedienden en met een officier
en 50 soldaten uit Munster, in eigen persoon te Nieuwenhuis. —
Alle burgers waren opgeroepen en verschenen gewapend op de
566 Arnold Jobst, de derde zoon van Ernst Willem en Geertruida van Zeist,
was reeds overleden. De tweede, Christopher Bernhard nl., lag ziek aan de
wonden, welke hij in den slag voor Landen had opgedaan. Statius Philip, de
jongste, stemde in dezen handel met zijn oudsten broeder Ernst overeen.
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markt. De graaf had zich met heel zijn stoet voor de deur der
kerk geplaatst om de begeerde huldiging te ontvangen, toen juist
de post van Lingen aankwam en aan den burgemeester der stad
Nieuwenhuis een brief overhandigde, waarin door graaf Ernst, op
straf van 1000 dukaten, verboden werd, om graaf Arnold Mauritz
te huldigen. Nauwelijks had de burgerij hiervan kennis bekomen,
of zij schoten hunne geweren af in de lucht en riepen als uit een
mond: “Lang leve Ernst, onze wettige landheer!”
De burgemeesters verklaarden hierop, — dat zij niet dan
gedwongen graaf Arnold Mauritz konden huldigen. Deze
verklaarde op zijne beurt met een gedwongen huldiging niet
gediend te zijn, vertrok naar het slot te Bentheim, enige beambten
op het kasteel Dinkelrode achterlatende. Hij bleef echter op
huldiging aandringen, op boete van vijftienduizend goudgulden,
zo de huldiging achterwege bleef. Daar men nu vreesde, dat de
boete wel eens bij executie kon worden ingevorderd, gingen de
ingezetenen van heel het Nedergraafschap zich wapenen. Zij
bepaalden, dat ze allen, op het eerste sein van de torenklokken,
zich te paard en gewapend naar de plaats des onheils zouden
begeven, ten einde geweld met geweld te keren. Intussen hielden
de burgemeesters niet op om er bij Koning Willem III, Stadhouder
van de Nederlanden en leenheer van het Nedergraafschap, op
aan te dringen, dat hij met gewapende macht tussenbeide mocht
treden. Hieraan gaf Z M. gehoor. Hij gelastte aan Van Wijenhorst,
commandant van Coevorden, om het kasteel Dinkelrode te
Nieuwenhuis door een luitenant met 30 soldaten te laten bezetten.
De gezonden luitenant liet de poort van het kasteel stuk slaan,
en beval de grafelijke beambten om het kasteel te ruimen Deze
waren daartoe wel bereid, maar verzochten, wijl het landvolk op
hen zeer verbitterd was, van den luitenant een vrijgeleide, ‘twelk
hun werd gegeven.

Drie salvo’s

Onmiddellijk hierop verscheen graaf Ernst in persoon. De vreugde
der burgers was onbeschrijfelijk. De mannen stonden onder ‘t
geweer en gaven drie salvo’s. De jonge dochters verschenen twee
aan twee, en reikten haren landsheer den eerewyn, en versierden
de poorten van den burcht met bloemen. De landlieden brachten
zooveel vleesch en boter, haver en hooi, dat de burcht voor meer
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dan een jaar voorzien was. Graaf Arnold Mauritz protesteerde op
11 Oct. 1696 tegen deze inneming. Hij deed alles wat hij kon, om
zijn neef uit het Graafschap te verwijderen. Ernst won al meer en
meer de liefde en den steun van het volk. — Dit duurde voort,
totdat op voorstel van den Keizerlijken gezant in den Haag door
de Staten- Generaal, en op raad van Koning Willem III zelven, op
6 Nov. 1696 besloten werd: dat het Nedergraafschap door geen
van beide der strijdende partijen zou bezeten worden, maar door
den Koninklijken rentmeester der Bentheimse goederen, den heer
Pontanus, zou worden geadministreerd, totdat het Bielefeldsche
Compromis geheel zou zijn vervuld.
Aan Ernst gaf men den onderhandschen raad zich van
Nieuwenhuis te verwijderen, hem belovende, dat men hem met
veel sterkere macht zou bijstaan, bijaldien Arnold Mauritz bleek,
zich ook aan de bepalingen van dit Interim niet te storen.

Congres

Eindelijk had het laatste congres over deze langdurige twisten
plaats op 1 Nov. 1701 te ‘s-Gravenhage. Graaf Arnold Mauritz
beloofde de bepalingen van Bielefeld te zullen nakomen en
teekende het verdrag;567 en behalve de jaarlijksche duizend
rijksdaalders uit het graafschap Bentheim beloofde hij de som
van 80.000 rijksdaalders te betalen voor de achterstallige intresten
enz. Hiermede nu was de regeering over Bentheim officieel in de
andere linie nl. in die der vorsten van Steinfurt overgegaan. Graaf
Arnold Mauritz mocht deze schikking echter niet lang overleven.
Hij overleed 14 dagen na dato, op 15 Nov. 1701.

Veel schulden

Zijn zoon Herman Frederik, geboren 29 Sept. 1693, dus bij den
dood zijns vaders nog maar acht jaren oud, volgde hem op, onder
voogdijschap van zijn oom van moederszijde, den graaf van
Manderscheid-Blankenheim. Deze had onder garantie der Staten
van Nederland een kapitaal van 325 duizend gulden opgenomen,
tegen 6 percent, waarvoor hij de domeinen had verpand. De
rente van dit kapitaal en de vele andere schulden, die op zijn
567 Zie Visch, bladz. 209-218, alsmede de Bentheimse Kerkorde, waarin over
het niet nakomen der voorwaarden van Bielefeld geklaagd wordt.
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land drukten, brachten den jongen graaf, nadat hij persoonlijk
de regeering had aanvaard, meermalen in grote geldverlegenheid.
Hierbij kwamen: oneenigheid met de zogenaamde „Standen”, een
soort volksvertegenwoordigers, van zijn eigen land; zo ook vele
krakeelingen over de grenzen van Bentheim met Overijsel, met
Drente, en Munster.

Droefgeestig

Dit alles maakte den graaf zóó droefgeestig, dat hij voor de
regeering ten leste geheel en al ongeschikt werd. Op het verzoek
der „Standen” van Bentheim werd door den Keizerlijken
Rijkshofraad het bestuur dan ook opgedragen aan den Keurvorst
van Keulen en den bisschop van Munster. De graaf zelf overleed,
na hevige koortsen te Aken “24 Nov. 1731.

Verpanding van de Graafschap

Zijn zoon Frederik Karel, geboren te Neuenhaus den 17 Maart
1725, werd zijn opvolger. Deze verpandde zijn land wegens de
daarop rustende schulden op 22 Mei 1752, aan Z. M. George II,
Koning van Engeland, die tevens Keurvorst van Hannover was. In
30 jaren zouden de schulden afbetaald worden. Den 9 Mei 1753
echter stelde hij zijn land in het bezit van Z. M. George II, Koning
van Groot Brittanje en Keurvorst van Hannover, en ontsloeg al
zijne onderdanen van hunnen eed aan hem als hun landsheer
gedaan. Bentheim kwam zo doende reeds met Hannover in
contact, waarvan het tot op heden een onderdeel is gebleven; al
bleven de opvolgende graven er de kasteelen met den grafelijken
titel, benevens vele rechten en eigendommen, bezitten tot op
dezen dag. Graaf Frederik Karel mocht dezen overgang van zijn
land even als zijn overgrootvader niet lang overleven. Hij overleed
te Parijs op 17 Febr. 1803.

Huis van Oranje in beeld

Nu er geen kinderen van den overleden graaf uit de lijn van
Steinfurt waren, kwam de opvolging van den grafelijken titel en de
familie-bezittingen weer in de lijn van de wettige nakomelingen
der voormalige graven van Bentheim, zooals in het veldslag van
Bielefeld was bepaald. Weshalve nu op 20 Aug. 1817 — (nadat
het land onder de overheersing der Fransche dwingelanden
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en revolutie-helden als een bal was heen en weer gerold) —
Lodewijk Wilhelm Geldrich Ernst, kleinzoon van Ernst Willem
en Geertruida, als graaf van Bentheim en Steinfurt opvolgde. En
daar deze graven nu verder geen eigen regeering meer bezitten en
als zodanig noch op het land, noch op de kerk van bijzonderen
invloed zijn, zo laten ook wij hen verder rusten. Alleen zij nog
gezegd, dat het huis van Bentheim door den tegenwoordigen
prins andermaal met het Nederlandsche vorstenhuis, Oranje, in
familie-betrekking is gebracht, daar Zijne Hoogheid is gehuwd
met de zuster van H. M. Koningin Emma, thans nog Regentesse
der Nederlanden.
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Periode van terugkeering

Het oude Collegialistische kerkbestuur was onder de Fransche
overheersing tijdelijk opgeheven. De kerk zelve echter werd er
niet door gebaat, wijl van orde en recht schier geen sprake meer
was. Doch op bevel van zijne Koninklijke Hoogheid, den PrinsRegent van Groot-Brittanje en Hannover, werd op 16 Sept. 1818
het oude onding, dat men „Overkerkenraad” noemde, opnieuw
hersteld.
Dit college bleef de kerk besturen naar den liberalistischen geest
der 19e eeuw. Van de kroonrechten van Jezus Christus over zijne
kerk was niet eenmaal sprake.

Onbijbels

Was na de invoering der Bentheimse Kerkorde, onder Arnold Jobst,
de regeering der kerk ook al zeer Collegialistisch en onbijbelsch
geworden, in de leer, tucht en dienst was men bijzonder zuiver
gebleven; doch dit werd tijdens en na de Fransche verlichting
gansch anders, evenals in andere landen.

Groninger brave Hendriken-geloof

In het tweede kwartaal dezer 19e eeuw werd slechts hier en
daar nog een predikant gevonden, die den vollen raad Gods
verkondigde. De namen van een Verf, Schotsman, Hugenholtz,
Koppelman en anderen waren bij alle vromen bekend en geliefd.
Maar daartegen stond een groot aantal liberaliseerende predikers
over, die, naar den geest des tijds gevormd, niet anders predikten
dan het „Brave-Hendriken - geloof ” der oude Groningers met
hun: “Het komt er minder op aan, wat men gelooft, als men maar
deugdzaam leeft.” De tucht ging door het Collegialistisch systeem
van kerkregeering, dat aan de kerkeraden schier alle macht om te
handelen ontnam, zo goed als geheel verloren.
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Er waren leeraars, als b. v. Ds. Hoogklimmer te Laar, die de
Godheid van Christus openlijk loochenden. Anderen, gelyk
een Ds. Damstee te Uelsen, die de echtheid der Vijf boeken
van Mozes in twijfel trokken, waardoor alle hoofdwaarheden
als van schepping, zondeval, genadeverbond enz. begonnen te
wankelen.568
Niet weinigen hunner ambtgenooten stonden in beginsel het
Arminianisme voor. Wetende, dat ze door de kerkelijke overheden
tegenover alle klachten en klagers veeleer gesteund dan gestraft
werden, traden ze meermalen al heel onverholen op.

Henrik de Cock

Gelukkig echter dat ook hier, gelijk in andere landen van Europa,
verzet kwam tegen de afwijking van de waarheid Gods, en een
weer terugkeren naar de beginselen der Hervorming. En het is wel
opmerkelijk, dat, gelijk in Nederland de eerste Afgescheidenen van
1834,569 zich niet in ‘t strijdperk hadden begeven wegens een gansch
ongereformeerd systeem van kerkregeering, dat men in 1816 in
Nederland had ingevoerd, maar uitsluitend wegens afwijking van
de Gereformeerde leer, — alzoo ook in het Graafschap Bentheim
het verzet niet begon tegen de ongereformeerde Kerkorde
van 1613,570 maar uitsluitend tegen het loslaten van de leer der
waarheid zo als ze door de vaderen was overgeleverd. Het was in
waarheid de kerk der vaderen, die zich in hen weer ontworstelde
aan de banden, welke men haar te kwader ure had aangelegd. De
wereldlijke overheid, die door haar kreatuur, “Overkerkenraad”
geheten, de kerke Christi overheerste en gevangen hield, was
bedacht op behoud van haar geüsurpeerde macht. De onder haar
directie staande leeraren hielpen haar elk verzet tegen deze macht
onderdrukken. Alsof we onder het N(ieuwe) Verbond ook nog
onder een soort Theocratie moesten leven even als Israël weleer,
toen de Koning der kerk nog niet in ‘t vleesch was verschenen
maar werd afgeschaduwd door Davids koningsmacht en Aarons
568 Zie: Iets uit de Levensgeschiedenis van H. H. Sehoemaker te Haaftenkamp
en het ontstaan der Oud Geref. Gemeente te Uelsen... Uitgegeven ter
herinnering van haar 50-jarig bestaan door J. Schoemaker, predikant te
Veldhuizen, bij Heinrich Kip te Nieuwenhuis.
569 Hendrik de Cock te Ulrum begint afscheiding.
570 Synode van Dordtrecht.
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priesterdom, beriepen deze averechtsche volksleeraars zich op
het voorbeeld der Oud-Testamentische koningen, die ook de Ark
hadden opgevoerd.

Catechiseermeesters

Het volk werd allengs grotendeels van de waarheid vervreemd.
Die nog iets beters zochten, zaten met een boekje in een hoekje,
hopende, dat de kerk in de kerk zou worden hersteld. Gelijk in
de oude Schotsche kerken zekére „cohortors”, vermaners, en in
de Nederlandsche Gereformeerde kerken zekere „oefenaars”,
een soort van leekenpredikers bestonden, alzoo waren er
in de Bentheimse kerk ook zogenaamde „catechisanten” of
catechiseermeesters wier oorspronkelijk werk daarin schijnt
bestaan te hebben, dat hun, als de leeraars in den namiddagdienst
met het volk den Heidelbergsche Catechismus behandelden en
het behandelde in enige vragen samentrokken, dan verzocht werd
om de gedane hoofdvragen openlijk te beantwoorden.
Ook traden zij wel in de meer afgelegen “boerschappen” en
gehuchten in de schoollokalen en elders op, om de waarheden,
die de leeraar des namiddags behandeld had, des avonds aan het
landvolk te verduidelijken.

Broeders

Als zulke catechiseerende oefenaren stonden in de eerste helft
dezer eeuw o.a. bekend de broeders A. J. Zingraven te Kl(eine).
Ringe, G. Zager te Gr. Ringe, H. Beuker te Volzel. Later ook H. H.
Schoemaker te Haaftenkamp, G. Broene te Göllenkamp, A. Dijk te
Uelsen, Johannes Rutgers te Echteler, Steven Lucas te Voorwold,
Klaas Ensing te Laar en Arnold Naber te Veldhuizen. Zoover wij
weten, had geen van allen een officieele ambtelijke aanstelling.
Het was vooral de stilzwijgende toestemming der vroegere
leeraars, de sympathie van het volk, en allermeest gebrek aan
kennis van gezond kerkelijk leven bij beide, wat deze oefenaars in
lateren tijd naast de leeraars deed optreden. Het laat zich echter
niet ontkennen, dat zij in dagen van afval en wereldzin voor
menigeen ten zegen waren. Zij boden vaak melk en kinderbrood,
waar van de kansels water en melk, of ook wel steenen voor brood
geboden werd. De besten onder hen wilden ook niet anders
zijn dan noodhulpen, die terugtraden, zoodra maar even een
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wettige ambtelijke bediening des Woords naar den wille Gods te
verkrijgen viel.

Degelijk schaap te zijn

Zij kregen dan ook doorgaans geen belooning. Ze hadden daarom
niets gemeen met die latere zichzelf opwerpende broodsprekers,
die bij voorkeur in den vreemde hun geluk beproefden, en zich als
herders opwierpen, zonder te weten, dat ze allereerst een degelijk
schaap behoorden te wezen, dat toonde de kudde te kennen en de
voetstappen der schapen te volgen.

Vader van de Afscheiding

Naarmate men in de landskerk verder van de waarheid des
Evangelies afweek, ontwaakte hier en daar een vragen naar de
oude waarheid In het naburig Nederland was het reeds tot een
breken met het, in 1816 ingevoerde, Nederlandsch Hervormd
„Kerkgenootschap” gekomen. De vervolging van H. de Cock, H.
P. Scholte, S. van Velzen, A. Brummelkamp, van Gezelle Meerburg
en A. C. v. Raalte e. a., die tegen de “wolven in de schaapskooi van
Christus” optraden, dreef tot deze breuke. H. de Cock, dien men
„den Vader der Afscheiding” in Nederland heeft genoemd, begon
niet met de kerk te verlaten, maar met terug te keren tot de leer,
tucht en dienst der vaderen.
En als nieuwere kerkelijke wetten en ingevoerde reglementen
hem daarin verhinderden, dan was zijn antwoord:
“Men moet Gode meer gehoorzamen dan de mensen.”
Zo weinig zelfs begreep hij in ‘t eerst nog van het ongereformeerde
karakter der ingevoerde kerkbesturen met hun reglementenbundels,
dat hij zich ter bescherming van de oude waarheid tegen de
aanranders eerst nog op die besturen beriep. Eerst toen bleek, dat
deze de leugen beschermden en de verkondigers der waarheid
als „verstoorders van orde en rust” schorsten en uitwierpen niet
alleen, maar dat ze ook de wereldlijke macht ter hulp riepen om
deze overtreders hunner reglementen met boete, inkwartiering en
gevangenisstraf te dwingen, eerst toen, zeg ik, kwam het tot officieele
verwerping van de Ned. Herv. kerk, om de Gereformeerde kerk der
vaderen weer tot openbaring te brengen.
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Houthandelaar Sundag

Bij gelegenheid dat De Cock van Ulrum te Groningen uit de
gevangenis kwam en dadelijk weer optrad om den volke zonde
en genade te prediken, was daar onder de nieuwsgierige menigte,
die den losgelaten prediker kwam horen, ook een jeugdig
houthandelaar uit Bentheim.
Het was een zekere J. B. Sundag, die gewoon was voor den
scheepsbouw te Groningen hout te leveren uit het bekende
Bentheimer Woud en uit het Samer Rot toen hij De Cock hoorde
prediken, zonk de waarheid Gods, hem weleer door een vrome
moeder voorgehouden, diep in zijn hart. Van deze ure af was
Sundag een der volgelingen van De Cock. Hij werd weldra zijn
vriend en leerling, die niets vuriger begeerde dan deze opnieuw
aan ‘t licht gekomene waarheid ook aan zijn eigen landgenooten
bekend te maken. Nadat Sundag bij De Cock eenig onderwijs
had genoten, werd hij door een kerkelijke vergadering van „de
Afgescheidene gemeenten”, die in de Prov. Groningen ontstaan
waren, beroepbaar gesteld voor den dienst des Woords. Hij werd
ook in een dier gemeenten beroepen. Doch hij geloofde voor elk
beroep te moeten bedanken, om aan zijn eigen landgenooten het
Evangelie van Christus te gaan verkondigen.
Toen hij nog studeerde, trad hij reeds hier en daar in zijn
vaderland op, waar hij gelegenheid vond. Aan vijanden ontbrak
het hem van meet af aan niet; aan vrienden even min. Er kwam dus
doende van lieverlede correspondentie tussen de vervolgden in
Nederland en de aanklevers der oude waarheid in het graafschap
Bentheim. Zij, die in de landskerk geen zielevoedsel meer konden
vinden, kwamen weldra op Zondag bijeen en lazen een hoofdstuk
uit de H. Schrift — veelal de Handelingen der Apostelen — baden
en zongen samen en vertelden, wat de Heere aan hunne ziel
gedaan had. Een nieuw geestelijk leven ontwaakte in die dagen in
schier alle landen van Europa, en werd bestempeld met den naam
van “Réveil”.

Ontwaakt

Ook in ‘t graafschap Bentheim ontwaakte het, doch nam hier
meer den kerkelijken vorm aan en liep in Gereformeerde bedding.
Wel had men eerst volstrekt geen plan om als formeele gemeente
op te treden, men zocht elkaar op tot onderlinge stichting en
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gebed. Tot bepaalde gemeente-formatie kwam het eerst na hevige
vervolging, waardoor de kleine kudde tot over de Nederlandsche
grenzen gedreven werd om rustig te kunnen vergaderen. Die van
het Nedergraafschap vloden des Zondags meest naar Heemse of
Coevorden, alwaar men toen reeds zooveel vrijheid had bekomen,
dat men samen rustig vergaderen kon.

Diaspora

In die samenkomsten traden voor en na Afgescheidene leeraars
op, en voor ‘t overige behielp men zich met het lezen van een
preek uit een of anderen ouden schrijver. Soms trad ook wel een
student of een of andere oefenaar uit het graafschap Bentheim
op, als de zo algemeen beminde H. H. Schoemaker, G. Broene en
vooral de jongere Klaas Ensing, die voor zoovelen een middel ter
bekeering werd. In het Bovengraafschap, waar de candidaat J. B.
Sundag arbeidde, bleef men binnen het land. Doch men beliep
aldaar zoodoende ook meer vervolging. zo lang men betalen
kon, waagde men zijn geld en bezitting liever dan dat men zou
ophouden God te dienen naar zijn Woord. Waar men al zijn geld
aan boeten, had uitgegeven, gelijk bij Sundag, die nog al iets had
bezeten, het geval was, daar werd men met gevangenis gestraft.

Gevangene

Sundag, die onverschrokken voortging om overal, waar hij
maar kon, Gods Woord te verkondigen, ging circa 30 malen de
gevangenis in; terwijl H. H. Schoemaker en anderen slechts één of
twee malen met den kerker kennis maakten. De straftijd ook van
Sundag was gewoonlijk niet heel lang: 14 dagen, 4 a 6 weken al
naar hij overtreding van het Koninklijk gebod571 op zijn kerfstok
had. Een enkelen keer liep het, naar ik meen, tot 12 a 13 weken
aaneen. Hij was er echter niet moedeloos onder. Hij vertelde
meermalen aan schrijver dezes, hoe de Heere hem in die dagen
was nabij geweest.
Meermalen had hij gezongen in de gevangenis, dat het klonk
over de rots, waarop het oude Bentheimse Slot is gebouwd.
571 Evenals in Nederland gebruikte men ook in Bentheim het beruchte
artikel uit den „Code Pénal” van Napoleon, om de „fijnen” te straffen. Dit
artikel verbood samensolingen (natuurlijk politieke) van meer dan 19 man.
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Dit Slot diende destijds tot staatsgevangenis, wijl de graaf toen
te Steinfurt woonde.572 Op zekeren keer zond men Sundag een
politie-beambte, hem berichtende, dat hij niet zingen mocht.
„Dat kan ik niet laten,” was het antwoord, “want zij houden wel
mijn lichaam gevangen, maar den geest kunnen zij niet boeien,
die moet God loven voor de genade aan mij geschonken en voor
de eer, dat ik om Zijns Naams wil lijden mag.”
De ambtsrechter, die hem persoonlijk niet ongenegen was, en
hem vaak tegen zijn zin moest gevangen zetten, sprak eens tot
hem, toen hij werd losgelaten: “Ach Herr Sundag, Ich bitte Ihnen
thun Sie es doch nicht wieder, Sie kommen doch immer in meine
Hande wieder zu recht”
“Ja Herr Richter, was zijn antwoord, dan können Sie mich wohl
behalten, denn ich thue es doch immer wieder.”
Losgekomen, berichtte hij direct weer aan zijn “volk”, dat hij “op
dien avond of op dien Zondag daar en daar” weer optreden zou.
Het ging dan soms weer enige weken goed, maar dan werd hij ook
weer gevat. De geestelijken klaagden bij de overheid, opdat deze
zulk preeken en samenvergaderen toch met sterken arm te keer
mocht gaan. De lagere rechtbanken waren dan wel genoodzaakt
te vervolgen. Sundag zelf sprak altijd van den ambtsrechter, die
hem veroordeelde en gevangen zetten moest, met de grootste
achting als van een nobel man, die persoonlijk van zijne onschuld
wel overtuigd was, maar tot handelen werd genoopt.

Lieve zuster

Eens was Sundags zuster overleden, juist toen hij weer in een
der torens van ‘t oude Slot gevangen zat. Hij liet vragen aan den
rechter om twee dagen verlof, teneinde mede zijne lieve zuster
te mogen begraven. Op belofte, dat hij na twee dagen zichzelf
weer aanmelden zou, werd zijn verzoek toegestaan. Nadat de
begrafenis was afgelopen, kwam Sundag aan de poort van ‘t oude
Slot terug om weder in den kerker te gaan. “Zie, dat zijn nog eens
gemakkelijke kwaaddoeners,” sprak de rechter, “men heeft er zelfs
geen politie bij van noode.”

572 Op het oogenblik, dat wij deze regelen schrijven, resideert de prins weer
te Bentheim, wonende in het gerestaureerde gedeelte van ‘t oude Slot.
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Vervolging duurt voort

De vervolging duurde in ‘t Graafschap Bentheim voort, ook
nadat de Afgescheidenen in Nederland onder Koning Willem II
al vrijheid van godsdienst hadden bekomen.
Sommigen, vooral in het Nedergraafschap, meenden de
vervolgingen te mogen ontgaan door in N. Amerika vrijheid
van godsdienst en brood te zoeken. Jezus had immers gezegd:
„Indien zij u in de een stad vervolgen, vliedt in de andere.” In
groten getale trok men met andere gelijkgezinden uit Nederland,
onder leiding van Ds. A. C. van Raalte e a., op naar N. Amerika,
alwaar het bloeiende dorp “Graafschap”, in Michigan,573 naar het
graafschap Bentheim is genoemd. Broeder Sundag oordeelde
echter, dat men niet voor de vijanden vluchten maar in ‘t eigen
land blijven moest. Werd men genoodzaakt om in een ander land
zijn brood te zoeken, dan was dit heel iets anders, meende hij. Uit
het Bovengraafschap vertrokken dan ook slechts weinigen.

De Heere wrocht mede

Hoe meer men echter in ‘t oude vaderland de kudde uiteenjoeg,
hoe meer ze wies. Men kon zeggen: “De Heere wrocht mede.”
Het vervolgen hield aan tot in het bekende revolutiejaar 1848,574
toen de tronen van schier alle vorsten in Europa schenen te
waggelen. De Oud-Gereformeerden — zo noemden zij zich —
hadden geen vrijheid gevraagd, noch dezelve nu reeds verwacht,
toen de vijanden, die hen vervolgd hadden, de vlaggen uitstaken
en de klokken begonnen te luiden. Op de vraag van de onnoozele
verdrukten: wat dit toch te beduiden had? — gaven de feestvierders
ten antwoord: “omdat er vrijheid van godsdienst is gekomen’.”
Als vroeger de ambtsrechter wel eens tot broeder Sundag
had gesproken: “Ich bitte Ihnen, Herr Sundag, lassen Sie das
573 Aan Lake Michigan, dichtbij Chicago.
574 Het Revolutiejaar 1848 betreft een reeks Europese opstanden die een
liberaal systeem, een liberale grondwet of het verdrijven van vreemde
heersers mogelijk moesten maken. De beweging was van korte duur en
veel afgedwongen maatregelen werden later door de aristocratische en
conservatieve elite teruggedraaid. Niettemin oefenden de opstanden een
grote invloed uit op de periode die volgde. Voortaan moesten de heersers
min of meer rekening houden met liberale en nationalistische gevoelens van
de invloedrijker wordende burgerij.
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Versammelen und Predigen nun bleiben, Sie können es doch ja
gar nicht winnen”, — heeft Sundag geantwoord: “Winnen, Herr
Richter, sollen wir es, so wahrhaft ein Gott im Himmel ist’ das
sollen Sie sehen.”
Dit woord is waar geworden. God gaf den Oud- Gereformeerden
in dien zin de overwinning, dat zij verkregen, wat zij zochten,
namelijk de vrijheid van godsdienst, om den naam des Heeren
aan te roepen naar de begeerte van hun hart en naar den eis van
Gods Woord.
Iets anders verlangen de vrije kerken van de regeering niet. De
geschiedenis had hun geleerd, dat de geldelijke bijdragen uit de
staatskas uitgingen van een verkeerd beginsel en veelal dienen
om de predikers van ‘t ongeloof onafhankelijk te maken van de
gemeente, die daardoor in gevaar komt om haar eerstgeboorterecht
voor een schotel vol moes575 te verliezen.

575 Moes, boerenkool. Variant op een schotel linzen. Gen. 25:34 En Jakob gaf
Ezau brood en het linzenkooksel; en hij at en dronk, en hij stond op en ging
heen; alzo verachtte Ezau de eerstgeboorte.
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Het lot geworpen

De geschiedenis, ook die van ‘t Graafschap Bentheim, is ook op
dit punt de beste leermeesteresse gebleken. Van ‘t begin af aan was
de uitgeleide kerk er op bedacht geweest, dat men een geregelde
bediening des Woords door behoorlijk opgeleide leeraars mocht
verkrijgen. Nog tijdens de vervolging besloot men om gelden
bijeen te verzamelen teneinde een jongeling, dien de Heere
daartoe mocht willen aanwijzen, in Nederland te laten studeeren,
alwaar de uitgeleide kerken reeds een Opleidings-classe bezaten.
Eigenaardig ging men te werk om den rechten man daarvoor te
vinden. Er werd een vast- en bededag gehouden.576 De kudde was
dien dag te Brandlegt in een boeren-woning vergaderd. Broeder
Sundag hield een toespraak en ging voor in het gebed. Eerst werd
daarop het lot geworpen over de vraag: of men thans al dan niet
overgaan zou tot de keuze van een jongeling. Nu werden 3 briefjes
in de bus gedaan, twee met nul en één met ja. Toen getrokken werd,
kwam het ja er uit. Dus er moest tot keuze worden overgegaan.
Er was een drietal jongelingen, die men meende, dat er voor in
aanmerking konden komen: Jan Bavinck, Frederik Huisken en
Jan Harm Reurick. Nu moest, meende men, ten tweeden male
geloot, om te weten of het een van deze, dan wel een ander was,
wiens naam men nu nog niet wist, maar dien men wederom door
een nul zou aanduiden.
Thans gingen de drie genoemde namen en zes briefjes met nul
in de bus. — Getrokken zijnde kwam de naam van Jan Bavinck
er uit, een nog zeer jeugdig en scrupel jongeling. Hij was dus
de gekozene. Of nu deze manier van keuze door ‘t lot te loven
of te laken valt, blijve hier onbeslist. Alleen zij gezegd, dat men
J. Bavinck naar de Opleidingsclasse te Hoogeveen zond, alwaar
onder leiding van Ds. Wolter Kok, wien men andere behulpsels
had toegevoegd, tal van jonge mannen werden gekweekt voor de
Evangelie-bediening. Velen hunner zijn voor de kerke Christi een
zegen geweest, en anderen van hen dienen haar thans nog met
eere. Onder de laatsten mag Ds. J. Bavinck te Kampen, vader van
576 Iets wat destyds wegens den nood der tijden dikwijls geschiedde.
Schrijver dezes was toen nog een kind. Het heugt hem echter nog levendig,
dat hy als kleine jongen, op die vastdagen, waarop hij heel den dag ook geen
boterham kreeg, niet zeer gesteld was.
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Prof. Dr. H. Bavinck aldaar, met eere genoemd worden. Wat men
van de wijze van verkiezing ook oordelen moge, dat de rechte
man gekozen is, laat zich moeielijk ontkennen.

Klaar voor de arbeid

J. Bavinck was gekozen met het doel, om, als de Heere daarvoor
ruimte in ‘t vaderland verlenen mocht, allereerst in de eigene
uitgeleide kerk van Bentheim te dienen. Hij studeerde zeer
voorspoedig en voldeed buitengewoon, waar hij optrad. Toen
hij candidaat en dus beroepbaar was, werd hij door schier al de
gemeenten van ‘t Graafschap beroepen. Hij nam dat van Uelsen
aan, om meteen Wilsum te kunnen bedienen. De Heere beschikte
het zoo, dat toen hij klaar was voor den arbeid, juist de vervolging
een einde nam. Nu duurde het niet lang, of op onderscheidene
plaatsen werden de belijders der oude waarheid tot zelfstandige
gemeenten gevormd.
Edoch, dit gebeurde niet dan nadat eerst een Commissie naar
den „Overkerkenraad” was gezonden, met de vraag: of deze de
reformatie der kerk ter hand wilde nemen en haar tot de oude
waarheid wilde terugleiden. In dat geval zou men gaarne tot haar
terugkeren. Indien niet, dat men dan genoodzaakt zou zijn om
met het formeeren van gemeenten en het bevestigen van dienaren
des Woords voort te varen. De afgezonden broeders waren J. B.
Sundag en J. Bavinck. — De voorzitter van den Overkerkenraad,
Ds. Schulz van Nordhorn, ontving hen vriendelijk, maar gaf ten
antwoord: dat men dienaangaande niets beloven kon, en dat
zylieden dus hun gang maar moesten gaan.
Dit liet dan nu ook niet lang op zich wachten.

Ds. H. de Cock

Was onder de leiding van Ds. H. de Cock van Ulrum de eerste
gemeente te Uelsen geformeerd, andere gemeenten volgden spoedig.
De bevestiging der eerste leeraren, DD. Sundag en Bavinck, had
op éénen dag plaats. Ds. W. A. Kok van Hoogeveen (Nederland)
daartoe verzocht, predikte ten huize van br. Steffens te Tinholt en
leidde beide leeraars tot hun gewichtigen arbeid in.
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Standaard der kerken

Vervolgens besloot men om niet alleen den Heidelbergschen
Catechismus, maar ook de overige stukken van de „Formulieren
van Eenigheid”, nl. de Confessio Belgica, of Geloofsartikelen, en
de Canones van Dordrecht, als standaard der kerken omhoog te
houden. Van nu voortaan ontwikkelden en bevestigden zich de
uitgeleide gemeenten in ‘t Graafschap Bentheim op geregelde en
Bijbelsche wijze. Van het geharrewar over subjectieve en objectieve
predikers en Christenen, dat elders wel eens onrust verwekte,
hoorde men in ‘t Graafschap niets. Een gezond geestelijk leven
werd allerwegen in de gemeenten gekweekt. De buitengewone
vijandschap der tegenstanders, welke zich nu men niet meer kon
vervolgen, lucht gaf in hooghartige miskenning, en soms in kleine
opstootjes waartoe men het gepeupel wist aan te zetten, deden de
gemeenten meer goed dan kwaad. Zij hielden de scheiding tussen
de wereld en de uitgeleide kerken herkenbaar.

Gereformeerde beginselen

De klove tussen de Oud-Gereformeerde en de dusgenaamde
“Grote Kerk” werd al gaandeweg groter en de tegenstelling
beslister. De een leefde, in correspondentie met de Nederlandsche
kerken, uit de Gereformeerde beginselen; de andere kreeg
uitsluitend leeraren en beginselen, zo als ze aan de rationalistische
Universiteiten in Duitschland gevormd werden.

Taal in de kerk

Zelfs in de taal, waarvan men zich bediende, spiegelden zich deze
twee stroomingen af. De Oud-Gereformeerden, schoon ze ook
Duitsche predikers op hunne kansels toelieten, hielden over het
geheel toch meer aan de vanouds gebruikelijke Nederlandsche
taal vast. De mannen van de Duitsche verlichting, ofschoon men,
het volk ter wille, en voor zo ver men het hebben kon, ook in ‘t
Nederlandsch den dienst liet waarnemen, streden met alle kracht
voor de Duitsche taal. De meeste jongere predikers verstonden
ook het Nederlandsch niet genoeg, om in die taal het woord te
voeren. Dat met de nieuwe taal — in dit geval het Duitsch —
zich des te gemakkelijker de nieuwere denkbeelden lieten in- en
doorvoeren, spreekt van zelf. Het systeem der oude Groningers
maakte van lieverlede plaats voor dat der school van Albricht
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Richtl577 en andere Duitsche „Vermittlungstheologen”. Sommigen
der Hervormde predikanten in lateren tijd lieten niet na om in hun
“Monatschrift” of in kleine pamfletten de Oud-Gereformeerde te
bestrijden. In hunne artikelen gaven zij meestal lucht aan hunne
vijandschap tegen de Calvinistische leer.

Voorbeschikking

De leer der praedestinatie,578 vooral die der personeele
verkiezing en verwerping, was een gruwel in hunne oogen. Die
der bijzondere voldoening en van de volharding der heiligen
en dergelijke, door alle Gereformeerde kerken beleden en door
de Oud-Gereformeerden met beslistheid verdedigd, waren
bij hen „nieuwigheden”, die men ten onrechte vanuit Holland
had binnengevoerd. In de Vrije Presbyteriaan.579 later in de
Graafschap Bentheimse en Oostfriesche Grensbode580 alsook in
577 Albrecht Benjamin Ritschl (Berlijn, 25 maart 1822 - Göttingen, 20 maart
1889) was een Duitse lutherse theoloog en professor in Bonn en Göttingen.
Hij schreef een uitgebreid werk over de christelijke leer van de rechtvaardiging,
Die Christliche Lehre von der Rechtfertigung und Versöhnung, dat tussen
1870-74 werd gepubliceerd. Tussen 1882-86 verscheen een geschiedenis van
het piëtisme, dat een van de eerste wetenschappelijke beschrijvingen van
deze beweging was en lang invloedrijk bleef.
Ritschl zelf claimde in de traditie van Luther en Schleiermacher te staan en
was afkerig van de scholastieke theologie. In zijn systematische theologie ging
hij uit van een sterk religieus positivisme. Hij veronderstelde dat spirituele
ervaring geloofwaardig is. Hij baseerde zijn systeem op de religieuze ervaring
van de christelijke gemeenschap. Albrecht Ritschl heeft onder meer sterke
invloed uitgeoefend op Adolf von Harnack (1851-1930), zoals beschreven
in Adolf von Harnack, voornamelijk als dogmahistoricus, Kornelis Sietsma,
1933.
578 predestinatie [christendom] Voorbestemming of uitverkiezing door
God. Wordt vooral binnen het Calvinisme benadrukt. Dit leerstuk heeft
- ook vroeger al - tot veel misverstanden aanleiding gegeven over wie wel
en wie niet zouden zijn uitverkoren, met als resultaat een scheuring in de
Nederlandse calvinistische kerken.
579 Een maandschrift uitgegeven door Dr. N. M. Steffens, destyds predikant
te Veldhuizen.
580 Een nog bestaand kerkelijk blad, door schrijver dezes, destijds predikant
te Emlenkamp, in 1882 opgericht. Toen hy naar Leiden vertrok, kwam de
redactie in handen van Ds. H. Potgeter, later in die van Ds. J. H. Schultz, nog
later in die van Ds. F. van Dorp, en thans is ze toebetrouwd aan de bekwame
hand van Ds. E. Kolthofïf te Veldhuizen.
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afzonderlijke brochures stonden de Oud-Gereformeerden hunne
tegenstanders te woord. De toon, dien men zich tegenover de
Oud-Gereformeerden veroorloofde, kenmerkte zich vooral door
onbeholpenheid op Theologisch gebied, zowel als door min edele
persmanieren. Dat de Oud-Gereformeerde penvoerders, die maar
zelden het antwoord schuldig bleven, in de hitte van den strijd
altijd de rechte maat wisten te houden, zal ik niet beweren; al
kan moeielijk ontkend, dat hunne artikelen en geschriften, wat
bescheidenheid en degelijkheid aangaat, meestal gunstig afstaken
bij die hunner tegenpartijders.

Hand aan de ploeg

Velen van de leeraars der Oud-Gereformeerden hadden geheel
of grotendeels hunne opleiding ontvangen aan de Theol. school
der Chr. Geref. Kerk te Kampen; anderen waren in het vaderland
zelf gekweekt. Had er weleer onder leiding van Ds. J. Bavinck te
Uelsen, en later onder die van Ds. J. H. Schoemaker te Wilsum
een voorbereidende Classe ter opleiding van a. s. leeraars bestaan,
ten leste sloeg de kerk zelve de hand aan den ploeg en riep officieel
een Opleidings-classe voor a. s. Evangelie-dienaren in ‘t leven.
Aan deze werd Prof Joh. Jager benoemd, die de lessen zowel
in de Duitsche als in de Hollandsche taal weet te geven, en als
Calvinistisch theoloog zich reeds een uitnemenden naam heeft
verworven.
Het is den Oud-Gereformeerden dan ook niet om een of
andere taal als zodanig te doen, maar om de echt Gereformeerde
beginselen. De taal is hun slechts een tijdelijk middel om deze
beginselen te behouden en voort te planten.

Dienaren des Woords

Geoordeeld naar haren zeer kleinen omvang — zij telt slechts
11 gemeenten — dan overtreft de Oud-Gereformeerde kerk van
Bentheim en Oostfriesland schier alle Gereformeerde kerken in
het aantal studeerenden en predikanten, dat zij heeft opgeleverd.
Zij heeft een tal van plaatselijke Gereformeerde kerken van
dienaren des Woords voorzien. Niet alleen in haar eigen land,
maar ook in Nederland hebben velen van haar zonen met eere
het Evangelie verkondigd. Zelfs in Afrika en Amerika versmaadt
men de predikers niet, die van de Oud-Geref. kerk herkomstig
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zijn, hetzij ze in Pruisen, in Nederland, in Amerika of waar ook
gestudeerd hebben.581 Als een kerk een groot getal studeerenden
en vele leeraars oplevert, dan is dit een onmiskenbaar bewijs van
een opgewekt kerkelijk leven. En de Oud-Gereformeerde kerk in
Bentheim en Oostfriesland leverde er minstens 33, waarvan thans
nog 27 in leven.

Pruisische provincie

Wat nu de oude met den staat verbondene kerk betreft, — zij leefde
in Bentheim althans voort onder de oude Bentheimse Kerkorde
tot aan het jaar 1884. Was Bentheim met Hannover in 1866 een
Pruisische provincie geworden, deze overgang kon voor de met
den staat verbondene kerk niet zonder invloed blijven. Naar
het Luthersche Territoriaal stelsel was de Koning van Pruisen
“Inhaber des höchsten Kirchenregiments”. In de eerste jaren na de
inlijving liet men in de aangehechte landen de oude toestanden en
gebruiken voortbestaan. Op 4 Mei 1881 echter kwam de Koning
met een “Entwurf einer Kirchengemeinde — Synodalordnung
für die Evangelisch-Reformirte Kirche der Provinz Hannover”
voor den dag. Even zo met een „Verordnung” regelende de
samenstelling en bevoegdheid van een buitengewone synode,
door den Koning opgeroepen om Z. M. van advies te dienen in
zake den nieuwen „Gesetzentwurf ”. Over zijne grondbeginselen
oordelen, of ook een syllabe aan dezen „Entwurf ” veranderen,
mocht deze dusgenaamde synode niet.582

Synode zonder macht

Zij kwam bijeen van 28 Nov. — 12 Dec. 1881 te Aurich in
Oostfriesland. Had men bedenkingen, dan mocht men die in
den vorm van verzoek aan Z. M. den Koning mededelen. Zijne
581 Ik herinner slechts de mij bekende leeraren: J. B. Sundag, G. Brunemeier,
J. Bavinck, J. H. Schoemaker, G. Kramer, B. J. Bennink J. H. Vos, G. Schevel,
G. Lampen, N. M. Steft’ens. P. Penning, J. de Beer, H. Beuker, L. Stroeven, G.
Broene, J. Schoemaker, J. Graven, W. Smit, J. F. Petersen, E. Broene, C. Bode,
H. Bode, H. Potgeter, J. H. Schultz, J. Plascher, J. Gulker, Joh. Jager, J. Robbert,
E. Kolthoff, F. Dehmel, J. Volten, G. Bangen en W. Bronger.
582 Zie: Bericht über die Verhandlungen der ausserordentlichen Synoden für
die Evangelisch Reformirten gemeinden der Provinz Hannover van Th. Raydt
und H. Dirksen. Aurich bei A. H. F. Dunkelmann, 1882, pag. 39.
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Majesteit zou dan zien, of al dan niet aan de wensen der synode
kon worden toegegeven.
De meerderheid dezer vergadering was echter volgzaam genoeg.
Werden door de nieuwe wet de vanouds bestaande kerkeraden
opgeheven en nu door zogenaamde „Kirchenvorstande”
vervangen, zo vreesde de synode, dat er dit bij het volk niet goed
ingaan zou en wellicht velen naar de Oud-Gereformeerde kerk
zouden overgaan. Zij verzocht derhalve, of het Z. M. den Koning
mocht behagen, om aan de nieuwe instelling den naam niet van
“Kirchenvorstand” maar van „Kirchenrath,” en aan de leden van
hetzelve den naam van „Kirchenalteste” te geven. Z. M. had geen
bezwaar om dit verzoek toe te staan. En dat de massa des volks
met dezen schijn tevreden was, heeft de ervaring geleerd.
De „Gesetzentwurf ” werd als wet vastgesteld en door Z. M.
Wilhelm I op het Bad Gastein583 den 6 Aug. 1883 geteekend.584

Pijnlijke dag

De invoering dezer nieuwe Koninklijke Kerkorde, geschiedde
in 1884. Zij hief o. a. het afzonderlijk bestaan der oude kerk
van Bentheim op en lijfde de gemeenten dier kerk in een ander
kerkverband in. De oude Bentheimse Classis kwam dan ook in
dat jaar voor ‘t laatst te Uelsen bijeen. Zij ging uiteen om nooit
weer te vergaderen.

Klaptoom met gebogen gebit

Het moest voor mannen als Ds. Cappenberg van Uelsen, Ds.
Hana van Emlenkamp en anderen, die tegen dezen ganse handel
in woord en geschrift hadden gewaarschuwd, een zeer pijnlijke
dag zijn geweest. De kerk, die zij liefhadden, had men den
ouden halster van ‘t hoofd gehaald. In stede van ze nu de haar
als kerk wettig toekomende vrijheid te hergeven en ze tot de
oude Gereformeerde beginselen, zowel in de regeering als in de
583 Bad Gastein Bad Gastein ( Pongaus: Gostoâ) is een vakantiebestemming
en kuurplaats in Oostenrijk, in het Gasteinertal, in het Salzburgerland . Het
stadje ontleent zijn betekenis aan de radon bevattende bronnen, waar de
groten der aarde al meer dan honderd jaar op afkomen.
584 Men zie: Gesetz betreffende die Kirchenverfassung für die EvangelischReformirte Kirche in der Provinz Hannover und die Kirchengemeinde mit
Synodalordnung. Bft Heinrich Kip in Neuenhaus, bladz. 8.
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leer der kerk, terug te voeren, deed men ze nu een klaptoom585
aan met gebogen gebit, waardoor ze, zonder den wil des Konings
van Pruisen en diens Minister, noch voor- noch achteruit kon.
Genoemde mannen hadden gehoopt, dat het volk zich zulk een
omspringen met kerken en beginselen niet zou laten welgevallen.

IJdele hoop

En ook schrijver dezes, toen hij het herhaalde beroep van de
Oud-Geref. gemeente te Emlenkamp in 1881 aannam, en alzoo
Amsterdam met zijn geboorteplaats verwisselde, deed hij dit
niet zonder hoop, dat misschien de oude kerk van ‘t Graafschap
Bentheim te elfder ure nog voor de Gereformeerde beginselen zou
te herwinnen zijn. Het was niet zoozeer zijne hoop, dat velen van
de beslist Gereformeerden uit de „Grote kerk” tot zijne gemeente
zouden overkomen, zo als later geschiedde, maar dat de kerk als
kerk tot de Gereformeerde beginselen zou terugkeren.
Dit laatste heeft echter niet mogen gebeuren. Daar de inlijving in
een ander en wel in een beslist ongereformeerd kerkverband feit is
geworden, blijft er voor Gereformeerd kerkelijk leven in Bentheim
geen andere hope over dan in den weg van consolideering en
uitbreiding der uitgeleide Oud-Gereformeerde kerk.

Inlijving

De droeve inlijving der oude kerk in een ander kerkverband en
haar samenvoeging met de Luthersche onder één Koninklijk
opperbestuur, was jaren lang door de liberale partij gewenst en
in stilte voorbereid. Reeds in 1874 waren verzoeken van dien
aard bij Minister Falk ingediend. — Op 24 Aug. 1880 vergaderde
te Aurich een kring van meestal Oostfriesche heeren, onder
leiding van „Ober-Regierungsrath” Barkhausen, die reeds enige
bepalingen opstelden, waarin over het lot en de belangen ook van
de Bentheimse kerk werd beslist, zonder dat deze er zelve ook
maar iets van wist. Toen dus in 1881 de “Neue Gesetzentwurf ” des
Konings verscheen, zagen deze heeren daarin hun voornaamste
wensen bevredigd.

585 Een kaptoom is een leren bitloze paardenhoofdstel met beweeglijke
ringen aan het neusgedeelte. Klaptoom is wellicht een verschrijving.
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Nedergelegd

Zij, die de terugkeering der oude kerk tot de Gereformeerde
paden hadden gewenst, hebben zich, wijl genoegzame geestelijke
veerkracht ontbrak, deels bij den gang der gebeurtenissen
nedergelegd, deels bij de Oud-Gereformeerde kerk aangesloten.
De Oud-Gereformeerde kerk daarentegen is voortgegaan om
zich al meer en meer in Calvinistischen zin te ontwikkelen. In
haar jongste Algemene Vergadering besloot zij om haar redactie
der Dortsche Kerkenorde, door haar in 1872 vervaardigd en
aangenomen, los te laten en zich met de lezing, zo als zij door de
Synode der Nederlandsche Gereformeerde kerken te Middelburg
in 1896 werd vastgesteld, te verenigen. Dit verandert practisch
wel niets aan haren toestand, maar is toch een stap in de goede
richting. Dat deze Oud-Gereformeerde kerk van Pruisen (zoo
noemt men ze, nadat ze met enige gemeenten uit Oostfriesland is
vermeerderd) met de Gereformeerde kerken in Nederland, met de
Gereformeerde en Chr. Geref. kerken in Amerika, met de Geref.
kerk in Z. Afrika enz. in zusterlijke relatie wenst te staan, bewijst
de Kerkelijke Correspondentie met alle deze gevoerd tijdens haar
Algemene Synoden. En dat er een zeer groot getal van leeraren en
lidmaten uit die kerk tot de Gereformeerde en Chr. Geref. kerken
in Amerika zijn overgekomen, is van algemene bekendheid.
Mede voor hen en hunne kinderen, zowel als voor de kerk
en haar vrienden in ‘t oude vaderland, werden deze bladzijden
geschreven. Brenge dit boekske aan hen allen de meest hartelijke
groete van den
SCHRIJVER.
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Biografie van H. Beuker

BEUKER, HENRICUS (ook Hindrikus of Hendericus), * Volzel 4 juni 1834,
† Grand Rapids (Mich., V.S.) 18 mei 1900. Zn. van Berend Jan Beuker,
landbouwer inVolzel bij Emlichheim in het toenmalige koninkrijk Hannover,
en Fennigien Stokman. Stud. theol. Graafschap Bentheim 1856, Kampen
1858. Chr. geref. predikant Zwolle 1862, Rotterdam 1864, Giessendam 1867,
Harlingen 1869, Amsterdam 1873, Emlichheim (Duitsland) 1881, Leiden
1884, Muskegon (VS) 1893. Hoogl. Grand Rapids 1894-1900 (prakt. theol.,
dogm., homil., kerkrecht, liturgiek, poimeniek, catechetiek), dr. theol. h.c.
Westminster College, New Wilmington (Pennsylvania) 1897. Hij huwde op
25 sept. 1862 te Katwijk aan Zee met Aaltje van Duyn (1836-1919).
B. kwam voort uit de Duitse Altreformierte Kirchen vlak over de Ned. grens
van Overijssel. Via zijn ouders kwam hij vroeg in nauw contact met de
leiders van de tot 1848 verboden ‘koksche’ samenkomsten, zoals Jan Berend
Sundag en Harm Hindrik Schoemaker. B. werkte vanaf 1862 als chr. geref.
pred. achtereenvolgens in acht verschillende plaatsen in drie landen. In
Nederland was hij actief in de schoolstrijd, vanaf 1868 in de Vereniging
voor Gereformeerd Schoolonderwijs, in het volkspetitionement van 1878
en in de Unie ‘Een school met den bijbel’ 1879-1881. Hij was betrokken bij
de oprichting van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Op verschillende
“meetings” voerde hij het woord voor de afgescheidenen. Zijn bezwaren
bracht hij in een eigen brochure tot uiting. De theol. faculteit wilde hij onder
kerkelijk, liefst christelijk gereformeerd toezicht stellen. De Theol. School
in Kampen zou dan zelfs in zulk een faculteit kunnen opgenomen worden.
Beuker trad 1870-1881 op als curator van de Theol. School in Kampen, 1879
en 1881 zelfs als presidentcurator. Hij was vanaf 1872 tot 1892 op iedere
synode van de Chr. Geref. Kerk als lid en in zijn duitse tijd als gast aanwezig.
In 1877 was hij zelfs voorzitter van de synode, van 1885 tot 1892 lid van haar
moderamen. Vanaf 1870 zocht hij ook op kerkelijk gebied samenwerking met
de confessionele groep van Kuyper. B. verdedigde Kuyper bij de afgescheidenen
en hij verdedigde het recht der afgescheidenen en hun kerkbegrip tegenover
de doleantie. Hij verzette zich tegen de stichting van dolerende kerken waar
reeds een afgescheidene aanwezig was. De instituering van ”tegenkerken” zou
de geestelijke eenheid verbreken. Drie kwart van de christelijke gereformeerde
synode van Assen 1888 ging mee in de bedenkingen van B. en A. Littooy tegen
bepaalde punten van een door Kupyer ontworpen “concept acte”. Zij werd in
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1890 ook door de Nederduitsche Gereformeerde Kerken terzijde gesteld. Van
de inzichten betreffende een algemene kerkelijke kas en de zelfstandigheid van
de plaatselijke kerken, zoals die in de kring van de Doleantie leefden, moest B.
weinig hebben. In 1888 werd hij met J.v. Andel, H. Bavinck, Hel. de Cock, W.H.
Gispen, J. v.d. Linden, A. Littooy en D.K. Wielenga aangewezen als deputat
voor de vereniging. Dit waren allen leidinggevende figuren van de Chr. Geref.
Kerk. Lindeboom, Littooy, F.Ph.L.C. van Lingen en F.M. ten Hoor verzetten
zich tegen de vereniging. Via zijn maandelijkse rubriek ”Een en ander” in zijn
blad De vrije kerk hield B. de menigte uitgebreid op de hoogte. Steeds maakte
hij duidelijk, dat vereniging noodzakelijk zou zijn. Op 19.01.1889 schreef hij
aan Kuyper (brievenboek nr. 4373): Mijne ziele heeft geweend over de breuke
Josefs toen we hedennacht om 3 uur onze synode moesten sluiten zonder het
gewenste doel verkregen te hebben.” B. wilde de vereniging.
B. stichtte drie verschillende kerkelijke bladen. Van 1875 tot 1893 gaf hij
maandelijks De vrije kerk uit, een van de vooraanstaande bladen van de Chr.
Geref. Kerk. In 1883 stichtte hij de Grensbode, tot op heden het tweeweekelijks
orgaan van de Evangelisch-altreformierte Kirche in Niedersachsen. In de
VS was hij medeoprichter van De gereformeerde Amerikaan, een belangrijk
maandblad van de Christian Reformed Church.
B. verzette zich tegen de ‘Vermittlungstheologen’. Hij kon hun theologie niet
volgen. Desondanks beriep zich meer dan eens b.v. op J.J. van Oosterzee,
die hij bewonderde. B. zocht een kerk getrouw aan de confessie. “Geen
reformatie zonder separatie” had zijn leuze niet kunnen zijn. Hij zag de
Afscheiding duidelijk als een mogelijkheid om de kerk te vernieuwen. Toch
was zijn werk onder de tweede generatie van afgescheidenen in Nederland,
Duitsland en de Verenigde Staten niet scheidend, maar verbindend van aard.
In Nederland riep hij onvermoeid op het “juk van de goddeloze hierarchie”
af te werpen. In Duitsland probeerde hij vooral in zijn jaren te Emlichheim
de Altreformierten met andere kerken en gemeenschappen samen te voegen.
“Hij was veel te goed gereformeerd om bekrompen te zijn” (H. Bavinck).
Zijn doelstellingen waren een vrije kerk, een vrije school en een vrije
wetenschapsbeoefening.
In 1893 emigreerde B. vooral om familaire redenen naar de Verenigde Staten.
Hij wilde het gereformeerde element in de VS versterken. Hij was een jaar
predikant van de Christian Reformed Church van Muskegon, Michigan
en werd 1894 als opvolger van zijn neef Geerhardus Vos hoogleraar van
de Theol. School in Grand Rapids, Michigan. Zijn streven naar eenheid in
de V.S. tussen zijn kerk, de Christian Reformed Church, en het westelijke
gedeelte van de Reformed Church was tevergeefs.
In 1897 ontving hij vanwege zijn onderhandelingen en streven naar eenheid
met de United Presbyterian Church een eredoctoraat van deze kerk. B.
stichtte verschillende instituten, waaronder Effatha, heden een chr. instituut
voor doven in Voorburg, en een sanatorium voor longzieken in Maxwell,
New Mexico.
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G e s c h r.: Een papieren agent voor gereformeerd schoolonderwijs, Kampen
1870. - De belangrijkheid van den Evangeliearbeid, Delfzijl 1874. - Het onmisbare
en kenmerkende van de inwendige zending vanwege de Kerk. In: De Inwendige
Zendings-Conferentie te Amsterdam, gehouden 10 aug. 1876, Amst. 1876. - De
beste verhouding tussen school en staat. In: Referaten gehouden op de Algem.
Vergadering van de Vereeniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs, 12 juni
1879 te Utrecht, Amst. 1879. – Bijbelsche archeologie. Een overzicht van Israels
land en levenswijze, voor meer ontwikkelde leden der gemeente, inzonderheid
voor Zondagschoolonderwijzers en Jongelingsvereenigingen. Amst. 1879,
Leiden 18892, Leiden ca. 18953 - Een zestal bezwaren tegen den grondslag der
Vrije Universiteit. Ingebracht en gehandhaafd op de eerste en tweede meeting
te Amsterdam, Amst. 1880. - “De wil des Heeren geschiede”. Afscheidsrede van
de Christelijke Gereformeerde Gemeente te Amsterdam, uitgesproken in de
Kerk op de Keizersgracht, 19 sept. 1881, Amst. 1881. - Een en ander over de
vraag: Waarom kunnen de wederzijdsche deputaten niet samenkomen? Aan
Chr. Gereformeerden en Doleerenden. Overgedrukt uit “De Vrije Kerk”, Leiden
1888. - De Heere is mijn Herder. Meditatien over psalm XXIII, Leiden 1893. Tubantiana. Iets over de regeering in staat en kerk van de Graafschap Bentheim,
van af de hervorming tot op onzen tijd, Kampen 1897. - Leerredenen van wijlen
H.B., uitgegeven door en met een voorwoord van A. Keizer, Holland (Michigan)
1901 (met portret). B. schreef 23 artikelen in Wekstem, 1867-1874, en 15
artikelen in De bazuin, 1868-1871 (zie G.J. Beuker, Abgeschiedenes Streben,
383-384). - Ca. 100 artikelen in de Graafschap-Bentheimse en Oostfriesche
Grensbode, 1883-1884. - P. De Klerk, A Bibliography of the writings of the
professors of Calvin Theological Seminary, Grand Rapids 1980, 3.1-3.28, geeft
een volledig overzicht van de bijna 600 artikelen, die B. tussen 1875 en 1900
geschreven heeft in De vrije kerk, De gereformeerde Amerikaan en in De
wachter, getuigenissen uit de Hollandsche Christelijke Gereformeerde Kerk in
N. Amerika. L i t.: P.G. Datema, Antwoord aan den afgescheiden predikant, den
heer B., Zwartsluis 1883. - F.M.A. Hölscher, Altreformirtes. Offene Antwort an
Ds. B. und seine Artikel im “Grensbode”, Bentheim 1884. - J.A. de Jong, H.B.
and De Vrije Kerk on Abraham Kuyper and the Free University. In: Building
the House, Essays on Christian Education, o.r.v. J.A. de Jong, Dordt College
1981, 27-46. – Doleantie – Wederkeer (...), o.r.v. D. Deddens en J. Kamphuis,
Haarlem 1986, reg. in v. - J.D. Bratt, De erfenis van Kuyper in Noord-Amerika,
in: Abraham Kuyper: zijn volksdeel, zijn invloed, o.r.v. C. Augustijn (e.a.), Delft
1987, 208. - De Vereniging van 1892 en haar geschiedenis, o.r.v. L.J. Wolthuis en
J. Vree, Kampen 1992, reg. in v. - Vereniging in wederkeer (...), o.r.v. D. Deddens
en M. te Velde, Barneveld 1992, reg. in v. - J. Faber, Amerikaanse Afscheidingstheologen over verbond en doop, Barneveld 1995 (Kamper Bijdragen, XXXIII).
- G.J. Beuker, Abgeschiedenes Streben nach Einheit. Leben und Wirken H.B.s
1834-1900, Kampen 1996.

G.J. BEUKER
https://www.altreformiert.de/beuker/biografien/Biogr-BEUKERH-nl.-1834-1900.pdf
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Intermezzo

Wederzien

Hun stof staat onder zijne hoede, en hunne
geesten leven door zijne kracht.
Woord586 in aller monden, op aller lippen, door velen uitgesproken,
wellicht door niet éénen begrepen; troostvol woord als wij het
uitdrukken, een schaduwbeeld als wij het vatten willen; woord vol
beteekenis, hetwelk den verslagene van harte en den droevige van
geest blijmoedig het hoofd hemelwaarts doet verheffen; woord
zonder beteekenis en ijdel geklap, wanneer wij...
Maar, ik wil u niet verontrusten, lotgenooten, mede diep
treurenden. De slotsom mijner overtuiging toch is deze: Gode is
alles magtig; dit gelooven wij ontegenzeggelijk. Niet waar? Dan
is hij ook magtig u uwe beweende en mij mijne diep betreurde
vrouw eens weder te doen ontmoeten. Al mogt het een bijzonder
bevoorrechte zegen zijn. Wij weten toch, zij die in Christus Jezus gelooven, Hem als
hunnen Heer aannemen, zullen boven beschrijving gelukkig zijn.
Geen oog heeft het gezien, geen verstand het vermoed, en zou ik
dan niet weder ontmoeten haar, naar wie ik zo hijgende uitzie,
beeld mijner vrouw, mijne aangebedene. Neen, niet voor deze
aarde alleen waren onze zielen aan elkander verbonden; liefde,
godsvrucht, achting waren de hechte banden die ons vereenigden
en deze zijn sterker dan de dood, en Hij die onze zielen voor
immer aan elkander smeedde, zal het zegel der eeuwigheid zelve
op dit verbond drukken.
586 H. Ledeboer over de mogelijke verblijfplaats van de ziel na de dood van
het lichaam.
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Het opwekken van Lazarus door onzen Heer is mij een levend
beeld der opstandig en der wedergeving van geliefden aan
elkander. Maar hoe en wanneer dit wederzien zijn zal of zijn kan,
hiervan waag ik niet mij een voorstelling te geven. Aanschouwen
zullen wij “Zij zullen zien, dien zij doorstoken hebben.” Horen
zullen wij “Zij zullen de bazuin horen.” Spreken zullen wij “Zij
zullen zijnen lof vermelden.” Maar dit zijn altemaal flauwe
afschemeringen van het licht, dat eenmaal aanbreken zal.
In den Bijbel worden de afgestorvenen na den dood bij herleven
ons altijd voorgesteld in een lichamelijke gestalte. Christus de
eersteling uit de dooden. Elias, Mozes op den berg. De rijke man
wordt voorgesteld Lazarus te zien in den schoot van Abraham.
Nergens verschijnt een ziel zonder lichamelijk, of hoe zullen wij
het noemen, zonder eenig omhulsel. Paulus leert het ons niet
anders, in zijn heerlijk kapittel van de opstanding der dooden.
Het is mij dikwerf voorgekomen en geheel van mij afwerpen kan
ik het denkbeeld niet, dat onze ziel alleenlijk in een omkleedsel
tot bewustzijn komt. Zij moet hierin en met hetzelve als het ware
groeijen, opwassen. Ik kan mij geen duidelijk denkbeeld van den
staat onzer zielen na ons afsterven vormen en ben zo dikwerf
geneigd ons zelfbewust worden tot den dag der opstanding te
verschuiven; en zegt Paulus niet volgens de bijbelvertaling van
Luther in sterkere bewoordingen dan de vertalers van onzen
Staten Bijbel,
“Christus auferstanden von den Todten, und der Erstling
geworden unter denen, die da schlafen.”
Ik kan mij niet verenigen met het denkbeeld, dat wij na den dood
een ziele-bewustzijn zoodra ontvangen zullen als wij ontslapen
zijn. Jezus, leert het ons ook niet in de opwekking van Martha en
Maria’s geliefden broeder; deze was drie dagen dood en ware zijne
ziele alreede gedurende dien tijd met bewustzijn in de heerlijke
hemelsche gewesten geweest, dan voorwaar, was zijn terug komen
op de aarde geen zegen voor hem. En spreekt onze Heer niet
herhaalde malen in het zesde hoofdstuk van Johannes Evangelie
“van opwekken ten uitersten dage?”
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Wij vinden nergens sprongen in de natuur; het beeld door
Paulus gebruikt, waarbij onze lichamen bij het zaad vergeleken
worden, dat in de aarde gelegd wordt, leert het ons ook niet. Ik
weet, Paulus verlangen van ontbonden en met zijnen Heer te zijn,
getuigt van een spoedig, dadelijk bewust worden; maar is het niet
mogelijk, dat even als Christus de eersteling uit de dooden, die
zich kennelijk na zijne opstanding aan de zijnen vertoonde, zo
ook alreede enige beweldadigden opstonden en wij niet allen tot
aan den groten opstandingsdag slapen zullen? - Of mogen wij
verder gaan en acht gevende op hetgeen onze apostel schrijft,
aannemen, dat wanneer onze aardsche hutten verbroken worden,
wij een gebouw ontvangen (dat is dadelijk, niet na verloop van
tijden) door God zelven gemaakt, dat eeuwig is in de hemelen,
en dan ook gelooven, dat in den groten dag des toorns wij niet
eerst zullen opstaan; maar dat in dien algemenen dag des gerichts
openbaar gemaakt en voor eeuwig zal bevestigd worden, het
rechtvaardig oordeel Gods over ieder, bevorens in het bijzonder
uitgesproken?
God is niet een God der dooden, maar een God der levenden. - Maar
het is ons niet geopenbaard; het is hier de plaats om te gelooven
en te zwijgen, laten wij dan ook niet tot de verborgenheden Gods
willen indringen, welke voor onbegrijpelijk zijn en waar in te zien
engelen begeerig zijn. Wij weten het; onze sterfelijke oogen zijn
te duister om in het onsterfelijke door te dringen, onze gedachten
te aardsch om tot het bovenaardsche op te klimmen. Het
zienlijke moet eerst te niete gedaan worden om het onzienlijke te
aanschouwen. Deze aarde moet eerst voorbij gaan; maar eenmaal
zullen onze graven zich openen, nieuwe hemelen boven onze
hoofden zich welven, wij opstaan ten eeuwigen leven
“en de vrijgekochten des Heeren zullen wederkeren en tot Sion
komen met gejuich en eeuwige blijdschap zal op hun hoofd
wezen: vrolijkheid en blijdschap zullen zij verkrijgen; maar
droefenis en zuchtinge zullen weg vlieden.”
Want
“God zal alle tranen van hunne oogen afwisschen.”
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Er zal een volzalige zamenwoning der verlosten plaats grijpen, één
band zal hen allen verbinden, één doel elkanders geluk verhoge,
ééne vreugde elkanders blijdschap vermenigvuldigen en men zal
elkander beminnen met een liefde zo volmaakt, zo rein, zo heilig,
als men zich die in de tegenwoordigheid van Christus slechts
denken kan.
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Drie dagen op reis

OF
Bentheim en Steinfurt
DOOR
EEN’ DRENTSCHEN BRIL BEKEKEN
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Aan ’t drietal reizigers
naar Bentheim en Steinfurt

Drie koningrijken587 in drie dagen
En dat in Neêrlands achterbuurt!
In stoomkaros noch tooverwagen
Of luchtdriemaster588 voortgedragen,
Door heel de ris van vriend en magen589
Met open monden nagetuurd?
Drie koningrijken in drie dagen!
Dat mag, Dumas590 en Green591 ten spijt,
Die typen van deez’ monstertijd,
Eerst recht den naam van reizen dragen!
		 ***
Of ook de zon haar morgenpruik
Gramstorig in de wolken duik
En lonk noch lachjens geef ten beste,
U, wakker Drietal,592 deert het niet.
Door geen nieuwsgierig oog bespied,
587 Nederland, Graafschap Bentheim (onder Engelse koning), koninkrijk
Hannover. Koninkrijk Pruisen.
588 Zeppelin.
589 Meisjes. Maagden.
590 Alexandre Dumas (1802-1870) Frankrijks populairste en meest verfilmde
auteur. O.a. De drie musketiers en De Graaf van Monte-Cristo.
591 Nog niet gevonden.
592 De Podagristen waren: Dubbeld Hemsing van der Scheer (boekhandelaar,
uitgever), Alexander Lesturgeon (dichter, dominee), Harm Boom (journalist).
Het is niet helder of zij samen op stap waren.
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Trekt gij doodstil uit de oude veste,593 Legt alle zorgen aan den kant,
Schaal, maat, gewicht en wiegeband,594
Geboorte-, trouw- en sterfregister;
Gij neemt den wandelstaf ter hand,
Gegord met buidel en tornister,595
En reist gerust in ‘t vreemde land.
		 ***
Trek vredig nu de grenzen over!
Bandiet noch spie596 begluurt uw tocht;
Want in ‘t aartsvaderlijk Hannover
Is denklijk geen emplooi zo pover
En tegen minder roems gekocht.
Trek rustig voort naar ‘t land van bergen,
Die (‘t is om ‘t rijm!) den hemel tergen,
Naar ‘t land van rotssteen en graniet,
Van beek en bron en zwavelkolken,
Van burgten, hangende in de wolken,
Zoals m’ in Neêrland nergens ziet.
Vermei u in de luchtwaranden,597
In ‘t vergezicht langs de akkerlanden,
Met gulden regen overdauwd,
593 Vesting (Coevorden).
594 Wiegeband: Koord om wieg mee te laten bewegen.?
Wat is het huwelijk?
’t Eerste jaar kussen en lekke,
‘t Tweede, aan de wiegeband trekken,
’t Derde, schuppen en slaan
En het vierde om stuiten gaan.
Spreekwoorden en zegswijzen over de vrouwen, de liefde en het huwelijk1911
Delpher.nl
595 Knapzak, ransel.
596 Spion.
597 Een warande is de naam die in de lage landen gebruikt werd voor een
besloten jachtterrein, doorgaans eigendom van voorname families. De
naam komt al in de middeleeuwen voor, doch ook daarna werden nog
vele warandes aangelegd. Warandes waren er in meerdere types, zoals de
konijnenwarande, waar gejaagd kon worden op konijnen.
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Heradem aan de groene zoomen
Der murmelende waterstroomen,
Door ‘t levend loofgewelf der boomen
Met frischen lommer overschauwd.
		 ***
‘k Reis met u, Vrienden, in gedachten.
Dat ‘s goedkoop reizen in deez’ tijd,
Waarbij men schoè noch rok verslijt,
Noch moe van beenen wordt en krachten.
‘k Verzel u, waar ge op Bentheims rots
De sporen napeinst van ‘t voorleden,
Op mannenkracht en daden trots, En de eeuwen telt die tot op heden
Heur naakten wand598 zijn langs gegleden,
‘k Ga met u in verbeelding rond
Door gaanderij599 en ridderzalen,
Waar vroeger eeuw de dappren vond
Vergaàrd600 bij rinklende bokalen
In onverbreeklijk vriendschapsbond;
Maar nu in diepe stilte smuilend
En om heur vroeger glorie pruilend.
‘k Verzel u, waar gij gaat of staat,
Waar lijders naar gezondheid haken, Gezonden, frisch van koon en kaken,
Zich-zelven ‘t pogen diets te maken,601
598 De rots van kasteel te Bentheim.
599 1) Afdeling in een kerk 2) Arcade 3) Balkon 4) Balkon in de kerk 5)
Balkon in de kerkzaal 6) Bovenverdieping van een kerk of theater 7) Deel van
een gebouw 8) Galerij 9) Omloop 10) Ommegang 11) Overdekte gang 12)
Overdekte wandelgang 13) Rang in een schouwburg 14) Schouwburgplaats
15) Torenomgang 16) Trans.
600 Vergaderd, verzameld.
601 Iets diets maken Spreekwoorden: (1914) Iemand iets diets maken,
d.w.z. hem iets wijs maken; een uitdrukking, die sedert de middeleeuwen
voorkomt en eigenlijk wil zeggen: iemand iets duidelijk maken, aan het
verstand brengen, het zo voorstellen, dat het diet (het volk) het begrijpt en
verstaat; daarna, evenals wijs maken, ironie: iemand iets wijs maken, op de
mouw spelden, foppen.
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Dat ook hun toestand wankel gaat.
‘k Sta aan uw zij, waar ge aan roulette
En farobank602 ‘t Fortuin bespiedt,
De knepen afkijkt dier coquette,
Naar zij haar knepen kijken liet,
Of, als een echte hypocriet,
Heur tronie zedigjens blankette,603
‘k Trek, als uw schaduw, met u mee’
Ter danszaal, waar Terpsichore604 u
Heromzweeft,605 als een luchte fee,
In walz, galop606 en pirouëtte;
Waar ‘t schalke wicht van Cythere,607
Dat vroeger reeds zijn strikken zette,
De paren nagaat op den treê
En (of hij ‘t maar uit schalkheid deê!)
De web spint van een amourette,
‘k Ga met u, waar gij gaat … doch, neen!
Verhaal gij wat u is weêrvaren,
Wat wonders u op reis verscheen
En gij begeisterd aan mocht staren.
602 Pharaoh, Pharaoh of Farobank is een laat 17e-eeuws Frans gokspel met
kaarten. Het stamt af van Basset en behoort tot de Lansquenet en Monte
Bank-spellenfamilie vanwege het gebruik van een bankier en meerdere
spelers. Winnen of verliezen vindt plaats wanneer kaarten die door de
bankier zijn omgedraaid, overeenkomen met de kaarten die al zichtbaar zijn.
Het is geen direct familielid van poker, maar Faro was vaak net zo populair
vanwege zijn snelle actie, gemakkelijk te leren regels en betere kansen dan de
meeste kansspelen. Het spel Faro wordt gespeeld met slechts één kaartspel en
laat een willekeurig aantal spelers toe.
Populair in Noord-Amerika tijdens de jaren 1800, werd Faro uiteindelijk
ingehaald door poker als het favoriete kaartspel van gokkers in de vroege
jaren 1900.
603 Zedig, uitgestreken blik.
604 Terpsichore is een van de negen muzen uit de Griekse mythologie. Haar
naam betekent ‘Zij die graag danst’, en ze is de muze van de dans en de
lyrische poëzie, en de beschermvrouwe van het koor. Haar attribuut is de lier.
605 Herum (Duits). In de rondte zwiert.
606 Polonaise.
607 Cythere is een geslacht van kreeftachtigen uit de klasse van de Ostracoda
(mosselkreeftjes). Hier: Naam van Grieks (geboorte)eiland van Aphrodite.
Godin van liefde en schoonheid.
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Want, reizen - is het niet een jagt
(‘k Spreek van den tijd dien wij beleven!)
Naar alles wat naar wonder slacht
En als mirakel wordt geacht?
Wie thans naar roem en faam wil streven,
Die muf niet langer aan den haard,
In de engte van een viertal muren.
Vooruit! Te voet, per as, te paard
Of door de lucht in vogelvaart,
Ter jagt op wildvreemde avonturen.
En dan - de drukpers is gedwee.
Die deelt, ook zonder dat wij ‘t vragen,
Al wat zij zagen en niet zagen,
Bekookt en onbekookt ons meê.
O vluchtig reizen onzer dagen!
A vol d’oiseau - dat is du ton.608
Zo trok m’ ook, als ‘t maar even kon,
In tilbury of faëton,609
		 ***
Of welken naam de laatste wagen
Der wufte mode dan mag dragen,
Wip, een twee drie naar ‘t rijk der Zon,610
Om dapper, of ‘t zo hoort, te snoeven,
Te liegen, dat het knapt en kraakt,
Dat zelfs de baas met paardenhoeven
608 In vogelvlucht. Bon ton; passend.
609 Een tilbury is een licht, eenassig, open, eenspannig rijtuig met grote
spaakwielen, dat zowel met als zonder vouwkap werd gemaakt.. Het
rijtuig was oorspronkelijk ontworpen door Fitzroy Stanhope. Het werd
oorspronkelijk vanaf ongeveer 1820 door de Londense wagenbouwer
Tilbury in Mount Street gebouwd. Gedurende de gehele 19e eeuw was de
tilbury zonder noemenswaardige veranderingen in gebruik.
Faëton. Hoge lichte wagen op vier wielen. Het is vernoemd naar Phaëton,
de zoon van de god Apollo, de zonnegod. De eerste had toestemming om
de zonnewagen, die door Apollo normaal werd bestuurd, zelf te mennen.
Hierbij verbrandde hij de Aarde bijna, waarop de oppergod Zeus Phaëton
doodde met een bliksemstraal.
610 Naam van de herberg in Steinfurt.
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Zich om die fabels moet bedroeven,
Uit schrik dat hij er onder raakt.
		 ***
Zo trek dan voorwaarts! Reis in vrede
En neem mijn groet ten afscheid mede,
Tot gij, met lauwren overdekt,
Weèr uit Hannovers maagre dreven
Het Neêrlandsch Kanaan611 binnentrekt,
Om daar van enkel roem te leven.
16 October 1843. L...... n612)

611 Beloofde land.
612 Lesturgeon.

435

I

Afreis.- Doel der reis.Aankomst op Hannoversch grondgebied.‘t Laar.- Emlicheim.- Neuenhaus. – Jan List. Conversatie en Schuttersfeest aldaar.‘t Klooster Frenswegen. Nordhorn. - Brandlecht Droevig wedervaren van een Hannovers weversgezel op de
Leeuwarder kermis.
IJsterberg. - De Badplaats. Aankomst te Bentheim.- Madame Schön in ‘t witte paard.Souper en nachtverblijf. - Tournée naar Steinfurt. ’t Logement de Zon en de Koninklijk- Pruisische Kontroleur.Vorstelijke troepen.- ‘t Bagno. Groninger reisgezelschap. - ‘t Museum. Alexis vorst van Bentheim, Steinfurt.- Dochteren Israëls.Ambtenaren-tweespalt. - Model logementhouder. Vertrek uit Steinfurt. - Terugkomst te Bentheim.
De klok sloeg vier uren, toen wij, in drie kielen gestoken, en met
even zo vele wandelstokken en Duitse pijpen613 voorzien, onze
woonplaats verlieten, om ons gedurende drie dagen, in drie
koninkrijken, te vermeien. De Koevordse burgers verkeerden
meest alle nog in diepe rust, althans de Bentheimerstraat, zou
zonder ons en de schildwacht aan de poort, het beeld des doods
vertoond hebben, en ook in de kazerne, dien bijenkorf van
marcherende mikschijven, heerste een stilte, die, misschien voor
velen te spoedig, door het hoorngeschal zoud gestoord worden.
Wij groetten de krijgsman, die ook voor onze korte nachtrust
gewaakt had, en wie zou iemand bij ‘t eerste hanengekraai
613 Duitse pijp. Erfgoed van Jan Ludwig. In 1922 cadeau bij 40jarig huwelijk.
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voorbijgaan, zonder hem de burgerlijke beleefdheid te bewijzen!
Al spoedig bereikten wij de norse en harde grenssteen, die ons
zeer prozaïsch beduidde, dat we zo aanstonds de Hannoverse
landpalen zouden binnentrekken.
Verspieders hadden we niet uitgezonden, wel wetende, dat ze
niet met de heilmare zouden terugkeren:
“een land overvloeiende van melk en boter,”614
noch zwoegende onder druiftrossen, als de mannen die uit
Kanaän tot Josua kwamen, en waarop wij in onze jeugd, voor de
geopende prentbijbel, zulke begeerige ogen sloegen.
Maar we hadden toch genoeg gehoord van Bentheim en
Steinfurt, dat onze nieuwsgierigheid prikkelde.

Trotse gebouwen?

Neen, het vooruitzicht alleen, om ons in de aanblik daarvan te
verheugen, lokte ons niet over de grenzen; we hadden
… ‘s Werelds Achtste Wonder
Van soo veel Steens omhoogh, op soo veel Houts van onder
Van soo veel kostelicks, soo konstelick verwrocht,
Van soo veel heerlickheits, tot soo veel nuts gebrocht,615
614 Boet-predikatie uit Nehemia IX: vers 1--3
Dat eens wedrom ons Land, gelyk in de dagen van ouds, mogte zyn een
Land overvloeiende van Melk en Boter! dat eens wedrom onze kudden by
duizenden; jaa by tienduizenden mogten vermenigvuldigen op onze hoeven!
Joachim Mobachius 1751 Delpher.nl
615 Doorluchte stichteren van ‘s werelts achtste wonder,
Van sooveel steens omhoog, op sooveel houts van onder,
Van soo veel kostelicks, soo konstiglick verwrocht,
Van sooveel heerlickheits, tot soo veel nuts gebrocht;
God, die u macht en pracht met reden gaf te voegen,
God geev’ u int gebouw, met reden en genoegen
Te toonen wie gij sijt, daer ick ‘t al in sluyt,
Heil zij daer eeuwigh in en onheil eeuwigh uyt.
Ist oock soo voorgeschickt, dat dese marmre muren
Des aertsrijcks uyterste niet hebben te verduren
En werd het nodigh, dat het negende verschijn’
Om ‘s achtsten wonderwercks nakomelingh te sijn’:
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in het machtig Amsterdam bezien, het vorstelijk Loo in, het
heerlijk Gelderland bezocht, Soestdijk in ogenschouw genomen,
het elegante paviljoen te Haarlem bezichtigd … neen, prachtige
gebouwen maakten ons niet reislustig.

Heerlijke buitenplaatsen?

Deze evenmin. We hadden ons in Holland en Gelderland, in ‘t
genot, dat natuur en kunst aldaar verenigd aanbieden, volop
verzadigd.
Was het ons dan te doen, om in de naburige Rijken de wonderen
der industrie gade te slaan? Wensten wij eens te reizen, zoals de
eeuw der snelheid het thans vergunt? Vooral niet. Die zo gezind
zijn en dit voornemen hebben, blijven gerust in Nederland!
De Hannoverse industrie zit nog in de luiers en men reist er
middeneeuws. Nee, die in een trekschuit wiegelde, in een hecht
ouderwets beurtschip over de Zuiderzee slingerde, met een
stoomboot de zoute plas of de schone rivieren kliefde, die per
diligence over onze effen straatwegen gleed, in een smaakvolle
vigilante een toertje om de singels maakte, in een bijna lege
omnibus rammelde of per stoomwagen naar Haarlem stoof, hij
doe vooral geen uitstapje naar Hannover, om dit alles een nog
hogere graad van volmaaktheid te genieten.616

Trotse natuur

Wij wensten eens het land van de bergen en dalen, het land der
ruw, maar trotse natuur te aanschouwen. Wij wilden rotsklompen
beklauteren en een vrije onbelemmerde blik werpen op die
verhevene natuurtonelen, waaraan de snipperende menselijke
hand niet geroerd heeft. We hoopten bomen te zien, die het toeval
plantte en de natuur in woeste wanorde op het veld verstrooide.
God, uwer vadren God, God, uwer kindren Vader,
God, soo nabij u, sij dien kindren soo veel nader,
Dat haere welvaert noch een huys bou’ en besitt’
Daerbij dit nieuwe sta, als ‘t oude stond bij dit.
Constantijn Huygens 1655 bij ingebruikname Stadhuis Amsterdam (Nu
paleis op de Dam, geheel van Bentheimer zandsteen opgetrokken)
616 Verwijzing naar hun boek Een Drentsch gemeente-assessor met zijn twee
neven op bezoek naar Amsterdam in 1843. Pdf op nedersaksisch.org
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We wensten kastelen of hun ruïnes te bezichtigen, die de storm
van de eeuwen hadden getrotseerd en ons terug te denken in de
tijd van de woestheid en van de kracht.
Daarom namen wij de wandelstok in handen; en in hoeverre onze
verwachting is bevredigd of teleurgesteld, zullen we onzen lezers
in de volgende bladzijden eerlijk vertellen, als ze lust hebben om
er enige uren lezens aan op te offeren.
Weldra, zeiden we, toonde ons de grenswijzer waar Nederlands
en Hannovers grondgebied in stille rust zich aan elkander sluit.
Hier keerden wij ons even om, en wierpen een afscheidsblik op
het kregelig torentje, dat onze woonstad vertegenwoordigde. Niet
lang toch, zou het ons tot een baken verstrekken van de plek, waar
we veel wat ons dierbaar was, achterlieten.
Niemand wrake deze kleine maar welgemeende hulde,
noch drijve den spot met ons gevoel, door de uitroep: een reis
van drie dagen! Men bedenke, hoeveel geluk in die korte tijd
verwoest, hoeveel onherstelbaar leeds in die weinige ogenblikken
aangebracht kan worden! We hadden niet, als de Amsterdammer
rentenier van de Prinsengracht, twee uren gehuild en afscheid
genomen van de onzen, alsof het een tocht om de wereld gold,
zoals deze personaadje deed, toen hij met de trekschuit van
twaalven naar Haarlem moest, om vóór poortsluiten weer bij
moederlief te zijn; maar bij de gedachte aan ‘t gewicht van elk
ogenblik van het leven, bij de onzekerheid wat de naaste ure ons
toevoert, hadden we onzen vrienden trouwhartig de handen
gedrukt en ons wederkerig een blij weerzien, toegewenst.617

Koning van Hannover

We zetten de eerste voet op ‘t grondgebied van Z. M. Ernst August,
Koning van Hannover, niet onder zeer gunstige voortekenen. De
zon was opgegaan, maar verborg haar vriendelijk aangezicht voor
ons. Hoe gaarne hadden wij geschreven:
De morgenstond, gehuld met stralen,
Nog schoner dan hij voortijds plag,
Bezaait het voorhoofd van de dag
617 In Drentsch gemeente-assessor...
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Met goud, met paarlen en koralen,618
maar als waarheidlievende reizigers, verhalen we doodeenvoudig,
dat een dichte motregen op het Hannoverse grondgebied
nederviel, die de opgeruimde stemming, waarin we de poort
waren uitgetrokken, al dadelijk op een vrij zware proef stelde.
De jongste van ons, een dichterlijke pruttelaar,619 was vooral over
618 Le matin
L’Aurore sur le front du jour
Seme l’azur, l’or et l’yvoire,
Et le Soleil, lassé de boire,
Commence son oblique tour.
.... laatste 2 strofen:
Cette chandelle semble morte,
Le jour la fait évanouir;
Le Soleil vient nous éblouir:
Vois qu’il passe au travers la porte.
Il est jour: levons-nous Philis;
Allons à nostre jardinage,
Voir s’il est comme ton visage,
Semé de roses et de lys.
Théophile de VIAU 1590 - 1626 (Lang gedicht)
Door onzen landgenoot Van Broekhuysen vertaald:
Hierna laatste 2 strofen.
Op, Roosje! Laat ons ’t bedde ruimen
De vlam van onze kaars is dood,
Beschaamd voor ’t purper morgenrood;
De zon beschijnt ons op de pluimen.
Op, op, mijn hartje! laat ons gaan,
En zien of onze hof kan roemen
Op zo veel roze- en leliebloemen,
Als op uw blijde koontjes staan.
Over de aesthetische waarde der klassieke en der moderne dichtvormen
1857 Delpher.nl De Franse versie op het web.
619 Lesturgeon?
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deze prozaïsche morgenstond niet gesticht; hij keerde zich aan de
grenssteen met zekere plechtigheid om, wendde zijn blikken naar
het Oosten en reciteerde:
Felle stralen van omhoog,
Snelle meter van ons dagen,
Jarenpasser. Rondomoog.
Dampentrekker. Zomerbrenger.
Dagverlenger. Vruchtenbaat.
Beestenbijter. Velverzenger.
Blondbederver. Jufferhaat.
Wolkendrijver. Nachtverjager.
Maanverrasser. Sterrendief.
Schaduwsplijter. Fakkeldrager.
Diefbeklapper. Brilgerief.
Linnenbleker. Tuitenkroller.
Albekijker. Nimmerblind.
Stofberoerder. Hemelroller.
Morgenwekker. Reizervrind!
Verschijn
Van achter ’t wolkgordijn!620
Tevergeefs! De regen hield aan en de droefgeestige hemel oefende
al spoedig een onaangename invloed op ons uit. Die ‘t minst
tegen het klein aanvankelijk reis-ongemak bestand was, telde de
meeste jaren. Hij was geen nattigheid gewoon, want hij schreef
in de registers van de burgerlijke stand; hij was zelden uitgelaten
vrolijk, want hij ging veel met zegels om en stelde obligaties en
akten en doodattesten; hij was over de onzichtbaarheid der zon
nog minder gesticht dan de dichter, want hij was gewoon te
schrijven: op heden compareerde voor ons, en “De grote werreltskeers, de Meter van den dach”621 verscheen niet.
620 Te vinden in: Batava Tempe, ‘t voorhout van ‘s Gravenhage 1824
CONSTANTIJN HUYGENS BATAVA TEMPE
Heel lang gedicht met uitgebreide toelichting. Delpher.nl
621 De groote werrelts - keers , de Meter van den dach Stont op ‘ t verhuysen
ree , uyt Taurus soo men sach Als Vesta naar ghewoont weer heel was over trocken Met alderhande kleur en schoon tapijte rocken : Als Flora swangher
gingh ... Anna Roemersdr. Visscher Hymus aan de Aemstel. Delpher.nl

442

Reizen is leven in de waren zin des woords,
zegt de monster-reiziger Alexandre Dumas,622 “en de podagristen
zeggen ‘t hem na”, mompelde hij in zichzelf, terwijl hij wanhopig
aan een manilla623 trok, waarmee hij bedrogen was, en die last van
de vochtigheid kreeg,624 de pet over de oren haalde, het kladderige
zand tussen de sous-pieds625 wegkrabbelde en een verlangende
blik sloeg op de eerste Hannoverse herberg, die op een kwartier
afstands geslotene deuren en vensters beloofde: “Reizen per pedes
apostolorum,626 onder ‘t faveur van een motregen, is sukkelen, dat
zeg ik. Onder de groenen ledikants-hemel627 had ik althans niet in
de week gelegen.”
We wisten dat een enkel vriendelijk en vertroostend
zonnestraaltje genoeg was, om zijn knorrige luim te versmelten.
baden dat hartelijk voor hem af en stapten zo welgemoed voort,
als we ons diets maakten628 het wezenlijk te zijn.
Na een weinig “sukkelens” dan, stonden wij voor de nog gesloten
deur van de herberg. Tegen ons over lag het zo gevreesde Steuercomtoir,629 ‘t welk door menig Hannoveraan, die contrabande630 in
de hoed, in de zakken, in de broekspijpen of in de laarzen draagt,
met loense blik voorbij geslopen wordt. Hadden we stilletjes
iets in den vreemde willen meédragen, dat niet tolvrij was, die
smokkelarij ware ons in het vroege morgenuur heerlijk gelukt,
want de koninklijke Hannoverse ontvanger en diens adjudant
sliepen zeer gerust.
Op een herhaald kloppen, zagen wij door een half geopend
venster hoe er twee benen, tenminste tien minuten na elkander,
uit een bedstede gestoken werden, de persoon die er annex was,
zachtjes en zoetjes volgde, en eindelijk het gehele lichaam, dat zich
622 Dumas wordt in vrijwel alle Podagristenboeken geciteerd.
623 Sigaar.
624 Sloffe sigaar; niet droog.
625 Riempjes vanaf de zoom van de broekspijp onderlangs de schoenzool.
‘Onder de voeten’.
626 Benenwagen; te voet, als de apostelen.
627 Misschien: in het bos.
628 Voor gek houden
629 Belastingkantoor.
630 Verboden waar, smokkelwaar.
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met moeite uit de armen van Morpheus631 had losgerukt, recht
overeind voor de bedstede stond om deszelfs kledingstukken op
het keukenterrein te verkennen.
Nu werd de deur langzaam geopend en na de morgengroet,
schilderden wij al dadelijk, voor de nog half slapende kastelein,
het regenachtig weder, de ellende van in een gestadige motregen
te wandelen, de akelige toekomst, die ons verbeidde, en de pijn en
smart, die ons enige eksterogen632 goedvonden aan te doen met
levendige kleuren af, en na dit hartroerend voorwoord, deden wij
een beroep op ‘s mans medelijden en verzochten hem om ons met
zijn kleedwagen633 naar Emlicheim te transporteren.
Hoewel geen: voerman van beroep, vergisten wij ons niet in de
dienstvaardigheid des kasteleins. Dadelijk maakte bij de wagen
gereed en een half uur later draafden zijne zwartjes met: ons over
de zeer vervelende dijk naar het dorp Emlicheim, welks toren,
voor ongeduldigen veel te vroeg, zijn aanwezen zichtbaar maakt.
Rechts van ons wierpen wij een blik op het in bos verscholen
Laar, in de oude geschiedenis, door een kasteel van die naam,
welbekend. Ongaarne geloven wij, dat hier de eerste Evangeliepredikers, de twee Ewaldussen,634 zouden vermoord zijn, en
herinneren ons liever de kermisdag van het nederig dorpje, in onze
kindse jaren met zo veel verlangen verbeid635 en zo schuldeloos
genoten. Tussen de hoge bomen van huize Echteler gluurden
de blauwe Ulzer bergen heen; ze schonken ons een heugelijk
vermoeden van ‘t genot, dat ons tegen de avond weggelegd was.
Binnen het uur stapten wij ten huize van Koops te Emlicheim uit
onzen huifwagen en gebruikten er een goed kop koffie. Het dorp
was vroeger een heerlijkheid,636 doch werd door de Bentheimse
graaf Johannes II, met andere goederen, aan Godfried Van
Borculo verkocht, ging later door verkoop of erfenis aan het huis
te Gramsbergen over en geraakte daarna weder in ‘t bezit van de
22ste Bentheimse graaf, Everwijn.
Er was een tijd, dat in dit dorp een boze geest van brandstichting
631 God van de slaap. Bv. morfine.
632 Gezwel op de tenen. Te krappe schoenen.
633 Huifkar.
634 Zie eerdere beschrijving van Laar.
635 1) Afwachten 2) Plechtig afwachten 3) Toeven 4) Verwachten 5) Wachten.
636 Eigendom van een Heer.
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Kerk in Emlicheim
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huisde, die echter uitgedreven werd, door vier Emlicheimers,
op drie onderscheidene plaatsen, te verbranden en een vijfde te
geselen, te brandmerken en te verbannen. Het dorp is wijd en
uitgestrekt en die er kop of staart aan kan vinden, is gelukkiger dan
wij. De huizen liggen in de volmaaktste wanorde door elkander,
en de straten zijn moeilijker te passeren dan de Balkan.637 Van
de toren der Hervormde kerk heeft men een schoon gezicht op
de omtrek. Twee predikanten, zoals in de meeste Hannoverse
stadjes en dorpen, verkondigen hier het Evangelie en genieten de
algemene achting in hoge mate. Ze zijn ook in waarheid herders
en leraars der hun toevertrouwde kudde. Kon men dit van al hun
ambtsbroeders zeggen!
We haastten ons om Emlicheim te verlaten, staken in een
pontje, voor anderhalve cent de persoon, de rivier de Vecht over,
en nu vertoonde zich aan ons oog de dijk der verschrikking, Zijne
Langheid bij uitnemendheid, de dijk, waarvan het akelig gerucht
niets overdreven had, met een wanhopige dorheid omgeven en
wegsmeltend in de ruime kring, die onze horizon in het luchtruim
trok.
‘t Baatte niets, hierover jeremiades638 aan te heffen; wij raapten
al onzen moed bij elkander, zochten ons wijs te maken dat hij
toch zo lang en zo naar niet was, als hij wel scheen, spraken over
het bevallige Neuenhaus, dat onze inspanning zou belonen, en
dat wij met elke schrede naderden, keken, zonder dat we ‘t voor
elkander wilden weten, gedurig eens naar Emlicheims dikke toren
om, of, hij ook, verdunde en inkromp, hielden gedurig stil om de
sigaren in brand te steken, die we moedwillig lieten uitgaan en
kwamen alzo doende gezond en wel, doch maar half pleizierig in
de buurtschap Haftenkamp, alwaar wij in de herberg een glaasje
limonade dronken.

Limonade?!

Ja. Om ons daarmede te verfrissen hadden wij de moeite genomen
een dozijn citroenen in de zakken te steken, en hoe gemakkelijk
elk voorwerp, hoe gering ook, de voetganger op den duur tot
ballast wordt, wij hebben ons in dit land van helder beekwater en
637 En doorgang op de Balkan was al heel moeilijk.
638 Naar klagende Jeremias in het Oude Testament.
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goedkope Hollandse broodsuiker, geen ogenblik over ‘t hinderlijke
onzer citroenen beklaagd.
In deze herberg zagen wij de eerste verbazende schoorsteen,
in wiens midden de pot over ‘t vuur hing, alsmede de zware
Bentheimse haardstenen, waarin bloempotten en de namen der
eigenaars gebeiteld waren, en die ons herinnerden, dat wij de
oorden naderden, waar de steen evenals bij ons de turf, uit de
aarde wordt gehaald.
Naar ziel en lichaam beide een weinig gerestaureerd, namen
wij de stok weêr op en richtten koers op Neuenhaus, waarvan
al spoedig het torenspitsje zich nu en dan begluren liet en de
molenwieken door het geboomte wiegelden. De weg kronkelt hier
bij uitstek, en hoe gaarne de Neuenhauser wandelaars er op hun
gemak, in een vrij namiddaguur, langs drentelen, moede reizigers
vinden er iets tergends in, langs zo vele slingerpaden het doel te
bereiken, dat zij zo vurig wensen te bereiken.

Ganzendrift

Tot een afleiding van onze mismoedige luim vestigden wij ‘t oog
op een ganzendrift, “‘t volmaakte beeld van een kraamvisite”, die
zich met de verwonderlijkste passen naar een waterplas spoedde.
Zowel onbekend met de gewoonten der ganzen als met die der
inwonenden, vorderde dit ongewoon verschijnsel een onderzoek.
We wisten wel, dat ook ten onzent, de welgemaaktste gans zich
niet op een elegante tred kan verhovaardigen, maar dit Hannovers
geslacht liep rechts en links mank en voerde daardoor een aller
bespottelijkste promenade uit.
Eerst dachten wij dat het hier de smaak zo zijn kon, maar
zagen dat dit vermoeden ongegrond was. Men had de gaggelaars
de spieren van rechter- of linker poot verkracht, omdat ze zich
aan buitensporigheden op anders eigendom hadden schuldig
gemaakt!

Neuenhauser stadstuinen

Eindelijk stapten wij uit de Neuenhauser doolhof en op de
akker, die zich onmiddellijk aan de stadstuinen sluit, en van hier
heeft het stadje een zeer bevallig landelijk aanzien; we lieten de
windmolen rechts liggen en werden een weinig verder, ter linker
zijde, aangenaam verrast door een sierlijk huis en heerlijke tuin,
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een verrassing echter, die enigszins getemperd werd, door de
doodouderwetse poort, die ons Oldenzaal, Hasselt en Hattem voor
de geest riep, en de toegang tot de stad openstelde. Ons dacht, dat
er wel niets wezen kon, wat voor ‘t behoud dezer vervallen poort
pleitte, maar de stad er integendeel veel bij zou winnen, als de
onaanzienlijke steenklomp onder hamerslag en koevoet bezweek,
en een modern hek of sierlijke barrière zijn plaats innam.

Goede koffietong

Zonder enig oponthoud begaven wij ons naar het, logement van
de heren G. in der Stroth en lieten hier een kop koffie bereiden,
wier kwaliteit bewees, hoe waar het is, dat de Hannoveranen een
goede koffietong hebben en de Hollanders de beste koffie van hun
Oost-Indische bezittingen over de grenzen laten passeren.
De herberg zelf heeft aan de straatzijde weinig aanlokkelijks;
vandaar dat de reiziger een aangename verrassing smaakt, als
hij over een onmogelijke plaats en door een donkere gang op de
ruime zaal binnentreedt en een heerlijk gezicht op een door een
rij linden gesloten tuin mag genieten.
Hannover is het land der bergen en dalen, der steenrotsen en
heidevelden, maar ook der kanapé’s. Men weet er vermoeienissen,
te trotseren, maar ook, hoe er ‘t best van uit te rusten. Wij prezen
daarover de goede Hannoveranen, zetten ons op de gemakkelijke
kanapé en vergaten al spoedig de vervelende tocht van drie uren,
de lelijke motregen en zelfs de kwelzieke eksterogen.

IJverige bloemenkweekster

In een aangename stemming deden wij een wandeling door het
stadje, dat een mengelmoes van enkele fraaie, zeer veel goede en
ettelijke akelige huizen oplevert. De Neuenhauser beau-monde639
is een ijverige bloemenkweekster, en geeft de oplettende reiziger,
achter de staatsiegordijnen, aangename blijken van deze haar
sympathie voor de lievelingen van Flora.640
Het stadhuis is een goed gebouw, en de apotheker schijnt goede
rekening te maken bij ‘t privilegie, dat hij in zijne affaire heeft. In
verscheidene uren toch van de omtrek, mag zich geen apotheker
639 Gegoede burgerij.
640 Godin van de planten(wereld).
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vestigen, en hoewel het zijn goede zijde heeft, om de artsenijmenger
een ruim bestaan te verzekeren, opdat hij niet in verzoeking gerake,
door minder deugdzame ingrediënten zijn inkomen te vergroten,
zo kan deze maatregel ook overdreven. worden, niet alleen ten
aanzien van hen, die zich aan de uitoefening van dit kunstvak
toewijden, maar ook ten ongerijve van de inwoners des lands, die
nu soms op al te verre afstand, de geneesmiddelen moeten halen.
De woning van den lombardhouder641 steekt verbazend bij die des
apothekers af, en dit is te Neuenhaus zeer natuurlijk.
Aan de kerk is geen Bentheimse of Gildehauser steen gespaard.
Dit gebouw staat kant642 op de voeten, is inwendig ook vrolijk en
goed onderhouden, heeft een fraaie stenen predikstoel en goed
orgel, maar het plafond vraagt dringend om een verbeterende
en verfraaiende hand. Stoelen vindt men er niet, en sommige
voetbankjes waren met ijzeren kettingen, sterk genoeg om er
een os mede naar de tentoonstelling te leiden, aan de banken
vastgemaakt. Op de glazen643 zijn met den beste wil geen
aanmerkingen te maken, en broeders ouderlingen en diakenen
hebben gezorgd voor een zitplaats, geëvenredigd aan hun
waardigheid.
De Roomsche kerk is onaanzienlijk.

Baanders

Overigens hebben vele huizen te Neuenhaus een brede deur aan de
straatzijde, waardoor een wagen kan binnenrijden. In zeker opzicht
is dit gemakkelijk, dewijl de meeste inwoners, bij enig huisbedrijf,
ook akkerbouw hebben en alzo hun producten gemakkelijker
op de zolders konden bergen, doch deze bouworde geeft de
woningen vooral geen élegant aanzien. Wij geloven echter, dat de
Neuenhausers hun pronkkamers achter hebben, en uit dezelve
onmiddellijk in de tuin gaan. Een dagelijkse straatsurveillance
641 Lommerd. Lombard [pandhuishouder] {in de persoonsnaam heinric
lombaerd 1281, lombard [bankier, geldschieter] 1284} < franslombard
[Lombardisch; zn. iem. uit Lombardije, Lombard, pandhuishouder] <
middeleeuws latijn Longobardus < latijnLangobardus (vgl. lommerd). De
Lombarden waren de eerste geldhandelaren. Etymologiebank.nl
642 Recht, haaks.
643 Ramen, wellicht met figuren.

450

door de ramen, al werd ze door de geliefkoosde spionnetjes644 zo
volmaakt mogelijk uitgeoefend, zou der nieuwsgierigheid, dacht
ons; ook weinig voldoening schenken, althans een vrij en ruim
uitzicht; in een vrolijke bloem-, vrucht- en fruittuin, schenkt
zeker meer genot voor verstand en hart beide.
Aan de poort naar Veldhausen ontworstelde zich de Dinkel
met klaterend gedruis uit de kunstmatige boeien, in welke de
Hannoverse nijverheid haar tracht op te houden, en brengt
daardoor een koren- en oliemolen in beweging. Wij vermaakten
ons in dit voor een Drenther ongewoon schouwspel, en
wandelden toen de aangename, met bomen omzoomde straatweg
naar Veldhausen, een eind weegs op, tot aan de plaats, waar het
schuttersfeest gehouden wordt.
Ook om de stad heeft men losse, schaduwrijke wandelingen, die
de zondagmiddag helpen verkorten.

Molens

De watermolens, van welke wij zo-even spraken, zijn het eigendom
van den Vorst, terwijl de windmolen, waarvan we bij de intrede
der stad repten, particulier eigendom is. We halen dit laatste aan,
dewijl een Hannoverse molen, die den Vorst niet behoort, een
zeldzaam verschijnsel is, om de eenvoudige reden; dat de Vorst de
wind in zijn domeinen als zijn uitsluitend eigendom beschouwt;
waarvan niemand een ander kosteloos gebruik mag maken, dan
tot doorwaaiing en verversing van de longen; en ook dit is voor de
Hannoveraan slechts een halve gunst, want elk levend onderdaan
van Z. M. Ernst August, betaalt, na vijftienjarigen ouderdom zeker
hoofdgeld; dat toch niet mogelijk zou zijn, zonder ademhaling.
De Neuenhauser molen is uit de tijd der vrijheid, gelijkheid en
broederschap,645 ook, ten opzichte van de wind, en betaalt nu, om
niet in zo jeugdige leeftijd op non-activiteit gesteld te worden, een
jaarlijkse windcontributie aan de Vorst.
De straten der stad zijn vrij goed.
Neuenhaus, door de podagristen het Hannovers Assen, door
644 Spiegeltje aan het kozijn om voorbijgangers te volgen.
645 Leuze Franse revolutie. Bataafse Republiek.
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anderen het Graafschapper Haagje genoemd, is, tenminste met
even veel waarheid, de Amsterdamse dienstmeiden-broeikas.646
Hoewel niet zoveel als vroeger, trekken er echter nog aanhoudend
aankomende maagden over de grenzen, naar het grootmachtig
Amsterdam, met het blij vooruitzicht op, een goede dienst, een
zijden hoedje, een brede waaier, neepjes-muts647 met lint, een
laag uitgesneden jakje of zelfs wel een japon en witte, door zwarte
linten gekruiste kousen in glimmende schoentjes!
En inderdaad, ze zijn gezocht in de hoofdstad, de Neuenhauser
dochteren. Het goedgerucht harer eerlijkheid, trouw en
werkzaamheid is zo doorgedrongen, dat ze geredelijk geplaatst
worden en er niet zelden een goed huwelijk aangaan, dat haar voor
altijd inwoneressen van de Ystad648 maakt. Verder is Neuenhaus
een administratiestad, althans wij zagen er ettelijke heren met
rollen papier onder de arm en dachten onwillekeurig aan Assen,
en dit draagt veel bij tot verlevendiging van de conversatie. Naar
wij vernamen is deze er dan ook zeer aangenaam en verneemt
men hier niets van die kleinsteedse kibbelarijtjes en ergernissen
welke elders zoveel genoegen bederven. Geen hamerslag van twist
wordt er onder de fatsoenlijke klasse gehoord en allen beijveren
zich om elkander het leven zo zoet mogelijk te maken.
De bovenkamer of zaal in ons logement was er een afdoende
bewijs van. Deze toch is bestemd tot bijeenkomst van de
zogenaamde clubs of sociëteit, die in de winter op bepaalde
avonden door heren en dames bezocht wordt. Drie grote
vensterramen bieden een vrolijk gezicht op de tuin aan, terwijl
helderwitte muren en dito plafond de aangename indruk van ‘t
geheel verhogen.
In deze zaal komen de leden der clubs met hun dames in
‘t winteravonduur bijeen, om met onschuldige gesprekken,
646 Drentsch gemeente-assessor...
647 neep znw., mnl. nēpe (m. v.?) “het knijpen, kneep, valsche plooi, list”.
Een ook ndd., eng. (nip) nomen bij nijpen (vgl. beet bij bijten). — Samenst.:
neepjesmuts. Nog niet bij Kil. Etymologebank.nl
Silhouet portret van een vrouw met neepjesmuts. Buste naar rechts. Pendant.
schilder: François Joseph Weygand (toegeschreven aan)
Datering1791 - 1801 http://hdl.handle.net/10934/RM0001.COLLECT.4574
648 Amsterdam aan het Y.

452

het schaak- of dambord, of het leggen van een kaartje de uren
genoeglijk door te brengen. Had Jan de Rijmer649 in Neuenhaus
zijn domicilium opgeslagen, hij zou er geen tante Dorothea
gevonden hebben, die zijn heerlijke “Koffijpraatjes” verdiende. ‘t
Is hier niet:
Eerst heerst er een pijnlijke stilte rondom,
‘t Is alles gedwongen en zwijgend en stom,
Men plooit de japonnen langs lijf en langs knie;
En vraagt naar den welstand van deze en van die,
Geen muts en geen tour, die de blikken ontvliedt,
Geen kant en geen strik, niet begluurd en bespied.
Zo scharen de heksen te nacht’lijker stond,
Zich vaak om den dampenden ketel in ‘t rond,
En mengen, al momp’lend, met aklig gesteen,650
De dood’lijke kruiden en wortel dooreen,
En turen, bij ‘t prev’len van vloekspreuk en lied,
In ‘t giftige brouwsel, of ‘t borrelt’ en ziedt.
Noch:651
Met soesen en spritsen, met koek en banket;
Wordt dad’lijk een nieuwtjen ter tafel gezet,
Bij ‘t rink’len der kopjes volgt de een faux-pas,652
Zo kersversch vernomen, ras de andere na.
Het voor en het tegen wordt rijp’lijk gewikt,
Het sus en het zo oordeelkundig beschikt,
Een mesaliance653 of een brouille654 uit de buurt,
Wordt wijs’lijk beoordeeld, gekeurd of begluurd,
Een miskraam, wordt kunstig ontleend en beschouwd,
De reden spitsvondig bepaald en ontvouwd,
649 Koffie-praatjes, Jan de Rijmer aan tante Dorothea De dichtwerken van J. J.
A. Goeverneur. Het gedicht is veel langer dan hier vermeld. 1882 Delpher.nl
650 Stennen, kreunen; als bij moeilijke stoelgang.
651 Twee coupletten ontbreken.
652 Misstap.
653 Verbintenis, huwelijk, van partners uit verschillende sociale stand.
654 Ruzie.
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Geen huis, geen famille, geen jong’ling geen maagd,
Niet voor de verderf ’lijke vierschaar gedaagd.
De kerk, de comedie, ‘t concert en het bal,
De blikken der dames, bespieden het al,
Elk blad der chronique van de achtbare stad,
Verwekt een langdurig en hevig debat,
Want stouter steeds zwiert, door de luistrende zaal
Ge uw dreigenden schepter, verheven Schandaal!
Om vijf uren des avonds wordt de bijeenkomst geopend en een
goed uur aan gezellig onderhoud toegewijd. Dan worden de
speelpartijtjes gearrangeerd, terwijl de zoetpraters, die speellust
noch speelkennis hebben, een kring formeren of een vertrouwlijk
tête à tête655 houden, de spelenden gadeslaan en de tabak in
rook oplossen, tot dat de klok de negende ure verkondigt en de
chapeaux656 toeroept, manteljas en omslagdoek; boa657 en mof,
hoed en parapluie op te zoeken, ten einde naar eigen woning en
haardsteé terug te keren.
Ter rechterzij van de ingang der clubszaal, hangt een zwart
bord, ‘t welk ons de a b plank658 der kinderjaren herinnerde, en
waarop de namen der vreemdelingen geschreven worden, die als
gast de sociëteit bezoeken. Deze annonce heeft voorzeker haar
nuttigheid: maar neemt toch ook veel van de illusie weg, die de
onverwachte komst eens vreemdelings in een besloten gezelschap
te weeg brengt. Welk een onuitputtelijke stof tot allerlei gissingen
en vermoedens, komt er immers tegelijk met een onbekende
binnen!
Wie mag hij zijn, vraagt men elkander, de man, die binnentreedt
met een houding, die ontzag inboezemt, met een groet, die
geboorte verraadt, met een gelaatstrek, die melancholie tekent,
met een kleding, die smaak verkondigt? Wie mag hij zijn; die
niet aan de deur der zaal blijft scharrelen, alsof er voetangels
en klemmen lagen, niet driemaal voelt of zijn hoed goed aan de
knop hangt, die kennis met den bol maakte, - niet dadelijk de
neus snuit, zijn das niet angstig verschikt, noch een pluisje van de
655 Hoofd bij hoofd. Onderonsje.
656 Hoeden; mannen.
657 Boa; verenstola. Mof: kokervormige bonten handenwarmer
658 Leesplankje. Aap-Noot-Mies.
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zwarte rok659 tracht te knippen, dat er niet is, - die niet zachtjes, als
‘t ware, moet voortgestuwd worden door zijn gastheer, maar met
matigen spoed, zonder overhaasting, zijn mantel en hoed aflegt,
in ‘t midden der zaal treedt en aanstonds in een onderhoudend
gesprek is gewikkeld met wie ‘t lust dit aan te knopen? Hoeveel
verschillende meningen over dezen onbekende!
Is hij economie-commissaris, of legatie-raad, of bergwerkdirecteur, of super-intendent of criminaalassessor of... welk
een gewichtig raadselachtig voorwerp is de onbekende! Maar
ziet! het zwarte bord neemt die zoete onzekerheid dadelijk weg
en meldt aan de zittende en komende de aanwezigen gast als
commissionnair in manufacturen!
Boven de deur is een doelmatige loge aangebracht voor reizende
musicerenden, die voor het clubsgezelschap hun schaars op prijs
gestelde talenten wel willen doen horen.

Schuttersfeest

Eer wij Neuenhaus verlaten, willen wij onzen lezers nog het
een en ander van het schuttersfeest660 mededelen, dat hier, in
navolging van andere Hannoverse steden, jaarlijks gevierd wordt,
en waarbij zich Lage en Veldhausen aangesloten hebben. Zuster
Ulzen, hoewel uitgenodigd, had er geen zin aan. Alle inwoners
van genoemde drie plaatsen kunnen lid der bedoelde vereniging
worden, mits den ouderdom van 18 jaren bereikt hebbende en
betalen, des avonds voor de feestdag, een thaler (56 stuivers)
contributie. Daarvoor hebben zij, behalve het recht om naar de
vogel te schieten, ook vrijheid twee dames te introduceren. Voor
elke dame meer betaalt men acht goede grosschen. Inwoners,
geen leden zijnde, en vreemdelingen, worden tegen zestien
zulke zilverstukjes toegelaten, terwijl ze voor 8 goede groschen
bovendien, mede op ‘t wit661 mogen schieten. Tot Koning
kunnen alleen de leden, die burgers, inwoners of ambtenaren in
659 Herenkleding, pak.
660 Vogelschieten Een houten vogel (‘papegaai ‘) wordt boven op een hoge
paal of boom (schiet- of schutsboom) geplaatst. De bedoeling is dat deze
vogel eraf wordt geschoten. Dit kan met een handboog, een kruisboog, een
windbuks of een vuurwapen gebeuren. Wiki.
661 Doelwit.
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voornoemde plaatsen zijn, benoemd worden. Werkelijke leden
mogen twee heren introduceren tegen acht goede grosschen
de persoon. Kinderen beneden de veertien jaren worden
niet toegelaten; honden evenmin. Boven de veertien jaren
mogen de eerste ‘t feest bijwonen, doch het bal niet met hun
tegenwoordigheid vereren. Dames en heren dragen, ten dage des
feestes, als herkenningsteken een kruis zichtbaar op de linkerborst.
Leden, die absent blijven, betalen 12 grosschen boete, en
schutters boven de 50 jaren zijn dienstvrij. De schuttersvereniging
staat onder de bevelen van een president met deszelfs -secretaris
terwijl het kommando over de schutters zelve is toevertrouwd aan
een kommandeur, twee kapiteins, adjudanten en vaandeljonkers.
Om acht uren des morgens van de feestdag, verzamelen zich
de actieve schutters, ten getale van ongeveer honderd man,
aan de Grevenbrugge, tussen Neuenhaus en Veldhausen; een
detachement haalt het vaandel, waarop het vorstelijk wapen
prijkt, van de kommandeurswoning, en vervolgens wordt de
Koning, vorig jaar gekroond, door de president en secretaris in
een vierspan afgehaald. Nu zet zich de trein662 in beweging volgens
‘t programma, dat we hier laten volgen:
1. Avantgarde.
2. De wagen, door vier paarden getrokken, waarin de Koning
gezeten is, tussen de president en secretaris.
3. Twee adjudanten, rijdende bezijden de koets.
4. Muzijkanten.
5. De kommandeur.
6. De 1ste kompagnie schutters.
7. De vaandeldrager.
8. De 2de kompagnie schutters, en begeeft zich in statelijke
optocht naar de plaats van de wedstrijd.
Nu wordt der Koningin het ophanden zijnde tijdstip gemeld,
waarop de secretaris haar Majesteit zal ontmoeten, ten einde
Hoogstdezelve in het vierspannig staatsierijtuig naar het feest
te vergezellen.
Zodra nu alle autoriteiten met het geproclameerd ceremonieel
verzameld zijn, begint het schieten naar den adelaar en de schijf.
Het eerste schot wordt gelost door den president, ter ere van
662 Stoet.
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Z. M. Ernst August, Koning van Hannover. Het tweede door
den kommandant tot huldiging van Vorst Alexis van B. S.663
Het derde door den secretaris, als eerbewijs aan de stad
Neuenhaus.
Het vierde door den kapitein der 1ste kompagnie, uit
erkentelijkheid aan Veldhausen en
Het vijfde brengt zijne groet aan de heerlijkheid Lage, door de
kapitein der 2de kompagnie.
De uitgeloofde premiên zijn:
de eerste prijs, op het laatste stuk van den adelaar,
de tweede prijs, op den kop des vogels 		
de derde prijs, op de kroon 			
de vierdeprijs, op den schepter en rechterklauw
de vijfde prijs, op den rijksappel en linkerklauw

8 thalers.664
5 th.
2 th.
1 th.
1 th.

Zodra het laatste stuk van de vogel geschoten wordt, waarop
de hoogste prijs en de koninklijke waardigheid gesteld is,
wordt er dadelijk door de schutters een kring geformeerd, het
geweer eenstemmig gepresenteerd, de gelukkigste schutter tot
koning gecréeerd, met een keten vereerd, plechtig naar de zaal
geconduiseerd, waar hij met een voorname houding langs de rijen
der dames défileert, om te kijken welke schone hij tot gemalin
begeert, en als deze nu zijn keuze gulweg accepteert en haar twee
eredames heeft geêligeerd, is het gehele hof voor een rond jaar
geïnstalleerd.
Een vrolijk bal in de welingerichte danszaal kroont de glorierijke
dag, en geen vreemdeling verlaat het vriendelijk stadje, zonder een
lofspraak gehouden te hebben op de innemende goedhartigheid
en attentie, welke hij van alle feestgenoten zo ruime mate ontving.

663 Benthem en Steinfurt.
664 De daalder is een historische munt, die voor het eerst rond 1500 werd
geslagen in Joachimsthal in Bohemen van zilver uit de mijnen aldaar. De
naam was aan die plaats ontleend: Joachimsthaler of kortweg thaler. Een
zilveren karolusdaalder van de Drie Steden Deventer, Kampen en Zwolle uit
1554, muntplaats Deventer.
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Intermezzo

Papegaaischieten

Tot het papegaaischieten665 werd een houten vogel gebruikt. Dit
schieten was reeds in de XIVe eeuw een der meest geliefde oefeningen
der stedelijke schutterijen, hetzij in hunne doelen, hetzij buiten in
het veld. Hij, die den vogel van den mast schoot, ontving een fraai
gemaakten zilveren vogel of een ander stuk zilver tot belooning, werd
koning, en moest een of twee maaltijden aan het gild geven.
Het is bekend dat hertog Willem van Beijeren, in den aanvang
der XVe eeuw, in den Doel te ’s Hage666 met een voetboog naar den
vogel schoot, en zijne dochter Jacoba zulks te Goes, in Zeeland,
met een kruisboog deed, tot koningin van het schuttersgild
verklaard en met geschenken overladen werd.
Op het stadhuis te Amsterdam was weleer een schilderij van
Jacob Cornelisz van Oostzanen,667 verbeeldende een bekransten
os, in 1564 door een schutter gewonnen met het schieten naar de
papegaai. In de snee der lijst las men:
Dees os is gewonnen scutterlic
Van Jacob Reyerszoon Boon,
Toen ten tweedemaele die Papegaai
Was gestelt vast, suver, schoon.
Te Brummen, in Gelderland, wordt bij een zilveren vogel, het
volgende reglement in handschrift bewaard:
665 Uit: Het maatschappelijk leven onzer vaderen in de zeventiende eeuw
1868 pag 434 Delpher.nl
666 ‘s Gravenhage; DenHaag.
667 Jacob Cornelisz. van Oostsanen, ook Jacob War genaamd, (ca. 1475 1533) was een Nederlands schilder en ontwerper van houtsneden. Hij wordt
beschouwd als een van de grote Nederlandse meesters uit de eerste helft van
de zestiende eeuw.
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Papegaaischot

Generale acte waarna de voorschreven schutters hun
verbinden bij handtastinge te reguleren.
In ‘t jaer ons Heeren 1611 hebben verscheiden geërfden in
Brummen een onderhorige gemeenschap opgericht, genaamt ‘t
St. Jans gilde, uit welke personen is gesproten de schutterije in ‘t
boerschap Brummen, so hebben wij schütters voornoemd, ten
agtervolging van ‘t voorschrevene, eendragtelyck vastgesteld
en stellen vast, cragt deses, dat zig niemand sal ondernemen
of verstouten d’articulen, hier na beschreven, enigsins te
contrarieren, te verwerpen of in kleinagting ‘t erkennen. So wie
dusdanige fauwte komt te begaen, sal, na inhoud der articulen,
sonder tegenseggen van ymand, geboet en gestraft worden, en
is wel expresselyck besloten, dat indien de voorzegde persone,
bij versterf of vertrek, dese geseide schutterije moesten
absenteren, dat niet meerder als een soon uit yder huis sal part
en deel hebben aan ‘t zilver, en bij gevolg van de schutterije
genieten, en dat niemand syn recht kan en sal verkopen, of over
transporteren. Die lust en genegentheid had om sig aen ‘t zilver,
‘t welk aen de schutterij hoort, te kopen, kan sig met een gulden
vijf stijvers daertoe begeven.

Articulen tot narichting:
1.

Vooreerst word gearresteert668 dat, wanneer de vogel op de
stange is, den gewesene koning sal vrij staen d’ eerste schoot
te doen, en so vervolgens van d’officieren tot d’ soldaten
daeronder gehorende.

2.

Wanneer een van de schutterij de vogel kwame af te schieten,
die sal profiteren een nieuwen hoedt, mits conditie dat deze
koning weder aen de schutterij uitkere een half vat bier.

668 Vastgesteld.
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3.

Oft gebeurde dat een uitheemse de vogel afschiet, en koning
werde, sal soodanige persoon verpligt zijn tot boete aen de
schutterij te geven, 1 tonne biers, en binnen 8 dagen een even
gelijke vogel op de stange te leveren.

4.

En wie de vogel afschiet, ‘t sy die aen ‘t gilde horen of uitheemse,
gehouden sullen syn 2 sufficante borgen tot genoegen van de
schutterije aanstonds te stellen.

5.

Of er ymand, na dat de vogel afgeschoten ware, hij mogt
ondernemen met scherp te schieten, sal soodanigen een half
vat bier verbeurt hebben.

6.

Als nu ‘t afschieten ten einde is gebracht, sal men er mede in
eenigheid sig vervoegen ter plaetse alwaer de verteringe zal
geschieden.

7.

Wanneer er rusie tussen verscheide personen ontstaen mogt,
sal yder dusdanigen persoon of personen, yder in ‘ t bysonder,
verbeuren een half vat bier, en boven dien in een ton koud
water staen, so lang de partijen niet versoend syn.

8.

So een schutter een goed vrient in ‘t gelag brag, sal een schutter
vrij staen den selven met een kanne bier te beschenken, maer, so
die vriend ging sitten, sal hij gehouden syn, syn gelag te betalen.

Overig volksvermaak

Tot de dorpsvermaken behoorde ook het ganstrekken. Men
bond aan een overdwars gespannen touw een gans, wier kop
met vet of zeep besmeerd was, vast, en de knapen, op een snel
rennende af voorthollende wagen gezeten moesten in de volle
ren de kop vatten, vasthouden en afrukken. Zo spande men
ook wel een touw over een vaart, sloot of een rivier en de rappe
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gast, die naar de gans wilde grijpen stond met het bovenlijf
naakt of in ‘t onderhemd en de onderbroek op de stuurplecht
van een schuit, die door twee flinke gasten werd voortgeroeid
en waarin ook de overigen, die aan de wedstrijd deel namen,
zaten. Wie de vogel bij de kop greep, doch niet kon afrukken,
viel in het water, zwom weer naar boord en herhaalde de greep,
tot dat hij, of een van zijn makkers de kop afgerukt had.
Op veel plaatsen werd dit spel door trommel en fluit begeleid,
gelijk blijkt uit de vrije tekening van Bol, door Barth de Momper
in plaat gebracht, waarop dit spel uitvoerig is voorgesteld. Niet
minder geliefd was het vogels snijden. Men hing een haan of
eendvogel met het hoofd naar benedenwaarts aan een lang
dwars touw en blinddoekte hen, die er naar wilden snijden. De
geblinddoekte snijders traden dan op een teltred naar de vogel
en sneden zo lang, tot dat een van hen hem in eens de kop
afsneed.

Katkneppelen

Tot de ruwe gewoonten dezer eeuw behoort ook het
katkneppelen. Zulks geschiedde op feesttijden en voornamelijk
op kermissen. Deze of gene waard nodigde dan de boeren
uit tot het winnen van een prijs met dit spel. Deze bestond
meestal uit een zilveren messenhecht, dat, aan linten en strikken
gesnoerd en aan een stok gehecht, uit het venster der herberg
werd gestoken.
Op het plein voor de herberg of in de kaatsbaan, stonden twee
zware in de grond geheide palen, aan welke een sterk touw
overdwars gespannen was. In het midden van dit touw hing een
dicht gekuipte ton, waarin een levende kat zat.
Op het bepaalde uur kwamen allen, die mede wilden werpen of
kneppelen, gaven hunne namen op en betaalden hun deel aan
den prijs, verbonden zich, om, indien zij de prijs wonnen, drie
of vier flessen wijn in het gelag te geven, en ontvingen elk van
de waard een fles. Wanneer het gelag vol was, tekende men met
een stuk krijt op de schoen de nummers van één af tot zoveel
er mede gooiden. Voorts maakte men op de grond een groef,
of legde een lange stok dwars op de grond, als de plek, van waar
mocht gooien, terwijl de gooi van hem, die over die grens trad,
voor nul werd gehouden. Nu trad nummer één op, met een
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zwaar end hout (een kneppel) in de vuist. Deze kneppel wierp
hij met grote kracht naar de ton, die, zo hij wel trof, soms een
goede krak kreeg. Had hij het vat zo getroffen, dat de kat er
uitsprong, dan viel hem de prijs ten deel. Geschiedde zulks niet,
dan volgde nummer twee, en zo ging men voort met gooien,
tot dat er nu een hoepel, dan een stuk van de duigen afviel, en
eindelijk de ton geheel in stukken spatte en de kat er uitsprong,
‘ t geen echter niet als op ‘ t laatst geschiedde.
De kat toch, door het slingeren der ton bedwelmd, en angstig
van aard, bleef zo lang mogelijk in de slingerende ton. Soms
gebeurde het dat zij de kneppel zo hevig voor de kol669 kreeg,
dat ze voor dood bleef liggen, of dat zij met de nagels aan de
ton bleef hangen. Hoe het ook ging, zij viel of sprong eindelijk
uit de ton, en de laatste gooier won de prijs. Intussen liepen de
jongens naar de kat, en die haar greep, kreeg een fles tot loon.
Nog in het laatst der XVIIe eeuw was, behalve het kat- ook
het pauwkneppelen zeer algemeen. De pauw werd echter niet,
gelijk de kat, in een vat gekuipt, maar met de poten aan een
paaltje vastgehecht. Soms werd de pauw, een kostbare vogel,
met een gans verwisseld.
ILLUSTRATIE

669 Kol. Div. betekenissen.O.a. hamerslag tegen het hoofd van een paard.
Etymologiebank.nl
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Kleinhandel

Wij geloven dat er te Neuenhaus nogal een levendige kleinhandel
gedreven wordt, terwijl ook de linnenblekerijen, door het heldere
Dinkelwater begunstigd, wel niet meer als vroeger, maar toch nog
altijd een tak van bestaan uitmaken.

Warnungen en Bekanntmachungen

Buiten de stad, aan de stadspoorten, wemelt het van plankjes
met Warnungen en Bekanntmachungen. Op één derzelve wordt
men gewaarschuwd, niet harder dan op een draf over ‘s heeren
straten te rijden. Wij herinnerden ons hierbij Amsterdam, en de
Kalverstraat, en den Nieuwendijk, en kregen een hoge gedachte
van de voorzichtigheid der Neuenhauser burgervaderen.

De geschiedenis van Neuenhaus

De geschiedenis van Neuenhaus is zeer merkwaardig. Het
kasteel Dinkrelrode, op welks plaats thans de Roomse kerk
staat, en omstreeks de 14de eeuw gebouwd, was beurtelings
met Bentheim de zetel der burggraven, en schonk der stad veel
vóór- maar misschien nog meer nádeel. In 1417 sloten zich de
Bentheimers, die tegen de Utrechtse bisschop een strooptocht in
Twenthe gedaan hadden, in dit kasteel op en kapituleerden na een
verdediging van zes weken.
De 22ste graaf, Arnold II, werd op Dinkelrode geboren en later
zag er ook graaf Frederik het levenslicht.
In den dertigjarigen oorlog, gedurende welken Neuenhaus,
evenals in den Spaanse krijg, veel geleden heeft, werd het
kasteel verwoest. Ook de Munterse onlusten waren voor de stad
noodlottig.
In 1677 telde men binnen haar muren 70 huizen die door de
soldaten verbrand of door de eigenaars verwoest waren.
Johannes Oortwijn Westenberg, in de 18de eeuw professor in ‘t
burgerlijk recht te Leiden, is te Neuenhaus geboren.

Eenogig paard

Op aanraden van den heer In der Stroth, in deze ondersteund door
een onaangenaam gevoel in de benen, namen wij te Neuenhaus
een wagen met één paard, zijnde beide ‘t wettig eigendom van
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Jan List, ter goeder naam en faam als voerman bekend, tegen
betaling van drie gulden, Holl. courant, per dag, zonder enige
andere kosten, hoe ook genaamd. Het duurde niet lang of de
huifwagen stond voor ‘t logement. Wij hielden een vluchtige
inspectie over paard en voertuig, en maakten de aanmerking,
welke niet te weerleggen was, dat het paard één blind oog had.
De voerman antwoordde hierop zegepralend, dat met één oog
meer gezien werd dan met twee. We hielden ons, als of we dit
begrepen. Overigens scheen de viervoet, Hans bijgenaamd, ook
niet bestand tegen de vermoeienissen van een grote reis, maar de
gedachte, dat Hannover geen Kanaän voor het edel paardenras
is, deed ons de belofte des voermans voor welgemeend houden,
dat hij ons op een fatsoenlijke éénpaards-manier, overal brengen
zou, waar we wensten te zijn. Wij namen nu afscheid van onze
recht vriendelijke gastheer, wiens logement elke reiziger in deze
oorden hartelijk aanbevolen zij, en pas hadden onze wielen een
dozijn malen omgewenteld, of een, nogal nette barrière, riep ons
‘t Neuenhauser vaarwel! toe, en bracht ons in een straat, die wel
onmiddellijk aan het hek sloot, maar niet meer tot stadsgebied
behoorde. ‘t Scheen ook, dat de huizen afspraak gemaakt hadden
om dit uiterlijk te tonen, want ze zagen er niets Neuenhausachtig
uit; ze geleken elkander als twee druppelen waters en waren alle
even lelijk.
Waarlijk Neuenhaus heeft, geen reden om prat op zulke buren
te zijn!
Onze voerman, die wegens de onverwachte reis geen behoorlijk
afscheid van zijn wederhelft had kunnen nemen, en evenmin
de sleutels van ‘t kabinet vond om zich van reisgeld te voorzien,
vroeg even buiten zijn woonplaats om een Pruisische daalder, in
mindering van rekening. Wij voldeden aan zijn verzoek, waarop
bij het paard twee zweepslagen en een schop gaf, en ons tevens de
torens van ‘t klooster Frenswegen en Nordhorn, die zich uit en
achter geboomte verhieven, aanwees.
Hier en daar liepen aan den weg enige beesten, die op de
algemene weide de grasscheutkens poogden af te knabbelen en
een armelijk figuur vertoonden. Ze predikten met uitstekende
holle knoken de schraalheid der Hannoverse landsdouwen.
Snoeperig keek het spitse torentje van ‘t klooster Frenswegen
uit een statig bos en nodigde ons vriendelijk eens aan te houden,
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om de tijden terug te roepen, toen hier twaalf monniken van de
Augustijner orde de talrijke cellen bewoonden en de nu doodse
en vervallen kerk van de lof des Heeren deden weergalmen.
Wij deden het.

Klooster van Frenswegen

Een herberg in de onmiddellijke nabijheid des kloosters gelegen,
schonk ons door niet zeer helder water een glas tamelijk goede
limonade, de voerman een glas foezel670 en ons eenogig bruintje
een goed stuk brood. Daarna wandelden wij onder een heerlijke
eikenlaan naar Frenswegen, stapten door de open kloosterpoort
de ruime plaats op, en vroegen aan de woning des rentmeesters
om vrijen toegang en geleide, welke ons beide dadelijk verleend
werden.
Het klooster is een vierkant gebouw en in droevig vervallen
toestand. De stevige bouwtrant heeft reeds vier en een halve eeuw
de knagende tand des tijds verduurd; maar als nu geen krachtige
hand ter hulpe komt, is het klooster zijn vernietiging nabij.
De grote binnenplaats is een grasveld, in ‘t midden met een grote
pot. De beneden- en boven-. gaanderij, op die plaats uitziende,
heeft vele fraai beschilderde glasramen, terwijl de cellen op de
tweede verdieping een somber aanzien van binnen op de gang
hebben, maar naar buiten een heerlijk gezicht op de bos- en
bergrijke landstreek schenken.
De bibliotheek, die eigenlijk die naam niet verdiende, lag in
een geopende cel; als een hoop torven op den grond; en bood
voorzeker een heerlijk logies aan voor kloosterrotten. Het eerste
en laatste boek dat we in handen namen, was een Duits nooden hulpboek voor ziek gedierte. Om geen gevaarlijke tombade671
door de zolder der gaanderijen te maken, spoedden wij ons naar
beneden, en nu opende zich voor ons de deur der kloosterkerk.
Waarlijk! de aanblik in dezelve is, in weerwil van ‘t schromelijkst
verval, verrassend. Zij is geheel van Bentheimse steen gebouwd en
heeft schone altaarstukken en schilderijen.
De meeste relikwieën. waren vroeger weggestolen en, die
670 Mengsel van diverse alcoholen. Eigen brouwsel.
671 Valpartij.
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er nog waren, zeer ontredderd en bestoven. Verschillende
beelden van gips versierden de wand, waaronder vooral een
wenende moeder Maria met het kind Jezus op haar schoot,
uitmuntte. Verder zagen wij enige biechtstoelen, kolossale
stenen doopvonten, begraafplaatsen, op wier zerken de namen
en wapens der ontslapenen gebeiteld waren en taferelen uit de
gewijde geschiedenis en bas reliëf672 in ‘t gewelf. Ook het orgel zag
met smekende blik op altaar en kerksieraden neer, en liet zich nog
een smartelijke toon ontlokken toen onze vrouwelijke cicerone673
een weinig wind in de verroeste pijpen bracht en onze vingers de
toetsen met geweld omlaag drukten. Akelig klonk dat geluid door
de treurende kerk en vermeerderde de weemoedige stemming,
die ons bij de bouwvallen van zo veel schoons overviel.
Men zegt, dat de Vorst van Steinfurt alles in de staat, waar
het in is, moet onderhouden, een klooster-status-quo, dat aller
verderfelijkst moet werken op de voorwerpen der kunst, die hier
aanwezig zijn. Dit zogenaamd onderhoud toch draagt alle schijn
van gedwongen te zijn, want hoe weinig kostbaar ware het toch,
om de kerk behoorlijk in orde te brengen, de altaren, beelden en
schilderijen te reinigen en voor ‘t stof te vrijwaren en alles in die
staat te houden, waarop het, als kunstwerk en tolk van een vroeger
geslacht, de rechtmatigste aanspraak heeft!
Met deernis verlieten wij de kerk, waar menselijke onwil aan
de verwoesting des tijds de hand leent, tot vernieling van zoveel
goeds en schoons!
Ook, het voorplein, ja alles wat het oog hier ziet, draagt
onmiskenbare tekenen van diep verval en toen wij de schone
allée van eerbiedwaardige eiken bijna ten einde waren, wierpen
wij een laatste droevige blik op het wegkwijnende gebouw, dat
omschaduwd van statig geboomte, ‘t welk zijne takken als ‘t ware
ter beschutting ineenstrengelt, geen enkele opgeruimde gedachte
aan de wandelaar schenkt, en niets dan wisselvalligheid en
vergankelijkheid predikt.
672 Bas-reliëf is beeldhouwwerk of gietwerk in reliëf dat slechts over geringe
afstand uit het platte vlak komt. Bij bas-reliëf wordt meestal de achtergrond
weggebeiteld. Bij bas-reliëf zijn de afbeeldingen meestal platter dan in de
werkelijkheid.
673 Gids.
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Waar ‘t Onze Vader een einde nam

Het klooster Frenswegen is in 1394 aangelegd door een Almelose
doctor en pastoor, een burger van Schutterup, en een Zwollenaar,
en eerst met vier broeders bevolkt. De 14de graaf van Bentheim,
in zijn jeugd een Ismaël, die zijne residentie tot een leeuwenhol
maakte, waar, zoals men zeide ‘t Onze Vader een einde nam, deed
later hier boete voor zijn zondig leven, en werd zóó vroom, dat
hij de eernaam van pater Berend verkreeg. Hij stierf aan de pest,
en werd op ‘t koor der kerk begraven, nadat hij ‘t klooster rijkelijk
begiftigd had. Zijn opvolger Everwijn I drukte zijn godsdienstige
voetstappen en vooral waren Everwijn II en diens gemalin het
klooster gunstig. Een ring met twee grote diamanten, benevens
een uitmuntend halssieraad, als bruidsschat van haren man
ontvangen, ging uit haar handen in die des priors over, om er
een monstrans mede te versieren. Zij vermeerderde dit geschenk
nog met een gouden rok en vervaardigde met eigen handen het
linnenkleed, dat in de vasten voor ‘t koor werd gespannen.674
In de Spaanse tijd treurde het klooster; in de laatste helft der
17de eeuw klom het weder tot vorige luister, doch in 1806 werd het
met bewilliging van de prior en overige geestelijken opgeheven,
om een lot te verduren, waarover wij het zeker niet ten onrechte
beklaagd hebben.
De herberg te Frenswegen is ook een uitspanningsoord
voor de inwoners van Nordhorn; de weg derwaarts is met jong
geboomte beplant, en een kegelbaan, in den tuin aangelegd, lokt
de mannelijke jeugd der stad, na de zondagnamiddag-preek,
naar het klooster om zich met dat onschuldig en gezond spel te
verlustigen.

Nordhorn

Wij stegen nu weder in de kleedwagen675 om onze reis voort te
zetten, en ontdekten spoedig de fraaie toren van Nordhorn. Deze
stad maakt in de verte geen vrolijke vertoning en vooral schenkt de
zogenaamde voorstad of ‘t oude dorp een droevige entrée. Zodra
674 Afscherming van pracht en praal.
675 Gelderse boerenwagen. Een platte wagen met zijschotten, die de
Achterhoekse boeren voor tal van doeleinden gebruikten. Klédwagen,
Wagen met een wit kleed bedekt, huifwagen. De boeren uit de omtrek komen
vrijdags gewoonlijk met zulk een voertuig naar stad.
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men echter het stadje binnenrijdt, verandert alles ten goede. Een
brede straat, die ettelijke onreinheden en houtstapels bevatte, doet
bijna de gehele stad in ééns overzien.
Zó reden wij dan de stapelplaats676 der Hollandse melis677 en
kandij, de hout-, steen-, flaphoeden- en slopkousenstad binnen
en namen onze intrek in een herberg, waarvan we de naam
vergeten zijn. We gebruikten er een boterham met slecht bier, en
bezochten toen, in gezelschap van de oude koster, de kerk, die
weinig bijzonders opleverde, en daarna de gaanderij op de toren,
vanwaar we een overheerlijk gezicht over het land hadden, en het
oord van ons vurig verlangen, het woeste en trotse Bentheim, op
deszelfs onwrikbare steenrots zagen schemeren.
Om de stad lag de landstreek als een uitgebreide staalkaart
van allerlei gekleurde stoffen uitgespreid. Heerlijke goudgele
koren-, afgewisseld door groene vlas-akkers, frisse weide- en
uitgestrekte aardappellanden, geschakeerd door welig bloeiende
boekweitvelden, deze alle in bonte rijen de hellende en, dalende
vlakten bedekkende, maakten een geheel, dat het oog betoverde
en waarvan het zich met moeite losrukte.
Op het kerkhof stond boven een pas opgemaakt graf een houten
machine, die veel van ‘t geraamte eener doodkist had. De koster
verhaalde ons, dat hierover gedurende zes weken, elke zondag een
zwart doodkleed gespannen werd, waarvoor de nabestaanden
minstens vijf guldens aan de kerk betaalden. Wie niet tot
volslagen armoede vervallen was, bewees deze eer gaarne aan de
nagedachtenis van hen, die hem lief waren.
Nordhorn beviel ons minder dan Neuenhaus, doch het drijft
grotere handel, waartoe vooral de Vecht en de straatweg op
Lingen veel bijdragen. De eerstgenoemde, door aanhoudende
regenvlagen aanmerkelijk gezwollen, viel met een verval van
omstreeks vijftien voeten door de schutsluis en bracht een
korenmolen in beweging.
De handel van Nordhorn bestaat voor ‘t grootste gedeelte in
hout, steen, wol en manufacturen, terwijl er tevens een entrepot
676 Overslagplaats. Distributiecentrum.
677 Zonder raffinatie, uit de beetwortelen gewonnen witte suiker; een
eenigszins onzuivere suiker, onverschillig of zij door de raffinaderij of door
de eigenlijke suikerfabriek wordt afgeleverd. Verwant; melasse.
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Vecht, Nordhorn.
471

is van Hollandse suikers, die, uitgevoerd onder afschrijving der
zo hoge belasting, enige dagen of weken later de terugreis weêr
aannemen en over de grenzen gesmokkeld worden. Ontzaggelijke
zware en grote vrachtwagens, soms met zeven à acht duizend678
Nederlandse ponden zwaarte beladen, ziet men hier doorrijden,
en soms laat zich een monsterwagen zien, die niet alleen geen tol
op de Lingense straatweg betaalt, maar zelfs straatgeld ontvangt,
van zo groot nut is het rollen zijner ontzettend grote raderen voor
de chaussée.679
Als een overtuigend blijk van de drukte, waarop zich
Nordhorn, in tegenstelling van zo vele andere steden, die alle
over handelsstilstand klagen, mag verheffen, zagen wij één harer
kooplieden over straat gaan, met drie pennen achter elk oor.680

Baanders

Evenals te Neuenhaus vindt men ook hier weder de smakeloze
grote deuren.
Het stadhuis, in welks onderste gedeelte de school gevonden
wordt, is een fraai gebouw, en de woningen der vermogende
Amsterdamse familie Engelberts zijn vrij aanzienlijk. Ook vindt
men er heerlijke tuinen. Dat de landlieden uit deze omstreken,
zeer bijgelovig zijn, dat ze gaarne en veel jenever lusten, en
meer dergelijke hoedanigheden hebben, die niemand zich met
genoegen laat aanleunen, is elders gezegd,681 en behoeven wij
niet te herhalen; en daar Nordhorn voor ‘t nieuwsgierig oog geen
andere merkwaardigheden aanbiedt, gaven wij Jan List order,
om de viervoet, die zich in de stal wentelde, overeind en daarna
in ‘t éénspan te brengen, en vrij hard naar Brandlecht te rijden,
opdat we nog tijdig genoeg te Bentheim kwamen om even aan de
badplaats te zijn.
Nordhorn was vroeger omwald en kreeg ook zijn deel mede
van de rampen des oorlogs. In de dertigjarigen oorlog werd het
tweemaal ingenomen; in 1637 verbrandde de Zweedse generaal
Rantzau 120 huizen; en in de Munsterse krijg bombardeerde
678 4-tonner.
679 Straatweg. Verharde weg.
680 Als in Assen. Podagristen.
681 Podagristen. Zij vertelden dit zelf.
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men de stad 24 uren lang met kanonnen, mortieren, bommen en
granaten.
Onze voerman voldeed aan het hem gedaan verzoek en reed
lustig de weg naar Brandlegt op, een dorp naar ‘t kasteel van
die naam alzo gedoopt. De logge dikke toren keek zeer deftig
uit het zwaar geboomte. August Clemens, vrijheer van DrosteVisschering, voorheen bisschop van Keulen, is Heer van Brandlegt,
dat is: zijne Eminentie bezit er het kasteel, een weinig landerijen
om de Roomse kerk gelegen, een- keutersplaatsje in ‘t dorpsgebied
en ‘t recht van collatie682 van de Hervormden predikant. Brandlegt
is een dorp, in de volle betekenis des woords; de huizen zijn er
alle in bos en struik verscholen en buiten de herberg, zagen wij
geen ander redelijk wezen, dan een jongen, blauw gemutst en
barrevoets op drie varkens passende.

Beroving in Leeuwarden

De herberg zag er vrij goed uit. Aan de haard zat een persoon,
schijnbaar in gedachten verzonken, die op onze vraag, waarheen
de reis ging, antwoordde: dat hij uit Friesland kwam, waar hij
enige maanden als weversgezel had gewerkt en nu weêr naar
huis ging, doch een droevige terugtocht maakte. Hij vertelde ons
daarop zijn wedervaren.
Negen en negentig dagen had hij op ‘t platteland der vrije Friezen
vlijtig gewerkt, ten einde met een klein sommetje gelds huiswaarts
te keren. De dag van zijn vertrek naderde en zijn meester telde
hem dertig goede Hollandse guldens toe.
Met deze zuur verworven schat ijlt onze wever, in gezelschap
van zijn meester, die hem volstrekt uitgeleide wil doen, naar
Leeuwarden, en komt in deze stad om elf uren aan, ten einde
met de schuit van twaalven te vertrekken, en ziet! ‘t was juist
Leeuwarder kermis. De altijd drukke stad wemelt van inwoners
en vreemdelingen; blijde kermisvreugd heerst in alle harten; hier
goochelt men, daar geeft pias proeven van Friese straatéloquentie;
ginds ageert JAN KLAASSEN in zijn wondervolle poppenkast;
verder slaakt een draaiorgel de zoetste tonen en voert de koningin
van Scheba met haar grootse kamerjuffers voor de troon van de
682 Recht om predikanten te benoemen.
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wijzen Salomo.683
O! welk gelukkig gesternte heeft onze Hannoveraan ter juister
ure in de straten van Frieslands hoofdstad geleid!
Welke aangename herinneringen zullen hem van dit kort maar
onuitsprekelijk genot, de moeilijke terugreis verzoeten, en hoewel
hij, bij de zijnen wedergekeerd, onder de eerwaardige dorpseiken684
de wonderen verhalen, die hij kosteloos, in Leeuwardens straten
gezien had!

Kostenloos?

Wel zeker; wanneer de handlanger des kunstenaars, hoewel
door zijn meester met roerende welsprekendheid de omstanders
aanbevolen, zijn tournée door het gapend en op dat ogenblik altijd
afgetrokken publiek deed, om in de blikken bus een klinkend
bewijs van erkentelijkheid te ontvangen, had hij behendig diens
geld-operatie ontweken en gezorgd dat bij door marsch en contramarsch altijd in de achterhoede bleef, en keek dan opnieuw en
niet verontrust naar ‘t wonderbaar goochelspel, slurpte weder
met wellust de heerlijke tonen van het draaiorgel in en wreef zich
vergenoegd in de handen, dat hij zo vrolijk afscheid nam van
Holland.
‘t Was in zijn gloeiend weversbrein als of hem een groot
afscheidsfeest gegeven werd bij zijn uittocht uit het Land der
dukaten.
De wijzer der torenklok ging echter onder al deze
kermiszaligheden onverbiddelijk voort. De wever moet zich
losrukken; hij denkt aan zijn vaderland en aan zijn betrekkingen,
baant zich met moeite een spoor door de nieuwsgierige drommen,
ontsnapt na hevige worsteling de kermis-maalstroom en bereikt
op stevige draf de schuit, in wier ingewanden hij beginnen zal
door herinnering zalig te zijn.
Nog eens ziet hij naar het oord der verleiding om; is er dan, niets,
dat hem de smart der scheiding verzoet? Bij deze gedachte slaat
683 De koningin van Seba wordt genoemd in de Hebreeuwse Bijbel, de Koran
en de Kebre Negest. Haar koninkrijk Seba wordt door moderne archeologen
geplaatst in Ethiopië of Jemen of beide. In de Koran wordt haar naam niet
genoemd; in Ethiopië heet ze Makeda en in de islamitische overlevering
Bilqis. In de Bijbel wordt haar naam niet genoemd.
684 Heilige boom in Germaanse mythologie.
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hij triomferend de hand op den zak, waarin ‘t zalig weversloon….
Wie schetst zijne ontsteltenis! De dertig guldens, de dertig zuur
verdiende guldens, om welke te bezitten hij negen-en-negentig
dagen tussen aarde en hemel gehangen, van de op- tot den
ondergang der zon met de voeten getrapt en met de handen de
spoel gedreven en duizenden weversknopen gelegd had, de dertig
heerlijke Hollandse guldens zijn hem uit de zak getoverd!

Verschrikkelijke ontdekking!

Hij voelt en woelt met de vijf vlugge vingers in en langs ‘t hem zo
overbekend terrein van zijn buisje;685 er kon een verholen hoekje
zijn; dat zijn kostelijke schat bewaarde … te vergeefs … hij staat
alleen in Frieslands hoofdstad, zonder geld, zonder maagschap686
óf vriend, ver van zijn dierbaar vaderland ….
De ongelukkige wever begint te huilen en verhaalt aan de
nieuwsgierige getuigen zijner tranen ‘t ongeluk; hem wedervaren;
ettelijke opgeschoten jongens lachen; sommigen nemen de
moeite om een medelijdend gezicht te trekken; velen beklagen
hem hartelijk; een oud soldaat stopt hem een vijfstuiverstukje in
de hand, en zegt: ga naar ‘t stadhuis en verhaal wat u geschied is!
Naar ‘t stadhuis? Ja, hij kon nog zeer goed de juiste plek aanwijzen
waar hij gestaan had met de dertig guldens, hij wilde wel gaarne
verhalen welke aardigheden Jan Klaassen debiteerde, hij kon
zelfs neuriën; wat het wonderbaar orgeltje gespeeld, bij voelde
nog duidelijk waar men hem gestompt en getrapt, maar wie hem
de dertig guldens ontfutseld had, dat wist hij ongelukkig niet.
Waarom dan zijn toevlucht tot het stadhuis genomen?
Intussen hij volgde de raad van den zoon van Mars;687 hij
kan volstrekt geen bewijs voor de diefstal, aan hem gepleegd,
bijbrengen, maar met een open blik en kalm geweten verhaalt
hij de regering zijn droevig noodlot en vraagt ondersteuning om
althans naar zijn vaderland terug te keren.
Eere aan ‘t bestuur van de hoofdstad der, vrije rechtschapen
Friezen!
Het onrecht de vreemdeling op haar straten aangedaan, wordt
685 Kokervormige jas.
686 Familie.
687 De soldaat. Mars; god van de oorlog.
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enigszins vergoed; de dankbare Hannoveraan kon naar zijn
betrekkingen688 wederkeren.
Onze voerman Jan List had het schendig feit gapend
aangehoord, en hield gedurende ’t verhaal, even als Rembrandt
in de hollende wagen, de hand op zijn rechterbroekzak,689 waarin
‘t restant van de op rekening ontvangen690 Pruisische daalder
huisde, doch noemde de wever, toen wij weér in de wagen gezeten
waren, zonder omwegen, dom. Had de man, beweerde hij, geld op
kaarten gezet en verloren, zoals ‘t hem overkomen was op Ommerbissing,691 dan was de zaak; misschien nog wel niet begrijpelijk,
zoals bij de oorzaak van zijn verlies ook niet begrepen had, maar
toch te voorzien geweest; doch op klaarlichte dag, in ‘t midden,
van honderden mensen, uit een buiszak, waarin zijn persoon zelf,
nuchter en ongedaan, stekende was, zich dertig enkele guldens
te laten halen, dat was dom, dat was meer dan dom, dat was, en
hij riep ‘t met grote verheffing van stem uit, Jan straf my hale,
lummelachtig dom! Na deze ontboezeming trok Jan List aan de
toom van zijn paard en gaf het twee zweepslagen en een schop.
Alzo was hij gewoon te doen, als hij iets aardigs gezegd of een
krachtig woord gesproken had.

IJsterberg

Een bijna rechte en troosteloze dijk leidde ons nu naar de beruchte
IJsterberg. Langzaam naderden wij de hoogte, welke niets anders is
dan een verbazende steenmassa, in de verwonderlijkste en ruwste
vormen hier op- en nevens elkander gestapeld. De buitengewone
krachtsinspanning bemerkende, die ons gewillig bruintje bergop
moest aanwenden, sprongen wij uit de wagen, spraken met de
voerman aan de herberg, die in ‘t verschiet lag, een rendez-vous
af, en wandelden zachtjes naar de bovenste kruin des bergs, ten
einde de steenrots van nabij te zien en van de aanmerkelijk steile
hoogte de landstreek te beschouwen.
Wij beklaagden ons die moeite niet.

688 Verwanten. Familie.
689 Ik vond geen hollende wagen bij Rembrandt.
690 Voorschot.
691 Kermis in Ommen. Ook in Drentsch gemeente-assessor.
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Voetstappen en Ark van Noach

Welke verbazende steenklompen zijn hier door de natuur
op elkander gekanteld! Wat ontzettende blik bieden de
bergkloven dezer vervaarlijke rotsen aan! In vergelijking met
deze steenklompen zijn de Drentse Hunebedden als meisjes bij
Bentheimse moppen.
Als een bijzonderheid, die door alle bezoekers van de IJsterberg
aangetekend wordt, spreken ook wij van de onderscheidene
voetstappen van mensen en dieren, welke hier in sommige der
harde stenen worden gevonden.
Tot hiertoe is ‘t nog altijd onopgelost, hoe deze flauwe en
smeltende afdruksels van mensen-, paarden-, koeien- enschapenvoeten, alsmede van hazenpoten, enz. in deze stenen
gekomen zijn. Zijn die eenmaal in bijna vloeibare staat geweest, hoe
is ‘t dan te verklaren, dat de tred eens paards niet dieper gegriefd is,
dan de stap van de langoor?692 Er zijn vele Hannoveranen, vooral
ten platten lande, die met zeker Duitsch professor geloven, dat hier
de ark gestrand is en zich van de dieren ontlastte. Deze mening
is vooral gevoed door zekere schilderij693 in een der Hannoverse
herbergen te vinden, op welke men dit toneel treffend afgemaald
ziet, terwijl Noach, met een gezondheid om,694 uit ‘t venster kijkt
en uit een Duitse pijp rookt. Wij behoren in dezen niet tot des
hoogleraarsdiscipelen en leggen liever de bekentenis af, dat we ‘t
voetstappenraadsel niet kunnen uitleggen.695

692 Konijn.
693 Navraag in Isterberg heeft niets opgeleverd.
694 Sjaal?
695 De 67.8 meter hoge Isterberg met zijn zandstenen rotsformaties, waarvan
geologen schatten dat ze wel 70 miljoen jaar oud zijn, ligt net over de grens
bij Oldenzaal tussen Bad Bentheim en Nordhorn.
Volgens lokale overleveringen is er een aantal mythen en sagen verbonden
met de Isterberg:
• Wodan en zijn wilde bende jaagden hier en stookten vuren.
• Noach strandde met zijn ark op de klippen van de Isterberg, die in die tijd
aan de Noordzee moet hebben gelegen.
• De duivel zou hier zijn hoefsporen hebben nagelaten. (Zo werden
de prehistorische inscripties op de stenen door het Christendom
geïnterpreteerd).
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Voormalige Gasthof Tigler, met wellicht het Noachschilderij.

Op de IJsterberg wordt soms ook lijfstraffelijk recht uitgeoefend;
althans men verhaalde ons van een Boosdoener, die hier voor
enige jaren met het zwaard onthalsd werd. De ongelukkige zat op
een stoel, en toen het hoofd van de romp viel, schopte men hem
in een kuil.

Spoorslag

Van deze onverzettelijke steenmassa biedt de omliggende
landstreek een heerlijk panorama aan, waarin wij ons echter
niet lang mochten verlustigen, want Jan List klapte lustig met
de zweep, tot een signaal, dat hij voor de afreis gereed was. We
daalden daarom langzaam af naar de armoedige herberg, die op
een gedeelte des bergs gelegen, de reiziger niets dragelijks ter
verkwikking aanbiedt, dan een glas helder water uit de put, in de
steenrots uitgehouwen.
Voor de deur besteeg juist bij onze aankomst een ruiter zijn
paard. De man keek bars. Jan List, die hem van achteren en van
voren terdege en misschien te veel opgenomen, doch ook bij ‘t
zadelen geholpen had, nam de vrijpostigheid om den Herr te
vragen, waarom bij alleen aan de rechterlaars een spoor had?
“Omdat, als de één helft van ‘t paard loopt, de andere helft
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van zelve volgt, lummel!” was ‘t norse antwoord van den halfgespoorden ijzervreter, waarop hij ‘t paard een forse druk in
de rechterzij gaf en zonder groet … met zijn rozinant696 van de
hoogte galoppeerde, als wilde hij tonen, hoe juist de oplossing
was, die hij van List’s vraagstuk gegeven had. Deze staarde met
verontwaardigde blik de ondankbare en onbeleefde na, nam toen
bedaard ‘t leidsel van Hans, sprong op ‘t bakje, maakte zijn gewillig
dier mobiel en liet ons op een sentimenteel sukkeldrafje van de
hoogte glijden. Onze vrees, dat de bruine na deze catastrofe zijn
gewoon douceur697 zou erlangen, bleek ongegrond.
Grote hartstochten zwijgen.
‘t Was daarom vergeefs, dat we een gesprek met hem poogden
aan te knopen over de onthoofding op den IJsterberg, een
onderwerp, dat hem anders de tanden zou doen wateren; hij was
te diep beledigd. De spoorslag alleen van de rechterlaars, en de
uitwerking daarvan deed hem meer pijn, dan de lendenen van het
paard in welke hij zo wreedaardig gedrukt was; hij rekende zich
gedaald in de hoge schatting; die hij van zijne kennis in ‘t voer- en
rij-wezen bij ons had opgewekt.
Spoedig bereikten wij nu ‘t Bentheimse woud, dat de vlakte
tussen de IJster- en Bentheimse bergen inneemt, en door statig
geboomte, in de grilligste wanorde verspreid, de krachtvolle
natuur, even ruw en ongekunsteld predikt, als de IJsterberg met
zijn ongefatsoeneerde rotsklompen. De natuur had zich hier
uitgeput in allerlei spelingen; gedrochtelijke boomstammen
overschaduwden ‘t jong plantsoen, dat in de zotste vormen
opgroeide. Alle boomsoorten werden hier door ouderdom
en jeugd vertegenwoordigd, terwijl ‘t Bentheimse rundvee
een uitgestrekte weide onder deze bladerhemel vond. De stad
Bentheim heeft een wettig verkregen recht op deze weiderij.
We hadden niet lang in ‘t bos gereden, toen we ‘t genoegen
smaakten op een Hannoverse straatweg te rijden. Twee arbeiders
waren bezig om die nader tot den IJsterberg te brengen, en legden

696 Paard van Don Quichote.
697 Fooi.
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daartoe vrij grote onregelmatige brokken zerksteen698 naast
elkander in het zand. Hoe lang hadden deze beide personaadjen,
bij onafgebroken arbeid, wel werk, eer ze de weg tot op de berg
voltooid hadden? En nog werkten ze alleen dan, als er niets anders
voor hen te doen was!

Hanentred

Wél woont er in de zielen dezer Hannoverse straatmakers
een goede dosis lijdzaamheid en geduld, als ze elke avond met
genoegen de hanentred699 kunnen beschouwen, die ze nader aan
‘t doel kwamen!
Deze straatweg is, naar de stad reizende, een soort van
verrassing; dezelve verlatende heeft hij veel van opzettelijke
foppage. Met gespannen verwachting verbeidden wij nu de hoek
der allée, waar ons de voerman een heerlijk gezicht op Bentheim
beloofde, en hij bedroog ons niet, met zijn eerste toespraak, na de
verdrietige spoorgeschiedenis.
De voorgrond van de halve cirkel, die de allée op een half uur
afstand aan de hemel trok, was bedekt met bos en struiken, terwijl
‘t eerbiedwaardig kasteel in ‘t luchtruim scheen te zweven en de
spitsen van de torens zich in ‘t gebladerte verborgen. Hoogst
schilderachtig was deze vertoning, om welke naar eis te genieten,
wij de Neuenhauser bolderkast700 verlieten en de voerman last
gaven, naar het logement van Madame Schön te rijden, en er
tevens de aankomst van drie reizigers te melden, die er wensten
te overnachten.

Madame Schön

Niet lang mochten wij ons in ‘t heerlijk kasteelgezicht verheugen,
want een zijweg nodigde ons naar de badplaats, waarvan de witte
gebouwen door het geboomte schitterden. Wij wierpen een coup
d’ oeil701 op deze groep, zagen een wit heer in een zwart pak een
glas zwavelwater pompen en opdrinken; twee dito gearmd op en
698 Grafzerksteen. In Nederland vaak van Belgisch hardsteen, CaCO3, Petite
granite. Zwart met fossielen. Hier bedoeld: ter grootte van een grafzerksteen.
Van zandsteen. SiO2.
699 Kleine stap.
700 Huifkar.
701 Blik (met het oog).
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neer wandelen; verscheidene gezelschappen onder de colonnade
der uitspanning vertrouwelijk zitten keuvelen; drie dames, die
door Gods goedheid er zeer gezond uitzagen, ons door de ramen
van ‘t badhuis fixeren;702 een dozijn muzikanten in een hoog en
droog tentje zeer amicaal musiceren; en vier grote langroerige703
Duitse pijpen als een eerste gelid door de allée van Bentheim
naderen, gevolgd door de respectieve rokende eigenaars, die
badwaards gingen.
Wij kruisten deze heren en wandelden met een langzame
schreden onder het geboomte naar Bentheim, waarvan wij het
rotsgevaarten in de val in de schemering bestegen. Het kasteel,
dat als een dreigende spookgestalte zijn kruin boven ons in de
grauwe lucht verhief, lieten wij rechts liggen en we waren recht
vergenoegd, het logement van Madame Schön bereikt te hebben,
waar we een goed souper en een gewenste rust hoopten te vinden.
Jan List wachtte ons in ‘t voorhuis en nam de moeite en de
vrijheid ons aan Madame Schön voor te stellen, als de personen,
waarover hij haar in ‘t lange en brede had onderhouden. Hij had
alles van ons verteld, wat hij wist en wat hij niet wist, en ook zo wat
schemerachtig laten blijken, dat we Frans of Latijn spraken. Hoe
hoog of laag we nu in de schatting van de vrouw des huizes waren
aangeschreven, was ons onbekend en tevens vrij onverschillig; de
deftige, in ‘t zwart geklede dame, geleidde ons in de zaal en wij
plaatsten ons welbehaaglijk in de kanapé, zeer tevreden over onze
tot hiertoe volbrachte reis.

Souper

Op ons onmiddellijk gedaan verzoek om een warm souper, kwam
er een pijnlijke trek op Madame Schön’s aangezicht, die weinig
goeds voorspelde. “‘t Was reeds zo laat … en zo laat … en … geen
vlees …” de andere souper-bezwaren stierven, in een dommelig
gebrom, een zachte dood op de lippen der opposante; maar wij
hadden te lang gevast om ons zo licht uit het veld te laten slaan, en
réquireerden voor ’t minst warme aardappelen, salade, verse eijers
en zo mogelijk wat koud vlees, benevens een fles Rijnse wijn.
Christientje, de dienstmaagd, stond met gevouwen handen
702 nakijken, begluren.
703 Pijp met lange steeel.
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achter haar meesteresse, lonkte akelig bij ieder gerecht dat wij
eisten, en wachtte angstig ‘t resultaat der onderhandelingen af. De
zaak was geklonken en wij verzochten in de eerste plaats de fles
wijn te hebben, waaraan na een kwartier wachten voldaan werd.
Nu vroegen wij pijpen, die tien minuten later arriveerden. Toen
verzochten wij vuur, en binnen ‘t half uur waren wij er meester
van.
Langdradige bediening!
Christientje echter, die uiteindelijk genoeg was, doch evenals Van
Marle’s heerenknecht704 “sliitazie an ’t benul”, scheen te hebben;
kon onmogelijk alle gasten met behoorlijke spoed bedienen; en
wij mogen ‘t gerust als een gebrek in Madame Schön’s logement
aanmerken, dat ze geen genoegzaam aantal personen disponibel
heeft om aan de eisen der reizigers te voldoen.

Pannenkoekenloos

Om tien uren verscheen ons souper. We waren er mede tevreden
en lieten ‘t ons goed smaken. In dezelfde kamer gebruikten twee
heren en even zoveel dames een broodje met water, alsmede
tot toehapje, enige dunne pannenkoekjes. We vroegen aan
Christientje, waarom ook wij de laatste niet op ‘t dessert zagen
paraderen? “Omdat,” antwoordde de maagd, “de heren lachten
toen Madame Schön, op hunne vraag naar warm eten, van
pannenkoeken sprak.” Daarom en daarom alleen bleven wij
pannenkoekenloos. Wij wisten nu, hoe we ons, bij de Hannoverse
huiselijke rechtspleging, ten opzichte der pannenkoeken hadden
te gedragen.
Toen ‘t souper afgedragen was, verdween onze dichterlijke
reisgenoot ‘t eerst, en toen wij na enige ogenblikken keuvelen
over de afgelegde tocht, hem in zijn slaapvertrek. opzochten en de
reden van zijn heengaan vroegen, antwoordde hij, zonder enige
geestvervoering, op slepende toon:

704 Overijsselsche Alm. voor Oudheid en Letteren 1e Jaarg. 1836 Pag. 148. De
uitdrukking komt enkele malen voor op Delpher.nl. Telkens deze bron,
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“De zuster van de doot die sleepte mijn naar bed.”705
De slaapkamers, die deze naam verdienden en ook niets meer,
bevatten natuurlijk een bed, een wastafeltje en de nodige ruimte
om zich te ontkleden. Lampetkan of watercaraffe en kom,
anders onafscheidelijke gezellinnen op de toilettafel, waren hier
705 AAN DEN GELEERDEN HEER JACOB CATS.
Toen gistren Febus had zijn afgemende paarden
Gelaten uit den toom, en dat hij van der aarden
Ging bergen in de zee zijn blinkend gouden hoofd,
Toen dacht ik om hetgeen dat ik u had beloofd.
Ik kreeg pen, inkt, papier en zette mij tot schrijven.
Ten eerste woû het boek niet open liggen blijven;
De pen moest zijn versneên, en ‘t pennemes was plomp;
In plaats van pen, sneed in mijn hand een diepen slomp;
‘t Papier sloeg kladdig door; in d’inkt was gom noch luister;
’k En had geen snuiter, en mijn kaars die brandde duister;
De zuster van de Dood die sleepte mij naar bed.
Dus, ô geleerde Vriend! zo werd ik gansch belet,
Tot mijnen besten: want Misnoegen kwam gevlogen,
En bracht mij in den droom de verzen voor mijne oogen,
Heel kreupel, mank en lam. De schamper bleeke Nijd
Riep spotsgewijs: “Gij meent dat gij Homerus zijt!”
De zwarte Laster kreet: “Ga heen, wilt mededelen
Uw ongerijmde rijm, ’t zal ieder haast vervelen!”
Toen kwam Bezinning na; die zei: “Houd ze bedekt:
Zoo wordt gij niet benijd, gelasterd, noch begekt.”
Van de drie dochters van Roemer Visscher heeft alleen de middelste,Truitje,
geen letterkundige vermaardheid gekregen. De oudste, Anna, zag zich
na den dood harer moeder, die de geboorte van Tesselschade slechts kort
overleefde, met de zorgen van haars vaders huis belast en sloeg daarom
geruimen tijd alle huwlijksaanzoeken af. De liefde voor letteroefeningen
en vooral de dichtkunst, waarvan het “Salich Roemershuis” steeds een
kweekplaats was geweest, bleef haar echter bij, waarvan de zinrijke Spreuken
bij Roemer’s Sinnepoppen, onderscheidene gezelschapsliederen en een
gedicht van langeren adem, de Roemster van den Amstel, een gunstige
getuigenis afleggen. Zij genoot in hooge mate de achting van de beste harer
tijdgenooten. Hooft verhief in zijne Brieven haar geestigheid en mocht haar
gaarne, hetzij te Amsterdam, hetzij op het Slot te Muiden, bij zich zien.
Huygens betuigde trotsch op haar vriendschap te zijn, en Cats, met wien zij
in bedachtzaamheid veel overeenkomst had, beminde haar als een zuster.
Bloemen van Nederlandsche proza en poëzie 1873 delpher.nl
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gescheiden. De kan of caraffe ontbrak, en in de kom, des avonds
reeds halverwege met water gevuld, stond een glas, insgelijks
van water voorzien. Waarom dat glas water in die wasvijver?
Indien ‘t niet diende tot verkoeling van ‘t eerste, dan blijven wij
‘t antwoord schuldig, doch vinden voor als nog de Hollandse
wastafels doelmatiger. Men zou hier eer over te weinig dan over
te veel weelde in ‘t slaapsalet klagen. ‘t Is alles, om ‘t zo eens uit te
drukken, “mondjes mate.’’
De volgende morgen om zes uren, verrezen wij uit de zoete
rust, welke ons, na een vermoeiende reis, dubbel verkwikt had, en
namen ‘t ontbijt in de vrolijke en ruime zaal, uit welke men een
bekoorlijk gezicht heeft op de beneden liggende tuinen, akkers en
bossen.
Hier ziet men elkander werkelijk in de schoorstenen,706 en
ofschoon deze nu wel niet de keukengeheimen verklappen, noch
een verrassende inkijk schenken, zo geeft het toch een denkbeeld
van meerderheid, dat de sterveling zo gaarne koestert, als men
zich boven zovelen verheven ziet.
Ook de nette Hervormde kerk lag beneden ons, en zelfs haar
toren, hoe veel moeite hij er ook toe deed, kon geen koning kraaien.
Waarlijk, ‘t is een treffend gezicht voor hen, die uit het land der
platheid komen, hier, bij ‘t vrolijk schijnsel der morgenzon, bij
‘t gereutel der dampende theestoof, misschien honderd voeten
boven de oppervlakte der aarde, ‘t nieuwsgierig en verwonderd
oog, over de als ‘t ware hangende huizen en tuinen te laten weiden
en de heerlijke landerijen, waarop de rijpe vruchten golven,
omzoomd door welig geboomte in ‘t verschiet afgesloten te zien
door ‘t blauwe gebergte, welks kruin door de zonnestralen verlicht
is! Dat genot was te nieuw en te ongewoon, dan dat we ‘t ontbijt
zo haastig wilden nuttigen, als Jan List, die gereed stond ons naar
Steinfurt te brengen, dit wel wenste.
Hij had slechts twee zaken in Bentheim te observeren en deze
waren naar wens uitgevallen, namelijk: de keuken en de stal van
Madame Schöns logement.
Maar - wij waren reizigers; ook te Bentheim mochten we geen
706 In de schoorsteen kijken. Staande uitdrukking? Komt enkelemalen
voor. Schoorsteen als geheime bergplaats. In de schoorsteen kijken: de
huishoudelijke geheimen zien. Nader onderzoek nodig. Delpher.nl
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tabernakelen bouwen;707 daarom zeiden wij Jan List, om de weg
naar Steinfurt maar zachtjes op te rijden; wij zouden onmiddellijk
te voet volgen.
Op de kleine wandeling, die we hiertoe door Bentheim moesten
doen, zagen wij terloops wat we de vorige avond in de schemering
vermoedden, namelijk hoe orde- en smaakloos Bentheim
gebouwd is, en hoe onregelmatig de straten zijn en sloegen een
vluchtige blik op ‘t kasteel, dat in ‘t morgenuur, op ‘t nederig
stadje, met een ernstig zwijgen nederzag.
Ná onze terugkomst wilden wij Bentheim en deszelfs trotse
burcht nauwkeuriger opnemen, en spoedden ons nu voort, om de
voerman te achterhalen.

Naar Steinfurt

Aan de voet der rots wachtte hij ons; wij stegen in en hotsten in de
raderkast de weg naar Steinfurt op. Twee Groninger bruin geverfde
speelwagens,708 waarin enige gouden oorijzers schitterden,
getrokken door vier zwarte paarden met witte leidsels, reden ons
op vrij sterke draf voorbij en deden ons onze minderheid, op geen
aardige wijze, gevoelen.
Niet alleen wij, maar ook ons éénogig bruintje was hierover
gepikeerd. Hij ging van zijn gewoon twijfelachtig sukkeldrafje in
de pas zijner Groninger collega’s over en toonde zich wel genegen
om deze langs een zijweg, af te snijden, maar zijn meester ging
die moedwil tegen, uit aanmerking: dat het een huurpaard niet
paste de eerste viool te spelen, of ‘t geen eigenaardiger gezegd is,
de trein709 te openen.
Welk een vervelende vlakte de zogenaamde Brechte! en tevens
niet zonder gevaar. De aanhoudende regenbuien hadden de soms
veenachtige grond in een modderpoel veranderd. De procureur,710
die tot geen prijs ter wereld aanhalingen zou doen uit hedendaagse
dichters, en tevens zeer veel zorg droeg voor zijn lemen hut, zei
ernstig wat J. Brosterhuizen711 - maar in geheel andere zaak - tegen
707 Vestigen, tot woonplaats maken.
708 Aangepaste boerenwagen met vier wielen en vaak voorzien van versiering
in de vorm van houtsnijwerk en een hoge achterkant.
709 Stoet, optocht.
710 Dubbeld Hemsing van der Scheer?
711 Noordnederlands dichter en prozaschrijver (Leiden ca 1596-Breda
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Heemskerk sprak:
Jan List!
Stap uit dit weeke veen, eer ghy zinkt in den derry.
……
En drijft hem, lantwaart in, omhoog, na ‘t heggig Duin,
Maar de voerman, die deze poëzij zeer goed verstond, antwoordde:
“Daor de Grönnenger koetsewagens deur kladdert hebbe wij
geen gevaor’’
en jaagde Hans door ‘t waterig wagenspoor dat het een lust was.
“Wie gereisd heeft,” zegt Potgieter in’ ‘t reeds aangehaalde werk;
“kent den invloed, welken’ de streek die men doortrekt, op
de luim zijner medereizigers en op hem zelven uitoefent.
Het gesprek.draagt er, duidelijke blijken van of men zich op
vruchtbaren of misdeelden bodem bevindt. In het volk- en
weidenrijke Holland loopt het gesprek natuurlijk over handel
en veeteelt, in ’t meer romantisch Gelderland over landbouw en
13.9.1650). Botanicus, muziekkenner, beoefenaar van beeldende kunsten.
Was van grote betekenis voor de Nederlandse 17de-eeuwse literatuur, niet
zozeer door zijn eigen dichtwerk als wel door zijn inspirerend mondeling
en schriftelijk contact met o.a. Huygens, Hooft, Barlaeus, Johan van
Heemskerk. Was op het Muiderslot een geziene gast (clavecimbelspel).
Verleende medewerking bij de uitgave van Hoofts verzamelde gedichten in
1636 door zijn vriend mr. Jacob van der Burgh. Etste gravures voor Barlaeus’
prachtige Latijnse beschrijving van de daden van Johan Maurits in Brazilië.
Van Brosterhuysen studeerde te Leiden, maar bleef daarna jarenlang zonder
vaste werkkring. Werd in 1639 secretaris van de slotvoogd te Heusden en
in 1646 door toedoen van Constantijn Huygens hoogleraar aan de Illustere
School te Breda.
Van Brosterhuysens poëzie is te vinden in: Verscheyde Nederduytsche
gedichten (1651) en Bloemkrans van verscheide gedichten (1659). Zijn
proza kan men leren kennen uit zijn brieven (50 ervan worden bewaard in
de Leidse ub) en uit zijn vertaling van het eerste deel van de populaire roman
The Man in the Moon(1638) van Francis Godwin. Dbnl.org
Citaat, of de variant, heb ik niet gevonden.
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natuurschoon, en in Drenthe vrees ik, geeuwt men.”712
Zeer juist. Op de Brechte geeuwden thans drie Drenthers.

Prumers zur Sonne

Aan een hoogst armoedige herberg, zo wij menen reeds op
Pruisisch grondgebied, haalden wij de Groninger reizigers weér
in, die wel de attentie wilden gebruiken, ons een compliment te
maken over de viervoet, die ons voorttrok. Wij renvooieerden:713
hen met deze hulde naar Jan List, die ze met een glas foezel
welgevallig opslurpte.
Achter ons in ‘t verschiet, ontdekten wij ‘t rijtuig des Heeren
Ippel, een familie van Amsterdam, die een half uur later dan wij
uit Bentheim waren vertrokken. Zó naderden wij ‘t beroemde
Steinfurt, dat, in een laagte gelegen, zich niet vroegtijdig bekijken
laat, en hierin sterk met Bentheim contrasteert, doch van naderbij
een recht bevallig aanzien heeft.
Ook voor Steinfurt verlieten wij ons voertuig. Redenen tot
hoogmoed hadden wij om de reiswagen niet; de hulde der
residentiebewoners zou hij ons niet schenken; geen heldere
glasramen vergunden een onbelemmerde blik ter zijde; niets
pleitte er voor, om de intocht binnen de Bagno-stad714 tussen de
wielen te doen: daarom namen wij al weder de stok in de hand,
trokken de blauwe kielen over ‘t hoofd en wandelden de akelige
poort binnen, naar ‘t logement des heeren Prumers zur Sonne.
Hier traden wij de kamer ter rechterzijde binnen, èn voelden
al dadelijk ‘t zintuig des smaaks getergd. Tegenover de deur, zat
op een gemakkelijke elastique715 kanapé, een koninklijk Pruisisch
kreiss- of linie-kontroleur, onvermoeid bezig, om een goed
déjeuner à la fourchette716 te verdonkeremanen. Evenals de Hessen
eten tot ze weer hongeren, behandelde ook deze fors gesnorde
kontroleur geen enkele der zes verschillende bordjes, met
stiefvaderlijke vóórliefde, maar bracht hij ze alle tot de natuurstaat
712 Uit: 1875 De werken. Deel 3. Het Noorden in omtrekken en tafereelen.
Deel 1, 1895 E.J.Potgieter dbnl.org Komt nogmaals verderop.
713 Terugzenden, antwoorden.
714 Bad-stad.
715 Natuurrubber?
716 Ontbijt met de vork. Geen tafelmanieren.
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terug en veegde toen met zegepralende blik, de fragmenten weg,
die - in ‘t haarbossaadje boven en bezijden de mond, aanwezig –
de vernietiging ontsnapt waren. Hij nam volstrekt geen notitie van
de komenden en gaanden – hij at, hij betaalde en hij verdween, de
Koninklijk Pruisische kreiss-kontroleur, met het gehele déjeuner à
la fourchette des heeren W. Prumers, logementhouder in de Zon.

Naar het Bagno

De entrée-kamer in genoemd logement was net genoeg, terwijl de
half geopende deur van het vertrek er tegenover, een ruime zaal
deed vermoeden. Wij verkwikten ons aanvankelijk met een goed
kop koffie, en trokken toen naar ‘t Bagno, in gezelschap van zeven
Groninger dames en heren, en onder ‘t geleide van een oude lange
cicerone, in bruine jas, hoge hoed met extra smalle randen, witte
doek en achtbaar wezen, een man, die, door de Vorst, speciaal
met de begeleiding van vreemdelingen is belast, en wien daarom
de sleutels van de onderscheidene gebouwen des Bagno’s ook zijn
toevertrouwd.

Vorstelijk slot

Een vrij lange straat bracht ons van de Hagenpoort, in de nabijheid
van ’t vorstelijk slot, dat van een gracht omgeven is, in welke enige

491

blanke zwanen dreven, er van buiten niet vorstelijk uitziet, doch
van binnen prachtig gemeubeld moet zijn. De toren van ‘t kasteel
zag er vrij goed uit. Ter linkerzijde der poort ziet men in een
stromend water een romanesk,717 met bomen beplant, eiland, dat
in weerwil van de sterke stroom niet afneemt. Deze beek brengt
ook een korenmolen in beweging en heeft, een verval van acht
voeten. Bij de ingang van ‘t slot is de wacht, onder welks poort
een schildwacht op en neer wandelde. Hij droeg
een szako,718 voorzien met ‘s Vorsten naamcijfer
op een koperen plaat, een rode met zwart afgezette
rok, een witten koppel en zwarte patroontas met
het Bentheimse wapen versierd, en zwarte of zwartgrijze broek.
De troepen van den Vorst zijn 40 à 50 man sterk,
waarvan een detachement van elf man en een
onderofficier de dienst op ‘t Bentheimse kasteel
waarneemt, en dagelijks te Steinfurt 6 man en een korporaal op
wacht trekt.
‘t Kommando, onder de Vorst, is aan een veldweber719
toevertrouwd.
De meeste, zo niet alle deze krijgsknechten zijn gehuwd,
en werken buiten diensttijd in ‘t bagno of doen andere
werkzaamheden voor den Vorst.
Als wij goed onderricht zijn hebben de soldaten dagelijks 71
stuivers soldij, behalve de emolumenten, die bestaan:
ten eerste, uit 15 schepels720 rogge.
ten tweede, uit hemdegeld, ter waarde van 48 st.
ten derde, uit stevelgeld,721 geschat op
4 Gl.
ten vierde, uit turfgeld, gerekend op
3 Gl. 15 st.
ten vijfde uit houtgeld, bedragende ook 3 Gl. 15st.
en ten zesde, uit kleerage, 		
gratis.
717 1) woord uit 1812, uitleg bij teksten van E.J. Potgieter (1808 - 1875)
dweeperig. (2) 1) Als in een roman 2) Avontuurlijk 3) Overdreven romantisch.
718 Schako de Fusillier 1830/40 (Allemagne) : Hoed
719 Feldwebel is een onderofficiersrang in het Duitse leger, vergelijkbaar met
de Nederlandse sergeant der 1e klasse.
720 Varieert per streek; rond de 30 liter. Zie Meertens Instituut. KNAW.
https://www.meertens.knaw.nl › mgw › maten › 13
721 Stevel, Stiefel; laarzen.
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De militaire dienst te Steinfurt is natuurlijk moeilijk noch
gevaarlijk en geeft vrij goede inkomsten. Wij hoorden echter dat
de Vorst dit corps niet voltallig houdt, maar ‘t laat uitsterven,
spoediger of langzamer, naar dat het der schikgodinnen722
behaagt, der helden levensdraad af te snijden of uit te spinnen.
We prezen de Vorstelijke troepen zalig, bij de - gedachte aan
de lands-soldaten, die van de vroege morgen tot de late avond
door ettelijke korporaals, sergeants, fouriers, eerste en tweede
luitenants en kapiteins op de hakken worden getreden. De
genieloze slopkousendienst en strenge subordinatie,723 die de
soldaten alleen ‘t denken veroorlooft – als ‘t oog, die spiegel der
ziel, deze bezigheid maar niet verraadt – is bij de Steinfurtse
troepen onbekend. Na volbrachte wacht-dienst, vatten de krijgers
schoffel of spade, bark of snoeimes op, verlustigen zich in Gods
schone schepping en ademen onder de vrije hemel nieuwe
levenskracht in, om geweer en sabel te hanteren voor de veiligheid
van hun vorstelijke Heer en Weldoener.

Lustplaats

In hoog gespannen verwachting traden wij nu de zoveel
besproken en beroemde lustplaats des Vorsten, onder een
donkere allée van heerlijke beuken in, en wij bekennen, dat er
veel schoons nodig was om die verwachting te bevredigen. Zoals
wij wensten was ‘t Bagno niet bezet met een woelige menigte,
dartel van weelde en zinnelijkheid; er heerste diepe stilte, welke
aan onze gewaarwordingen een ernstige stemming schenkt en
onze ziel in harmonie brengt met de verhevene natuur die ons
omringt. Heerlijke groepen van populieren, lieve dennenbosjes,
schone heesters, omstrengeld met schitterende bloemkransen,
uitgestrekte vijvers, op wier vlakte, door geen wind beroerd, “de
gouden zonnestraal speelde” of die door een zéfir724 bewogen,
722 De schikgodinnen in de Griekse mythologie zijn: Klotho (“de spinster”,
die de levensdraad spon) Lachesis (“de verdeelster”, die de draad afmat en
aldus besliste hoelang iemand nog te leven had) Atropos (“de onafwendbare”,
die iemands draad afknipte als zijn tijd gekomen was) Romeinse mythologie.
723 Tucht.
724 Deze Goden van de wind waren broers van elkaar en gingen over de
verschillende winden. Aeolus en Eos waren hun ouders. Aeolus (de wind)
Boreas (noordenwind, zorgde voor koude, duisternis en sneeuw) Eurus
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met zachte rimpels gekruld werden, frisse, groene oevers, die zich
ver onder ‘t geboomte heen nog lieten zien en door grootse en
bevallige omtrekken van de smaak des ontwerpers getuigden,
talloze goed gekozen plekjes, die een heerlijke blik vergunden
op Steinfurt, of op de vergankelijkheid predikende ruïne of in de
sombere lanen …

Dit paradijs

O, die een open hart heeft voor de heerlijke zachte natuur, hij
matige uit vrees voor teleurstelling zijn wensen niet, als hij ‘t Bagno
binnentreedt; meer dan hij hoopt of vermoedt zal hem dit oord
van zaligheid schenken. Hoe beklaagden wij ons, dat we slechts
zo weinige ogenblikken in dit paradijs, te midden dier bossen
en heesters en bloemen, mochten verwijlen. Hoe gaarne hadden
wij naar ‘t rozen-eiland geroeid en hoe vurig wensten wij er eens
heen te schommelen, wanneer de dauw van de morgenstond als
paarlen aan de half ontloken roosjes tintelde!
Over brede paden en langs heerlijke waterwerken, wandelden
we naar den vijver, achter de eetzaal. Uit dezen waterkom verhief
zich een zilveren straal enige voeten hoog in de lucht, wiens
druppels in ‘t nedervallen een zacht gedruis maakten en op de
anders kalme waterspiegel flauwe kringetjes weefden, die elkander
dartel volgden en zich aan de oever verscholen.
Vrij lang stonden zeven Groninger dames, geschakeerd door
drie chapeaux725 en drie Drenthers, benevens de cicerone,726 naar
dit nimmermoê fonteintje te turen. Vooral was de jongste dame
uit het gezelschap geheel verdiept in ernstige bespiegelingen en
stond zij roerloos bij ‘t liefelijk watertoneeltje. Men kon ‘t haar wel
aanzien, dat zij ‘t niet was, die gezegd heeft:
Wij zijn van jufvrouw Post
Verlost.
Een hut van klei is niemands passie.727
(oostenwind) Notus (zuidenwind, zorgde voor herfststormen) Zephyros
(westenwind)
725 Hoeden: mannen, heren.
726 Gids.
727 Het Noorden; in omtrekken en tafereelen. Een hut van klei , ” is niemands
passie ; “ Maar liever FANNY en het Land “ Dan ‘ t rellen van het onverstand
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Haar reisgenoot echter, naar wij geloven een plattelands-ontvanger
der directe en indirecte belastingen, stiet haar aan de arm en hield
tevens zijn gouden repetitie-horloge met monsterketting tussen
haar ogen en ‘t dierbaar fonteintje, en verstoorde wreed genoeg
de zoete droom, die de schone droomde en lachte zelfs toen zij ‘t
enigszins gebogen lief madonna-kopje verschrikt ophief!
We wendden ons nu alle tegelijk van dit watergemompel
af, welks beduidenis alleen door de jeugdige maagd begrepen
was, en traden de eetzaal binnen die, overschaduwd door trots
geboomte, er aanzienlijk uitziet en met haar beide koepeltorentjes
een Oosterse vertoning maakt. Ze is goed onderhouden en met
smaak bewerkt; alleen ‘t plafond verraadt geen meesterlijke hand
in de schilderkunst.
Waarlijk, wij zouden ‘t wel op prijs stellen, als ons de eer te beurt
mocht vallen, hier bij een goede maaltijd aan te zitten, die gekruid
werd door onderhoudende gesprekken en vervrolijkt door de
harmonische tonen, die uit de concertzaal naar de feestdis zweven;
dan zouden wij met Poot zeggen:
Hier wonen rust en lust,
Hier vreest men min voor leet en ongemakken,
Dan daar men schepters kust.728
, “ Om ‘ t onbeduidendst wisjewassie . ” ‘ Een dichter zou het dunne
zandwolkjes noemen , dat dwarlend zand door de rossen ... Everhardus
Johannes Potgieter. dbnl.org
728 Rust en lust uit Mengelwerk
Bloemzang ten lusthove van de weledele heer Juliaan van Groenewegen.
De Delftse magistraat Van Groenewegen bezat een buiten Haagzicht. Met
veel mythologische sier en met klankrijke namen van kleuren en edelstenen
bezingt Poot in 1725, dan weer wonend in Abtswoude, de bloemenpracht van
dit buitengoed, maar aan het eind van het gedicht voert de beschrijving tot
een meditatie over Gods grootheid in de natuur. In dit kennelijk in opdracht
geschreven, zomerse gedicht is nog geen spoor van de ziekte en somberheid
te vinden die Poot later in 1725 zo kwellen. Gedichten. Deel 2 Mengelwerk.
1725. dbnl.org
Bloemzang ten lusthove van de weledele heer Juliaan van Groenewegen, raad
en vroedschap der stad Delft, baljuw en schout van Abtsrecht en Zouteveen,
schout van Overschie en Hogenban, ‘t hof van Delft, Vrijenban, Biesland:
kassier der Oostindische Maatschappij ter kamer der gemelde stad, enz.
Lust u te zien ‘t geen waard is hoog te prijzen,
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Schuins over de eetzaal ligt de concertzaal, die inderdaad prachtig
is, en door menige Hollandse stad aan ‘t Bagno mag benijd
worden. In Italiaanse stijl opgetrokken is ze ongeveer 100 voet
lang en 40 voet breed. Allerlei smaakvolle figuren versieren de
wanden, terwijl glazen kronen en verscheidene lustres729 op
de avond des feestes een licht beloven, dat teruggekaatst door,
grote spiegels voorzeker een heerlijke uitwerking geeft. Aan ‘t
boveneinde der zaal staat Apollo730 met de harp, op een voetstuk,
dat tevens tot kachel dient, terwijl aan ‘t beneden-eind een haard
of nis geplaatst is, voorzien met aan de muur vast gehechte zeekoralen en schulpen,731 tussen welke de koppen van watervogels
heen gluren. Een gapend manshoofd overziet het geheel; verder
ontdekt men er ook twee dolfijnen en op de grond enige loden
kikvorsen.
Wanneer men nu de wonderlijke en vreemde haardgroep goed
bezien heeft, verdwijnt de cicerone, en opent de verborgen sluis
van een waterleiding, en nu spuwt alles om de haard wat maar
een mond heeft, zelfs de loden kikvorsen doen hun uiterste best
en scheppen fonteintjes. De jufvrouw Post van ‘t gezelschap kreeg
bij dit toneel weer een melancholische trek op ‘t aangezicht, die
echter door het zakuurwerk van den ontvanger der directe en
indirecte belastingen dadelijk verdreven werd.
Wij herinnerden ons732 bij deze fonteintjes de Drentse
afgevaardigde, die ter algemene vergadering van de Maatschappij
tot Nut van ‘t Algemeen naar Amsterdam opgegaan, de
zo volg mij door dees poort.
Hier bloeit de roem van Neerlands paradijzen
die oog en ziel bekoort.
729 Luster 1) Glans 2) Hangende luchter 3) Hanglamp met glazen kelken 4)
Kandelaar 5) Kroonkandelaar 6) Kroonlamp 7) Lichtdrager 8) Lichtkroon 9)
Luchter met armen 10) Meervoudige hanglamp 11) Stof 12) Weefsel.
730 Apollo was een van de belangrijkste godheden van de Griekse mythologie.
Zijn eredienst was van alle goden het wijdst verspreid onder het Griekse
volk en genoot het hoogste aanzien. Onder de verlatiniseerde naam Apollo
is hij bekend geraakt in Rome. Door de Griekse dichters wordt hij meestal
Phoibos Apollo genoemd. Apollo wordt ook wel als de vertegenwoordiger
van rationele schoonheid en orde beschouwd, tegenover Dionysos, die de
emotionele roes symboliseert.
731 Schelpen.
732 Een Drentsch gemeente-assessor...
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merkwaardigheden der hoofdstad willende opnemen, in de eerste
plaats naar ‘t Doolhof ging; aldaar op de plaats door ‘t ontzettend
wijd gapend beeld op zijn nankingse feestbroek733 gespogen
werd en zich hierover zo driftig maakte, dat bij dadelijk voor
zijn lidmaatschap der Maatschappij: tot Nut van ‘t Algemeen,
bedankte.

De zoetste harmonie

Verbeeldt u, waarde lezers, die, eer wij de concertzaal verlaten,
met ons uit de geopende deuren een blik in het heerlijke bos
werpt, dat gij in die diepe en sombere lanen van ‘t Bagno wandelt,
terwijl de wegslependste muziek u over ‘t wijde watervlak in de
oren ruist. Verbeeldt u, dat gij in een schommelend bootje op de
vijver wiegelt, ‘t helder maanlicht de toppen der bomen verzilvert,
een zacht windje door ‘t dennenbos suist en de bladeren der espen
zachtkens trillen, terwijl de zoetste harmonie van ‘t orkest de
geopende concertzaal ontsnapt en u tegemoet zweeft!
Zou een schone stille zomeravond zaliger te genieten zijn?

Godsdienst en liefde

De Groningers hadden haast; en daarom werden wij, onzes
ondanks, in hunne achterhoede medegesleept naar ‘t kerkje, dat
eenvoudig maar schoon, voor hart en oog beide merkwaardig is.
Feith,734 de geliefde zanger van Godsdienst en liefde, die met de
vriendschap van de vader van Vorst Alexis vereerd was en dikwerf
‘t Bagno bezocht, schreef de volgende regels boven de ingang der
kerk:
O Stervling, wie gij zijt, kan u natuur bekoren,
Kniel in dit heiligdom voor uwen Schepper neer,
Hij die ‘t heelal vervult, wil hier uw lofzang horen,
Maar kies uw edel hart ten tempel van Zijne eer!735
733 Nanking of Nanjing is een stad in de Volksrepubliek China en de
hoofdstad van de provincie Jiangsu. Momenteel wonen er zo’n 7,7 miljoen
mensen. De meesten zijn Han-Chinezen.
734 Rhijnvis Feith (Zwolle, 7 februari 1753 (doopdatum) - aldaar, 8 februari
1824) was een Nederlandse schrijver van gedichten, toneelstukken, enkele
cantates en een theoretische verhandeling over Immanuel Kant en dichtkunst.
735 De ouderdom, in zes zangen, Stervling, wie gij zijt! uw kort verblijf op
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terwijl boven de anderen ingang, de grote zanger der Messiade,736
in verheven proza, de heilige plaats volkomen waardig, de
bezoeker aldus toespreekt:
“Vom, Werthe der heiligen Stunden hingerissen Durchschauere
euch ein mächtiges Gefühl des ewigen Lebens; zählt hier die
besseren Minuten tief anbetend, und krönet sie dann mit
Thaten der Seele.”737
Hoe gaarne hadden wij in dit huis des gebeds een godsdienstoefening bijgewoond? Hoe ontvankelijk moet hier het hart zijn
voor de roepstem van een Vader, die zo veel schoons om ons heen
schiep, opdat wij ons zouden verlustigen in Zijne schepping en
dankbaar opzien tot de Bron van zoveel zegeningen.

Evangeliezegen

Gewis, een rijke Evangeliezegen kan hier Niet achterblijven, als de
leraar op de Bijbel en op de natuur wijst, om de mens zijn grootse
bestemming te herinneren. Zo ergens dan moet hier ’t Evangelie in
den mond eens welsprekende redenaars, een woord zijn des levens,
ten eeuwigen leven. Na de kerk bezochten wij de belvedère,738 die,
op een eiland gelegen, haar grijze kruin uit het dichte lommer van
aarde Is voor uw’ eedlen geest van onbezetbre waarde. Feith, Rhijnvis 1802
Delpher.nl
736 De Messiade is de epische weergave van het leven van Jezus, rekening
houdend met het materiaal dat in de evangeliën wordt gegeven. Messiaden
vinden hun oorsprong in de evangelieharmonieën, b.v. in Tatianus’
Diatessaron en de oude Saksische Heliand en het evangelieboek van Otfrid
von Weißenburg.
737 Aanleg van parken ...en boven den anderen ingang dit opschrift van den
beroemden zanger der Messiade , Friedrich Gottlieb Klopstock dragende :
..Vom Werthe der heiligen Stunden hingerissen , durchschauere euch ein
mächtiges Gefühl des ewigen Lebens ; zählt ... T.F. Uilkens 1854
En
Brieven, geschreven op eene wandeling door een gedeelte van Duitschland en
Holland, in den zomer van 1809 Boven het andere het volgende van Klopstock
: Vom Werthe der heiligen Stunden hingerissen durchschauere euch ein
mächtiges gefühl des ewigen Lebens ; zählt hier die besseren Minuten tief
anbethend , und krönet fie dann mit Thaten der ... 1809
738 Mooi kijken; uitzichttoren.
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boom en struiken verheft en een heerlijk gezicht over ‘t Bagno
beloofde. Enige fraaie bootjes lagen aan de oever in een van welke wij
de overtocht deden, nadat wij van de Groningers afscheid hadden
genomen. Ook onze geleider, die we hadden gegeven wat ons goed
dacht,739 verliet ons, en hield zich in dezen, zoals de meeste mensen
doen, aan de wil der meerderheid, er bij in ‘t oog houdende, dat tien
Groningers groter fooi zouden geven dan drie Drenthers.
Een vissersjongen nam de roeispanen en bracht ons aan ‘t
eiland. Eerst gingen wij door een grot, klommen toen langs
stenen trappen omhoog en genoten aldaar een vrij geruime
tijd ‘t schoonste uitzicht op ‘t landgoed. Vervolgens afdalende,
bezochten wij een kamer, die een visboot gelijkt; de wanden ervan
vertonen allerlei waterdieren van paarlemoer en in de bodem ziet
men een badkuip. De ruimte zelve is een soort van album. Hier
staan de namen aangeschreven van duizenden, die dit lustoord
bezochten. Ach! er waren ook bij, die met een stil verdriet onder
de trotse eiken van ‘t Bagno wandelden, met ongekende smart dit
paradijs doorkruisten, welks zalige rust geen beeltenis van hun
hart was. Als een bewijs daarvan laten wij de volgende regels, met
potlood op de witte muur geschreven hier volgen, als wij ons niet
bedriegen ontleend uit Ten Kates740 vertaalde poëzij:
AAN L...!
Te droomen van geluk en in de smart te ontwaken,
Is ‘t droevig’ lot van elk die tot deze aard behoort,
En wien de minnevlam doet blaken. Maar als de morgenstond dien korten slaap verstoort,
Dan grieft het ons, dat we ons vergaten
En dat een droom ons heeft misleid,
Om ons, in foltrende eenzaamheid,
Aan ‘t bitterst leed ten prooi geheel alleen te laten.
Doch wie beseft de smart, die hem geheel verplet,
Wien ‘t zuiverst zielsgevoel, wien de allerteêrste liefde
739 Passende fooi.
740 Jan Jakob Lodewijk ten Kate (Den Haag, 23 december 1819 - Amsterdam,
26 december 1889), was een Nederlands dichter en dominee.
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Door geen onreine drift besmet,
Bedrogen heeft en naamloos griefde! -!741
741 Lichtzinnig
Gij zijt niet trouwloos, neen! maar jegens hen lichtzinnig,
Die ge eens hebt aangekleefd met teedren minnegloed:
Dit denkbeeld vlijmt den boezem innig
En maakt de tranen wrang, die gij hen storten doet.
Ja, ‘t geen mij ‘t hart heeft opgereten,
Dat nimmer troost of heeling vindt,
Is ‘t wreed bewustzijn, dat gij mint,
Maar al te ras, helaas! uw liefde kunt vergeten.
Niet haar betreuren wij, die gants meineedig werd:
Wij schuwen haar bedrog en leeren haar verachten;
En zo ons de angelspits der smart
Ook ongeneesbaar wondt, de Trotschheid schenkt ons krachten
Maar ach! als Zij voor ons verkoelt,
Die onverdeeld aan ons gehecht was,
Wier liefde zuiver en oprecht was,
Ja, dan gevoelen wij wat thands mijn hart gevoelt!
Te droomen van geluk en in de smart te ontwaken,
Is ‘t droevig lot van elk die tot deze aard behoort
En wien de minnevlam doet blaken
Maar als de morgenstond dien korten slaap verstoort,
Dan grieft het ons, dat we ons vergaten,
En dat een droom ons heeft misleid,
Om ons, in foltrende eenzaamheid,
Aan ‘t bitterst leed ter prooi geheel alleen te laten!
Doch wie beseft de smart, die hem geheel verplet,
Wien ‘t zuiverst zielsgevoel, wien de allerteerste liefde,
Door geen onreine drift besmet,
Bedrogen heeft en naamloos griefde?
Ai mij! wat koelheid u vervult,
Ik wil ze, in weêrwil mijner tranen,
Een spel van mijn verbeelding wanen,
En meenen dat Gij steeds dezelfde blijven zult.
Naar Byron 1836
J.J. L. Ten Kate. Naar Byron. Delpher.nl
Het gedicht van Bron is gemakkelijk op het web te vinden.
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Een weinig lager had men, wellicht om den bedrogene te troosten,
ter neder geschreven:
Eens zal zij, door ‘t verwijt gefolterd, ‘t brandend oog
Wanhopig heffen naar den Hemel en hem smeeken
Dat haar één enkle drop moog’ langs de kaken leken
Dat zij zich zelv’ beweenen moog742
Dat was een verschrikkelijke wraakbede voor ‘t verraad! Wij
beklaagden ‘t meisje, maar hadden om harentwille liever gezien,
dat de bedrogene ‘t slot van Ten Kates vers erbij gevoegd had.743

Dorst

De tijd, die we tot de bezichtiging van ‘t Bagno hadden bepaald,
was verstreken. We treden daarom ook niet in een nauwkeurige
beschrijving der lustplaats; er is veel dat ze met andere
landgoederen gemeen heeft, maar ‘t geheel is indrukwekkend en
groots en wordt zelden geëvenaard.
Gedurig bleven wij op de terugwandeling nog eens stilstaan,
om als opnieuw ‘t trotse Bagno te bewonderen, en een gevoel van
dankbaarheid welde in onze harten op voor de welwillendheid
van de Vorst, die elk de onbepaaldste vrijheid geeft, om zich hier
in de wonderen van natuur en kunst te verheugen.
Niemand verlate ‘t heerlijk Bagno zonder in stilte zijn hulde
gebracht te hebben aan de Vorst, wiens minzaamheid algemeen
geroemd wordt, wiens zin en smaak voor natuur en kunst zich
Thou Art Not False, But Thou Art Fickle
Thou art not false, but thou art fickle,
To those thyself so fondly sought;
The tears that thou hast forced to trickle
Are doubly bitter from that thought:
‘Tis this which breaks the heart thou grievest
Too well thou lov’st – too soon thou leavest.
742 Gedichten van Nicolaas Beets Tweede Deel [1905] Gedicht Heiligschennis
van Nicolaas Beets. dbnl.nl
743 Dus: Ai mij! wat koelheid u vervult,
Ik wil ze, in weêrwil mijner tranen,
Een spel van mijn verbeelding wanen,
En meenen dat Gij steeds dezelfde blijven zult.
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hier zo heerlijk openbaart en die niet moede wordt om veel te
doen tot genoegen en voordeel van zijn onderdanen.
Wordt onze wens vervuld, dan smake hij een zalige levens-avond
te midden van zijn familie; dan zij de dank der beweldadigden
een zoete beloning voor zijn zucht om het algemeen welzijn te
bevorderen en de bewustheid vooral van getrouw te zijn geweest
in de hoge werkkring, waarin de Voorzienigheid hem plaatste, zij
hem ‘t grootste loon dat deze aarde kan schenken.
Weldra waren wij de ingang van ‘t Bagno genaderd, en met zeker
leedwezen lieten we voor ‘t laatst het oog nog eens op het liefelijk
oord rusten.
Dieu nous prête un moment les prés et les fontaines,744
Les grands bois frisonnants, les rocs profonds et sourds,
Et les cieux azurés et les lacs et les plaines,
Pour y mettre nos coeurs, nos rêves, nos amours!
Puis il nous les retire. Il souffle notre flamme.
Il plonge dans la nuit l’antre ou nous rayonnons,
Et dit à la vallée où s’ imprima notre âme,
D’effacer notre trace et d’oublier nos noms.
Eh bien! oubliez-nous, maison, jardin, ombrages!
Herbe, use notre seuil! ronce, cache nos pas!
Chantez oiseaux! ruisseaux, coulez! croissez feuillages!
Ceux que vous oubliez ne vous oubliront pas.745
Zeiden wij Victor Hugo746 na, en zelfs de procureur had er vrede
744 God leent ons voor een tijdje weiden en fonteinen, Vertaald met; deepl.
com
745 Œuvres de Victor Hugo
Poésie / Victor Hugo Victor Hugo. 1842 dbnl.org en delpher.nl
Lang gedicht Tristesse d’ Olympio. Le 21 octobre 1837. Op het web.
746 Victor Marie Hugo was een Frans schrijver, dichter, essayist en staatsman
en wordt beschouwd als een van de belangrijkste en invloedrijkste Franse
romantische auteurs van de 19e eeuw. Hij schreef romans, gedichten,
toneelstukken, essays en politieke toespraken en liet ook een uitgebreide
briefwisseling na. Victor Hugo werd sterk beïnvloed door François René de
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meê, dat we met die woorden ons vaarwel aan ‘t Bagno toeriepen.
Dicht bij de Hagenpoort bevindt zich ‘t vorstelijk Kabinet,
waarin wij onze lezers nu zullen binnenleiden.

Museum Steinfurt

‘t Museum747 is een, voor Steinfurt, vrij aanzienlijk gebouw, maar niet
ruim genoeg voor de talloze voorwerpen, die hier, als opeengehoopt,
aanwezig zijn. Wij geloven onzen lezers geen ondienst te doen, met
een kort overzicht van ‘t merkwaardigste in dit kabinet voorbanden, te
laten volgen, en wensen tevens dat ze met ons den Heere Denhard,748
opzichter van ‘t Museum, danken voor zijn bereidwilligheid om ons
onderstaande beschrijving te overhandigen.
‘t Kabinet dan bestaat uit zeven vertrekken en bevat:

1e kamer
1. Een uitgelezen verzameling van pl. m. 1200 stuks kiezelstenen,
waaronder de schoonste soorten van agaath, carolijn, jaspis en
chalcedon, alsmede vazen uit agaath geslepen; enige amethysten
en werk in mosaïk met dendriden, munten door bijzondere
schoonheid uit.
2. Verscheiden schoon-geslepen kristallen en topazen.
3. Een aanzienlijke verzameling van gepolijste marmersoorten.
4. Het theologische, juridische, geneeskundige en een gedeelte
van ‘t philosophische vak (‘t laatste in onderafdelingen) der
bibliotheek, die in ‘t geheel uit pl. m. 10.000 delen bestaat en zeer
belangrijke werken in alle vakken behelst.
5. Een verzameling van (koperen) platen; daaronder zijn stukken
der oudste meesters, b. v. van Golzius, Bloemart, Rembrandt,
Visscher, Laraisse enz.
Chateaubriand. Hugo publiceerde zijn eerste dichtbundel in 1822.
747 De collectie is verplaatst naar het museum in Bad Bentheim.
748 Bentheim-Steinfurtische, Lagische, Oberysselsche und sonstige Beyträge
zur Geschichte Westphalens, zugleich ein Versuch einer Provinzial-Geschichte
der merkwürdigen Graffschaft Bentheim. Friedrich Wilhelm Ferdinand von
Raet von Bögelskamp. 1805
August Friedrich Denhard is de uitgever van dit boek in Steinfurt.
Academischer Buchbruder u. Buchbinder. Misschien verwante van de
museumdirecteur
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2e Kamer
1. Verscheiden opgezette en gedroogde voorwerpen uit het
dieren- en plantenrijk, waaronder vooral merkwaardig zijn twee
mammouthstanden, de een 10, de andere 6 POND (TEKEN)
wegende, een heupbeen van 7,5 POND, in de Lippe gevonden, een
goed bewaard hoorn van een narval, lang 8 voet, een olifantstand
van 4 voet, door de bewoners der Guinese kust tot een blaasinstrument ingericht en met versieringen voorzien.
2. Een verzameling van in- en uitlandse houtsoorten.
3. ‘t Vervolg: der bibliotheek nl. het tweede gedeelte der
philosophische en de historische boeken.

3e Kamer
1. ‘t Model van den Jeruzalemse tempel, nauwkeurig door een
monnik vervaardigd en met paarlemoer ingelegd.
2. Wasboetseersels.
3. ‘t Vervolg der bibliotheek nl. philosophische vak, de Griekse
en Romeinse classici, verboden boeken (in een afzonderlijke
verzameling), zeldzame boeken, waaronder verscheidene
handschriften van waarde, op perkament, met gouden en
gekleurde letters, uit de eerste helft der 14de eeuw. Onder de
drukwerken verdient opmerking een bijbel in 1485 te Straatsburg
gedrukt en naar de Vulgata vertaald, voorts een misboek door
Joan Scheffer te Mentz gedrukt. Eindelijk verscheidene werken
met houtsneden van de oudste meesters, b. v. van Pleuydenwarf,
Michael, Wohlgemut, enz.

4e Kamer
1. Een verzameling van mineralen, als: meer dan 300 aardlagen
uit onderscheidene mijnen - heerlijke ruwe amethijsten, waarbij
een exemplaar van de grootte en de gedaante van een mensenhoofd,
van buiten met een korst van gewoon kiezel omgeven, van binnen
hol en met de schoonste amethijsten bezet; een bergkristal van 1
voet hoogte en 4,5 duim middellijn.
2. 420 versteende voorwerpen uit het dieren- en plantenrijk,
daarbij een grote ammoniet, met versierde krijstaldruppels - een
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versteende snip en een stuk wilgenhout, dat aan de ene zijde door
polituur749 op ‘t fraaiste agaath gelijkt.

5e Kamer
1. Physische, optische, mathematische en chirurgische
werktuigen.
2. Een verzameling van 139 voorwerpen uit het dieren- en
plantenrijk, in spiritus.
3. Verscheidene anatomische praeparaten, als: embryo’s van
mensen, monsters, enz.
4. Een wel bewaarde mummie van ‘t mannelijk geslacht, in de
Arabische woestijnen gevonden en door ‘t hete zand uitgedroogd.
5. Een verzameling van chemicalia en een herbarium.
6. Een oud-Duitsch drinkglas 1 voet hoog, van 1589, versierd
met voorwerpen van echte oude glasschilderkunst.

6e Kamer
1. Een verzameling van 932 stuks Romeinse, Griekse en andere
zeldzame munten.
2.Verschillende Romeinse, Griekse, Germaanse en andere
oudgoden; b. v. een verzameling penaten -of huisgoden der
Romeinen, afbeeldingen van verscheidene Romeinse Keizers,
merkwaardigheden uit Pompeji, wapenrustingen uit de
riddertijden, enz.
5. Een collectie Romeinse en Germaanse urnen en kruiken,
waaronder een Romeinse urn die zeer merkwaardig is en uit
749 Wrijven. Politoer is een oplossing van schellak in alcohol (methanol,
ethanol, brandspiritus, enz.) die wordt gebruikt voor het aanbrengen van
een beschermende of afdichtende, en vaak glanzende en heldere laag op een
oppervlak, bijvoorbeeld hout. Politoeren is het op hout aanbrengen van de
politoer zodat een dunne, glanzende film ontstaat.
Schellak is een materiaal, gewonnen uit de afscheiding van bepaalde luizen,
dat vele toepassingen kende en nog kent. Het werd onder meer gebruikt voor
het vervaardigen van lakzegels, als afdichtingsmiddel in de houtbewerking
en voedingsnijverheid, bij het maken van hoeden en watervaste inkten en
als isolatielaagje voor koperdraad van transformatoren en smoorspoelen.
Het wordt nog steeds gebruikt als basis voor de waslaag die op citroenen
gespoten wordt en in de farmaceutische industrie.
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hoofde harer hoogte van 3,5 voet, èn om haren omvang in
diameter van 2,75 voet. Deze urn werd in de grond gevonden bij
de buurtschap Herbeck in ‘t graafschap Bentheim.
4. Wapens, huisraad, kledingstukken en andere merkwaardige
voorwerpen van verscheiden Indiaanse volksstammen en van de
Chinezen.

7e Kamer
1. 1657 schelpen en hoornen, waaronder kostbare en zeldzame.
2. Meer dan 100 koralen en zeegewassen.
3. een verzameling opgezette in- en uitlandse vogels.
De verzameling van schilderijen loopt door alle vertrekken van
‘t Museum en bevat behalve zeer vele welgelijkende portretten,
onderscheidene stukken van waarde van de beroemdste meesters,
o.a. van Raphael, Sanzio van Urbino, Hannibal Caraccii, Karel
Maratti, Lucas Cranach, Teniers, Wouwerman, Breughel, Adriaan
Brouwer, Jan Steen, Ostade, Nickel Carree, Jordans, Dieterich
Maas, Palamedes, Anton Moro, enz.
Behalve dit Museum is de Vorst nog in ‘t bezit van vele
voorwerpen, die uit een historisch-antiquarisch en natuurhistorisch opzicht merkwaardig mogen heten, als:
1. Een pokaal uit zuiver bergkristal, 3/4 voet hoog en op een
gouden pedestal geplaatst. ‘t Was de gewone drinkbeker van
Keizer Adolf, zoon van Graaf Walram van Nassau, in 1292 tot
Keizer verkoren en te Aken gekroond. Toen men hem de tijding
bracht dat zijn mededinger Albert van Oostenrijk ook tot Keizer
was gekozen, zat hij juist aan de maaltijd, en beet hij, in zijn drift,
uit deze pokaal een stuk gelijk duidelijk te zien is.
‘t Volgende extract behelst de bijzonderheden dezer
geschiedenis.

Extract
uit de oorkonden, die zich in ‘t archief bevinden van H. D. H. de
Vorstin-weduwe van Nassau-Siegen.
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Op de huis-inventaris bl. 56 N° 92, staat: een pokaal van Keizer
Adolf, zoon van Walram, graaf van Nassau, waaruit hij gewoonlijk
bij de maaltijd dronk en welks deksel verloren is geraakt. In
denzelven ligt een geschrift van de volgenden inhoud:
Keizer Adolf zoon van Walram van Nassau’ werd in 1292 door
de gezamenlijke Keurvorsten tot Roomsch Keizer verkoren en
te Aken gekroond. Maar Albert van Oostenrijk begeerde de
keizerlijke waardigheid ook en ving een oorlog aan; hierdoor
geraakte het rijk in onrust, en daar de meeste Keurvorsten
Keizer Adolf afvielen en Albert tot Keizer maakten, zo
ontstond er een vredebreuk en hevige krijg. Adolf, toen hem
‘s middags aan tafel ‘t bericht gebracht werd, dat Albert tot
bij-Keizer benoemd was, nam in zijne drift dezen pokaal en
beet er een stuk uit. Daarop verzamelde hij zijn leger en verjoeg
Albert van Ulm tot Waldshut, van Waldshut naar Hitzingen en
van hier naar Straatsburg. Maar in 1298 kwam ‘t bij Gelheim
tot een gevecht. Adolf was te driftig en viel met de ruiterij op
Albert aan, doch werd door deze met de lans in ‘t oog gestoten,
waaraan hij stierf. Ook Albertus van Oostenrijk, zoon van
Keizer Rudolf I, werd op 1 Mei 1303 door Joan von Schwaben
bij Rhijnfeld vermoord. Voorts hebben de erfgenamen van
Keizer Adolf deze pokaal als een heiligdom bewaard en die
niet anders dan bij hoge feesten aan de maaltijd gebruikt. En
heb ik ondergetekende, op hoog bevel, dit, naar ‘t zich in den
pokaal bevindend origineel, hetwelk zeer onleesbaar en door
den tijd grotendeels vernield is, met moeite afgeschreven en als
een oorkonde weder in den pokaal gelegd.
Siegen, den 5 Maart 1775.
Adolf Sigismund Goetze, geheimschrijver bij H.D.H. de
Vorstin. weduwe van N. S.
2. De gouden halsketen van den graaf van Hoorne, die den 5
Junij 1568 met den graaf van Egmond te Brussel op Alba’s bevel
onthoofd werd. Aan deze keten bevindt zich ‘t gulden vlies en een
kleine gouden bedelzak als symbool: fidèle jusqu’ à la besace.750
3. De geuzennap van den graaf van Hoorne, uit een
kokosnootschaal vervaardigd.
750 Trouw aan de kern.
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4. Een zeldzame Germaanse urn, uit het fijnste goud, 1/2 voet
hoog en 24 lood751 zwaar met eenvoudige versierselen; zij werd in
‘t gehucht Gölenkamp bij Ulsen, in Februarij 1840, door een boer
gevonden.
5. Een verzameling van zeldzame gouden en zilveren munten.
6. Een dito van edelgesteenten.
7. Enige antieke vazen uit ivoor en andere stof gesneden.
En verscheidene merkwaardigheden meer.
Hadden we door de beleefde en kundige opziener van dit hoogst
merkwaardig kabinet begeleid, zo veel dagen te midden van zo
veel schoons en zeldzaams mogen doorbrengen, als we er uren
vertoefden!
Wij verlieten ‘t gebouw, dat we aanzienlijker wensten om
de schatten; die ‘t bewaart, met de wens, dat we spoedig, met
meerder tijd en oplettendheid ‘t een en ander konden herzien
en tevens de laatstgenoemde kostbare oudheden eens mochten
beschouwen, die de welwillendheid van Vorst Alexis zo gaarne
voor de beschaafde vreemdeling ten toon spreidt!
Zeer voldaan over ‘t Bagno en ‘t Museum, kwamen wij in
‘t logement terug, traden de ruime, door talloze schilderijen
versierde zaal binnen en dronken een fles wijn, die hier goed en
goedkoop is.
De heer Prumers, met wie wij breedvoerig over ‘t Bagno en
deszelfs hoge Eigenaar spraken, was onuitputtelijk in de lof des
Vorsten, en wij geloven gaarne, dat er niets overdrevens in die
lofspraak was. Het schone landgoed is zijn oogappel, daaraan
besteedt hij, zijne beste zorgen en ontziet hij moeite noch kosten,
hoe aanzienlijk die ook zijn mogen, om alles op de hoogte van den
tijd te houden en de smaakvolste verbeteringen en veranderingen
aan te brengen.
Zelf leeft de Vorst zeer stil en huiselijk, zonder vertoning van
uiterlijke praal. Hij bezoekt zelden publieke vermakelijkheden,
doch is overigens zeer minzaam en voorkomend jegens elk, die
hem nadert, en onderhoudt zich dikwijls met de vreemdelingen,
die in ‘t Bagno rondwandelen.
751 Gewichtseenheid. Lood rond 15 gram
https://mgw.meertens.knaw.nl/maat/64
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Lelijk stadhuis

Steinfurt heeft een beter aanzien van binnen dan Bentheim en
ongetwijfeld meer nette gebouwen. Behalve de hoofdstraat, zijn er
nog talrijke achterstraatjes, die een rommelzooi van allerlei hoge
en lage, goede en akelige huizen opleveren.
Wij geloven echter niet, dat er enige stad op de bekende aardbol
gevonden wordt, waar zulk een uitstekend lelijk stadhuis is, als te
Steinfurt. De vreemdeling wendt allerwege ‘t eerst zijn voet naar ‘t
raadhuis, en is bijna zeker, dat de stedelijke hoogmoed zich altijd
in een meer of min statig en deftig gebouw lucht geeft; maar hier
is ‘t, of de goede Steinfurters erop gezet zijn, om van ‘t algemeen
gebruik af te wijken en de verwachting der reizigers te duperen.
En dit getralied hok torst nog een net torentje, alsof men
bevreesd was, dat de attentie er niet op mocht vallen!
Met genoegen vernamen wij echter, dat de regering der
residentie ‘t onvoeglijke heeft ingezien, om in zulk een gebouw
haar waardigheid op te houden, en zal 1844 een gebouw zien
verrijzen, passende aan ‘t goed gerucht, dat er van ‘t bevallige
Steinfurt overal is uitgegaan.
Overigens heeft men er twee protestantse kerken en één voor de
R. C. eredienst, die echter weinig merkwaardigs opleveren.

Israëlitische dochteren

De handel te Steinfurt heeft niet veel te betekenen, de inwoners
genereren zich met akkerbouw, winkelnering en handwerken,
terwijl 36 Joodse families de kleinhandel in en buiten de stad, met
de meeste ambitie uitoefenen en de anders stille zaterdag door een
permanente straatparade veel luister bijzetten.
Wij althans hadden het genoegen van dit laatste getuige te zijn
en doen hier openlijk hulde aan de ogenschijnlijk bevalligheid
van een dozijn Steinfurtse Israëlitische dochteren. Toen voorheen
de kinderen van Israël in de meeste Hannoverse plaatsen geweerd
werden, was Steinfurt hun een vrijstad, tegen contante betaling
van ƒ 30. Deze vergunning lokte velen naar de residentie en draagt
nog de gezegendste gevolgen voor stad en land!
Steinfurt wordt jaarlijks door zeer druk door vreemdelingen
bezocht. Een verblijf aan de naburige blad badplaats Bentheim
eist ook een bezoek te Steinfurt, althans van hen wien zulk een
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uitstapje niet deert en elk, die alleen Bentheim vluchtig bezoekt
zou een halve reis menen gedaan te hebben, als hij ook ’t Bagno
der residentie niet had gezien. ‘t Logement de Zon, waar wij onze
intrek namen, ontvangt jaarlijks wel 1000 vreemdelingen, met
inbegrip de commis-voyageur,752 over zijn vriendelijke drempel.
Geen wonder dat zoveel bezoek een gunstige invloed op de
welvaart van de inwoners uitoefent. En welke gunstig denkbeeld
koestert men bij dit alles niet van het gezellige verkeer, in ‘t oord,
waar Natuur en Kunst elkander zo zusterlijk de hand reiken en er
de vollen hoorn harer beste gaven zo onbekrompen uitstorten!
Stil en rustig ligt toch ‘t stadje, door dichte bossen en ‘t heerlijk
Bagno, vruchtbare korenakkers en vriendelijke tuinen omgeven,
terwijl heldere beekjes, in honderden kronkelingen, hier in
loof en twijgen verscholen, en ginds vrij bespied, zich in de
natuurlijkste en bevalligste wendingen naar de stad spoeden, om,
dáár verenigd; ook nog de nijverheid van dienst te zijn, en dan
met klaterend gedruis haar ‘t afscheid toe te roepen. Hoe zacht
moet, ‘t hart gestemd zijn, hier, waar de milde en schone natuur
zo veel liefde en goedheid predikt!

Roddels

Maar ach, in dit landelijk paradijs van vrede en harmonie wordt
de broeder hand niet uitgestoken om het zoet van het leven door
vriendelijke omgang nog aangenamer te maken. In Steinfurt
woont de liefde niet van het Hannoverse Neuenhaus. Er heerst
een bedroevende tweespalt tussen de talrijke ambtenaren en hoe
nadelig deze terugwerkt op de gezelligheid in het algemeen is
licht te vermoeden. Naar wij hoorden, mag de oorzaak van deze
onenigheid gering en in het even kleingeestig geheten worden,
dat ze door sommigen gekoesterd, steeds levendig blijft, want de
gevolgen zijn treurig en bederven zo veel goeds, door een hart en
een zin in kleine stadjes uit te werken.
Is er dan niemand, die de eerste zijn wil om de verzoenende hand
toe te reiken? Moet in deze tempel van de natuur de twistgodin
voor altijd op haar stekelig kussen zitten? Men verwijdere haar en
die haar aanhangen!
De IJsterberg zij het verbanningsoord voor wie geen open hart
752 Handelsreizigeer.
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en zin hebben, noch voor natuur, noch voor kunst, noch voor de
heilige vriendschap, die zoveel zoete vreugde schenkt en zoveel
leed vergoedt. Ze harmoniëren beter met de harde steenrotsen en
naakte woeste heuveltoppen, dan met Flora’s lusthof of ‘t kalme
beekje, dat effen en onberoerd door ‘t dal glijdt.
Waar ons de macht gegeven, om even als de zo gevierde man van
onze jaarmarkten, de betoverendste landschappen in zijn kijkkast
met een vingerdruk weg te schuiven en ze met een: “Zie maar
rechtuit heren en dames!” Door rotsgezichten te doen vervangen,
we hadden tot straffe van hen die Steinfurts conversatie bederven,
de stad op de IJsterberg gedraaid en Coevorden in haar plaats
geschoven. We hadden … maar hoe goed dat aan ons de wrake753
niet is! Zou een gehele stad lijden om enkelen... Genoeg hiervan
– mocht dit welmenend en onpartijdig woord iets goeds te
Steinfurth uitwerken!
Wij wensen het ook om der Steinfurtsche dames wille, die toch
zeker mede in ‘t onaangename gedrang komen.

Table d’ hôte

Over de vermakelijkheden der residentie hoorden wij niet veel
spreken. Even voor onze komst aldaar was er een nog al belangrijk
familie-bal gegeven. Dit gebeurt er meer; misschien op de
verjaardag eener schone, of bij een blikken, koperen of zilveren
bruiloft.754 Men vermaakt er zich dan wel; althans wij spraken
een heer, die van de partij geweest was; en er ook alle tekenen
van droeg. Hij had zich prachtig geamuseerd, en hief, toen hij
dit zei, zijn beide ogen veelbetekenend op naar een hele lieve
Amsterdamse apothekersdochter, die van ‘t zelfde gevoelen was
en te Steinfurt logeerde.
Des avonds soupeerden wij aan de table d’hôte755 van den heer
Prumers, en aten er, onder de opperste leiding van de eeuwig
onbeweeglijke en attente gastheer, bij uitstek lekker. Een Weener756
753 Variant op: De God der Wrake De God van de Hebreeuwse Bijbel zou een
meedogenloos Wezen zijn, wraakzuchtig en wreed. Lijnrecht daartegenover
staat de God van het christendom, die een en al liefde uitstraalt.
754 Resp. 5, 10,15 jaar getrouwd. De gemiddelde leeftijd lag lager dan in
2022. Goud en diamant kwam zelden voor.
755 Tafel van de gastheer.
756 Weener is een stad en gemeente in de Duitse deelstaat Nedersaksen,
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lekkerbek zou na zulk een souper de handen zeer vergenoegd
op den buik gelegd en er een hartelijke lofspraak over gehouden
hebben.
Na een weinig keuvelens, waaraan ook een lang Pruisisch heer
deelnam, van wie eenmaal in het revolutionerende Parijs de tenen
waren stuk getrapt, terwijl hij met de borst tegen de bajonetten
der nationale garde werd geduwd, begaven wij ons naar de
slaapkamer, waar ons geen woeste tonelen757 wachtten, tenzij in de
droom, en ontwaakten in de vroege morgen, om in de haast een
déjeuner te nemen en de terugreis op Bentheim te aanvaarden.

Pijpenkop met damesportret

De slaapvertrekken in de Zon zijn beter en ruimer dan in ‘t
Bentheimse Witte Paard, doch de lampetkom was hier zonder
kan of caraffe en een glas water stond er weer als een pomp in ‘t
midden. Aan ‘t déjeuner hadden wij vers brood, dat te Bentheim
elke morgen niet gebakken wordt, als Christientje ten minste de
waarheid getrouw was, en ook goede Hollandse kaas, die we te
Bentheim niet hij ‘t ontbijt ontdekten. We nuttigden ‘t een en
ander in behagelijke rust, en rekten deze bezigheden uit, want
node verlieten wij ‘t lieve stadje en toen Hans eindelijk met lange
poten zijn kennis met de kleedwagen hernieuwde, vergat onze
reisgenoot zo geheel en al de registers van de burgerlijke stand,
obligaties en dood-attesten, dat hij zijn voornemen openbaarde
om eerst nog te Steinfurt, als een gedachtenis aan de stad, zich een
pijpenkop met een damesportret aan te schaffen, waarvan geheel
Drenthe zou gewagen. Na lang zoeken geraakte hij ook werkelijk
in ‘t bezit van een porseleinen kop met een portret, waarin hij
met alle geweld iets van Mareitien758 uit den 1ste jaargang van
den Drenthsche Volks-almanak (provinciale trots?) wilde vinden.
Wij konden hem in gemoede niet in zijn oordeel sterken en
verklaarden, dat de schone meer van een konijn had.
Jan List reed weer vooruit, terwijl wij begeleid door den heer
Prumers Steinfurt verlieten en een eind weegs voortwandelden.
tot 1932 gelegen in de Kreis Weener en nu gelegen in het landkreis Leer.
Lekkerbek; haring. Hier: Wenen, Oostenrijk. Smulpaap.
757 Ironie. Milde spot.
758 Verhaal en portret zijn hierna te vinden in Intermezzo. Zie inhoudsopgave.
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Waarlijk deze man is een model-logementhouder. Even als de Zon,
naar welke de herberg met ere genoemd is, ‘t aardrijk elke morgen
verlicht en koestert, zo is ook Prumers de man, wiens zorgen voor
‘t genoegen zijner gasten, als weldadige stralen vooral opgemerkt
worden. Hij is overal, in de zijkamer, in de zaal, boven, beneden,
vóór en achter, men ziet hem of zal hem zo zien, nauwkeurig en
met spoed de bevelen der gasten volvoerend, uitvorsend of hunne
lippen zich ook tot een vraag mobiliseren, of de ogen iets zoeken,
wat schuchterheid of bescheidenheid ongaarne vraagt. Zo zit de
reeds enigszins bejaarde man even lustig en opgeruimd bij een
gezelschap zoet pratende nachtplakkers, als hij bij ‘t krieken van
de dageraad verrijst, om te voldoen aan de luimen of ‘t genoegen
van hen, die altijd zeer matineus759 zijn, of ‘t alleen te Steinfurt
waren.
Wij drukten de oude man hartelijk de hand, riepen hem een
welgemeend vaarwel toe en verlieten Steinfurt met de wens, dat als
we nog eens weder dit vriendelijk oord mochten betreden, de zon des
hemels ons meer haar liefelijk aanschijn mocht gunnen, dan ‘t haar in
deze regenachtige dagen vergund was, en de herberg de Zon ons dan
weder even genoeglijk mocht innemen, als ze nu gedaan had.
Van ganser harte bevelen wij dit logement alle reizigers aan.

Weteringe

Op de terugreis namen wij nu een andere koers om de vervelende
vlakte, de Brechte genaamd, te vermijden, en hoewel deze weg
een weinig om was, berouwde ‘t ons niet. Het eerste dorp dat wij
bereikten was Weteringe.760
’t Was zondag; de Roomsche kerk stond open en wij stapten die
binnen. Twintig vrouwen in de niet onaardige kleding des lands,
benevens twee mannen, zaten in dodelijke stilte door de kerk
verspreid en zó in godsdienstige overdenkingen verdiept, dat ons
binnenkomen niet eens opgemerkt werd.
Talrijke schilderijen versierden de muren en ook ‘t altaar zag er
goed uit.
759 Le matin; de ochtend. Geneigd vroeg op te staan.
760 Een wetering is een watergang. Vooral bij de ontginning van
laagveengebieden was het graven van een wetering belangrijk voor de
afwatering van het gebied. De wetering werd vaak evenwijdig gegraven aan
de ontginningsbasis, zoals een weg, dijk of oeverwal.

513

Verder lieten wij ‘t dorp Ohne rechts liggen, en genoten hier en
daar heerlijke gezichten op de korenakkers, tegen en op de bergen
gelegen, zagen romaneske boomgroepen en ‘t kasteel van Bentheim
als machthebbende, dat zich boven alles verhief. Op weinige
afstand van ons, lag ‘t ruim zeven eeuwen heugende Schutterup,
waar men eens van een hogeschool droomde, maar dat stellig een
hoge toren heeft, waar men vroeger ‘t lijfrecht uitoefende, en in
de nabijheid de weduwen der Bentheimse graven, op den burgt
Altena, huisden, een burcht, die tevens gedurende jaar en dag tot
vrijplaats voor doodslagers diende. Na dit tijdsverloop vertoonde
zich de schuldige, slechts voor een ogenblik, even buiten ‘t gebied
van ‘t kasteel en hij was, daarin terugkerende, weer jaar en dag
veilig. Dat er ettelijke in de woningen der Gravinnenweduwen
logies namen en hoedanig de conversatie aldaar was, laat zich
vermoeden.761
De toren te Schutterup, de enige waardige vertegenwoordiger
der oudheid van de stad, is wellicht de hoogste der gehele
graafschap.
”Bij ‘t minste onweêr,’’ zei onze voerman “zat er de bliksem
altied in te morrelen, en daorumme hebt ze der vier verleiders
opezet, en nao die tied heur ie der niks meer van.”
Voor Bentheim verlieten wij de wagen weer, en om half één
stapten wij bij Madame Schön binnen, die met haar dochters
en Amsterdamse logée nog steeds een geweldige gezondheid
genoten.

761 Weduwen met gigolo’s. Frivole opmerking.
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Intermezzo

Mareitien

Een verhaal uit het midden der 13de eeuw.
En vraagt Majombe762 om licht en raad.
J. van Walré.
Graaf Adolf van Kleef
Niet ver van het dorp Vries in het landschap Drenthe stond voor
vele eeuwen, aan de zoom van een uitgestrekt bos, toen ter tijd
bekend onder de naam van ‘t Drentherwold, een oud kasteel,
hetwelk men algemeen van Romeinse oorsprong achtte; door vrij
diepe droge grachten omgeven en overigens van zware stenen
762 Verhaal Mareitien uit Drentsche Volksalmanak 1837 pag 70.
Verscheidenheden betrekkelijk booze kunsten en wetenschappen door een
phantastische wereld geschapen en wel inzonderheid die der tooverijen en
waarzeggerijen. 1848 Delpher.nl
Daar woonde in de achterbuurt een wijf,
Een spookheks oud en vuil
Die droomgezicht verklaren kon,
En met behulp van raaf en uil,
Door boer en adel, ‘t kostje won:
Daar ijlt de somb’re Adolf naartoe,
En geeft haar breed verslag,
Van zijnen droom, benauwende staat,
Van wat hij voelde, hoorde en zag,
En vraagt Majombe om licht en raad:
(Walré wordt geciteerd)
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gebouwd, had hetzelve een oorlogszuchtig aanzien kunnen
hebben, wanneer niet de muren met hoog opgaande gewassen
waren begroeid geweest.
Voor bijna zeshonderd jaren woonde hier een ridder,
Ulrich genaamd, die van een kruistocht naar het Heilige Land
teruggekomen, nog enigszins aan zijn bekomen wonden scheen
te lijden en zich voornamelijk om de gezonde luchtstreek, op dit
hoge gedeelte van Drenthe had nedergezet.
Ulrich, vermoedelijk een Duitser, althans daarvoor werd
hij gehouden, had van de bisschop van Utrecht, Hendrik van
Vianden, aan wie Drenthe in die dagen leenplichtig was, verlof
bekomen om op zijn gronden, zo rijk aan grof en klein wild, te
mogen jagen en dit vooral lokte de ridder menigmaal naar de
verschillende streken van het landschap.
Op de jacht verzot, vertoefde Ulrich gehele dagen tussen de
ronde heuvelen, welke zich op de vlakte ten noorden van het
klooster Maria’s kamp763 zo menigvuldig bevonden, en liet in
deze streken een uur ten westen van Vries, een hut bouwen, om
in dezelve des verkiezende te kunnen uitrusten en aldaar enige
zijner vele jachthonden een verblijf te geven.
Nauwelijks vijf minuten verder dan dit jachtverblijf, bevond zich
die grote ronde grafheuvel, welke ten dele was uitgehold en aan
een vrouw tot woning verstrekte, onder de naam van Geertruid
of de witte bergvrouw, kende ieder uit de omtrek de bewoonster
van deze heuvel. Zij was een heilige, die vaak de toekomst
aan de gelovige landbewoners opende, allen raad en bijstand
verleende, kruiden tot artsenij mengde en boven alles vroom en
godsdienstig was. Maar wat meer zegt, in het oostelijk en niet
tot woning uitgeholde gedeelte van de grafberg, bevond zich de
afbeelding van een zittende Maria, met het kind Jezus,764 en wie
ook deze afbeelding daar uit had genomen, men ontwaarde dat
dezelve altijd, na zes uren, wederom in de berg terugkeerde. Zulk
een wonder gaf aan deze heuvel een zich overal verspreidende
vermaardheid, en zelfs van zeer verre kwamen de vromen van die
tijd, daar hunne gebeden uitstorten, waarom reeds voor 100 jaren
763 Verwijzing naar Mariënkamp, eerst bij Rolde, later te Assen. Pas veel
later dan de 13e eeuw.
764 In het wapen van Drenthe.
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te dier plaatse een kleine kapel gebouwd was.
Op zekere morgen was de zon nog nauwelijks aan de kimmen
verrezen, toen Ulrich, een stuk wild najagende, zich toevallig op
het smalle harde pad bevond en op weg was naar de hut van de
witte bergvrouw ontwaarde hij een jong schoon meisje, hetwelk
gekleed in een wit gewaad, met loshangende haren en barrevoets,
biddende voortging. Zij hield haar armen kruiselings over de
borst geslagen, dragende in haar rechterhand een rozenkrans.
Ulrich hoorde haar zuchten en de zachte tonen van haar
ootmoedig gebed. De ridder getroffen en als betoverd door
de schoonheid van dit jonge meisje, bleef stil staan en toen zij
hem voorbij was, volgde hij haar van verre tot aan een kruispad,
waar hij eerbiedig naderende, haar dus aansprak: “Beminnelijke
schone! wat reden brengt u zo vroeg in de morgen op dit pad,
waartoe die gebeden en zuchten?”
Een rozenkleurige gloed verfde de wangen van het meisje.
“Ridder,” antwoordde zij, haar bruine ogen neerslaand, “mijn
moeder is krank; ik beloofde aan Geertruid twaalf bedevaarten
naar de Heilige Maagd in de witte heuvel wanneer mijn moeder
herstelde. De hemel verhoorde mijn beden en wederom ga ik naar
de heilige grafplaats ter bedevaart. Vergun mij, de weg ongestoord
te mogen vervolgen?”
“Heilig meisje! ga en bid voor uw moeder,” sprak Ulrich, terwijl
zijn ogen haar tot de kapel volgden.
Ulrich, zich de volgenden morgen op hetzelfde pad bevindend,
ontmoette andermaal de schone ter bedevaart gaande; vol eerbied
vroeg hij haar, of zij ook voor hem wilde bidden en dit gezegd
hebbende ging hij wederom henen.
Zo verliepen verscheidene dagen, totdat Ulrich het eindelijk
waagde om de beminnelijke maagd te volgen en in de kapel met
haar te bidden.
In het huiswaarts keren deelde Mareitien, dus765 was het
vriendelijke meisje geheten, aan Ulrich de korte inhoud van haar
geschiedenis mede. Zij had nooit bemind; maar haar broeder,
die in dienst was van de graaf-bisschop, wilde haar uithuwelijken
aan een van de knechten des leenheers, wiens gezicht alleen haar
afkeer verwekte.
765 Aldus, zo. Marietje. Mary.
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Ulrich was door dit verhaal zeer getroffen.
“Schone Mareitien!” sprak hij, “verlies geen ogenblik: alleen de
vlucht kan u redden. Deel in mijn lot. Ik heb van de landgraaf
het kasteel, mijn tegenwoordig verblijf, benevens vele goederen in
deze streken gekocht.”
Met bewogene stem, antwoordde hem de beminnelijke
bedevaartgangster: “Zou ik dan mijne moeder verlaten? Zij heeft
niemand tot steun en hulp dan mij; en zou ik uw geliefde766 en
nooit uw vrouw worden? Neen, ridder, verwacht nooit iets
dergelijks van mij. Helaas! ik gevoel het, uw omgang behaagt
mij; mijn hart zal steeds voor u kloppen; nooit zal ik u kunnen
vergeten …..
Doch ik zal u na heden niet wederzien; de bedevaart, die ik
beloofd had, is op deze dag geëindigd. Ik spreek u voor de laatste
maal; mijn plicht, mijn eer gebieden het mij; voor altijd, vaarwel!”
Ulrich beproefde tevergeefs om haar terug te houden. Nog stak
hij de armen naar haar uit, toen de beminnelijke maagd reeds
verre achter de heuvelen verdwenen was.
Hoe ongelukkig waren niet de volgende dagen voor Ulrich. Hij
was nog niet op zijn kasteel wedergekeerd. Treurig en onrustig
dwaalde hij rond op het pad, waar hij Mareitien voor de eerste
maal had ontmoet. Hij meende thans alles te hebben verloren.
“En toch, zij bemint mij,” sprak Ulrich, “ja, zij bemint mij en
in het eigen ogenblik van deze bekentenis verlaat zij mij voor
eeuwig! Neen, bij mijn zwaard, dat zal niet gebeuren; neen, zo
waar ik leve, ik zal – ik wil haar wederzien!”
“En wie wilt gij wederzien?” sprak Geertruid, die de ridder
reeds sinds zijn eerste bezoeken had leren doorgronden.
“Heilige Geertruid!” riep Ulrich uit: “gij, die geen armen
terugzendt en geen kranken zonder uw heilzame kruiden laat
henen gaan, hebt gij ook lafenis voor mij, kunt gij ook helen de
bloedende wonden van Ulrich?
Lachende antwoordde Geertruid: “Ridder, die in het Heilige
Land hebt gestreden, kom in mijn hut en neem mijn kruiden –
zij zullen uw boezem doen hijgen en branden, maar ik zal uw
wonden genezen. Geertruid, die leest in de harten der mensen,
766 Minnares.
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las ook in het hart van de Palestijns bedevaartganger.767 Ik weet
het, uw hart is gewond, maar genoeg, verlaat u op Geertruid.”
“Geertruid,” stamelde Ulrich, “uw woning en deze kapel, die wij
naderen, zijn oud en bouwvallig: ik zal, als gij mijne wonden heelt,
uw hut in een prachtige woning en deze kapel in een heerlijke
tempel hervormen.”
“Edelmoedige ridder,” hernam de witte bergvrouw, “de hemel
versterke u in die goede voornemens; ‘t is waar deze kapel wordt
reeds oud en deze plaats is een prachtig tempel overwaardig.”
“Nu dan,” zei de ridder, eerlang zal dáár een trots gebouw voor
u rijzen; maar daarentegen begeer ik van u een dienst, groter dan
ooit door enig sterveling aan een ridder bewezen is.”
“En welke dienst zal dat wezen, jongeman?” vroeg Geertruid.
“Vrouwe,” riep toen de ridder, “gij zult mij uw hulp verlenen,
opdat ik heimelijk in het huwelijk moge treden, met een der
beminnelijkste maagden, die onlangs uw hut bezochten: zonder
haar kan ik voortaan niet leven. Mijn bloedvrienden zouden zich
tegen dit huwelijk verzetten, omdat de schone een dochter van
een landman is en ik van adellijk geslacht ben.”
“Maar,” vroeg Geertruid met nadruk, “zult gij haar huwen? zo
niet, vlei u dan niet, dat ik u zal helpen.”
“Gij-zelve, goeddoende vrouwe van deze heilige heuvel, gij-zelve
zult in uw woning de priester doen komen, die mij zal verbinden.
Gij alleen zult daarbij, met God, als getuige verschijnen!”
“Genoeg dan,” sprak Geertruid, “ik vertrouw u; het Evangelie
heeft mij geleerd, dat alle mensen gelijk zijn. Uwe bloedverwanten
zijn geen oprechte Christenen!”
Vervolgens vernam de witte bergvrouw dat Mareitien, die zij zo
vroom had zien bidden, de bruid was, waarmede zij Ulrich zou
verbonden zien; het streelde haar, tot zulk een gewichtig einde
te zullen medewerken. Zij legde de vinger op de mond en ging
henen, nadat zij aan Ulrich bevolen had, om na drie maal zes
uren, weder in haar hut te verschijnen.
Reeds voor lang kende Geertruid de dochter van Hille, Mareitien,
die in ‘t dorp Rolde woonde en dadelijk herkende Mareitien de
witte bergvrouw toen deze in de hut van haar moeder binnentrad.
Onder een vloed van tranen haar tegemoetgaande, zei haar
767 Kruistochtganger.
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Mareitien: “Dierbare Geertruid, wat verheugt mij uwe komst:
buiten twijfel weet gij reeds, dat mijn moeder wederom ziek, ja,
zelfs gevaarlijk ziek is, gij komt voorzeker, om haar te genezen.”
“Zoo als gij zegt, mijn kind, sprak de dwepende vrouw, “ik
weet alles vooruit, maar laat mij de sponde768 van Hille onverwijld
naderen.”
Geertruid prevelde haar gebeden, zegende drie malen de kranke
en sprak toen tot de angstig blikkende dochter: “Mareitien!
deugdzame maagd, gij hebt al te vroeg uwe vrome beden bij mijn
hut gestaakt. De hemel schept behagen in de reine gebeden der
jonkheid; gij moet uw bedevaarten hervatten.”
“Nooit,” riep Mareitien, sterk blozende, doch met levendigheid
uit, “nooit – zo ten minste de hemel het mij niet beveelt,” voegde
zij er berouwhebbende bij.
“Ik zie deze zelfverloochening gaarne, hervatte Geertruid,
“maak u gereed; morgen zal ik voor uw moeder kruiden brengen
en u verder uwe plichten doen kennen.” Dit zeggende verliet zij
haar, maar vergunde haar alvorens, het heilige kruis dat zij altijd
bij haar droeg, te kussen.
De zon was reeds lang achter de heuvelen verdwenen, toen,
Geertruid in haar woning terugtrad; zij vond daar reeds Ulrich,
die haar verwachtte en aan wie zij het gebeurde met Mareitien
verhaalde.
Ras hoopte de ridder zijn geliefde te zullen wederzien, en
beraamde met Geertruid de middelen, om de tegenstand van het
beminnelijke meisje tegen een nieuwe bedevaart te overwinnen.
Vooral beval hij aan de hulpvaardige dweepster om niets van
het heimelijk huwelijk te zeggen, en liet aan haar over, om uit de
geestelijken van het, op de laatstvoorgaanden asdag,769 zo plechtig
ingewijde naburige klooster een kerkdienaar te kiezen, om de
band van het huwelijk te sluiten.
Geertruid kende Mareitien te wel, om niet te weten hoezeer
haar de gedachte van een heimelijk huwelijk zou kwetsen;
768 Bed.
769 Aswoensdag is in de katholieke traditie het begin van de 40 dagen
durende Vastentijd, die loopt tot en met Paaszaterdag, ook Stille Zaterdag
genoemd. Van Aswoensdag tot Pasen zijn er veertig vastendagen, waarbij de
zondagen niet worden meegerekend. Aswoensdag wordt voorafgegaan door
vastenavond en het carnaval.

521

dien overeenkomstig waren reeds haar plannen berekend en
bovendien verstond zij te zeer de kunst om jeugdige minnende
harten te leiden, dan dat zij enige mislukking in haar ontwerp had
te vrezen.
Des anderen daags vroegtijdig, dragende aan haren arm een
mand met genezende kruiden, trad Geertruid de woning der
kranke te Rolde, vrijmoedig binnen
“Zij is kranker dan ooit,” zuchtte Mareitien, wier toestand schier
aan krankzinnigheid grensde; en inderdaad, de moeder was
stervende.
“God roept haar tot zich,” sprak Geertruid, “u blijft geen keuze
meer over, wees moedig, dochter der kranke, want nog op lang
na is uw werk niet voleindigd. – In deze nacht verscheen mij een
engel in de droom, en deze berichtte mij dat uw moeder, toen
zij nog jong was, beloofd had, om wanneer zij ooit een dochter
ontvangen zou, in de nacht een kruis op het graf harer moeder
te plaatsen. Zij heeft deze gelofte vergeten en nu moet gij die
vervullen.770
Op deze woorden gevoelde Mareitien haar hart bezwijken;
Geertruid dit bemerkende zei: “Herstel u, deugdzame dochter, het
zou u onmogelijk zijn, het graf der zalige te vinden; doch evenzeer
zult gij de hemel bevredigen, wanneer gij in deze nacht gaat naar
onze lieve vrouw van de witten heuvel.”
“Hoe,” riep Mareitien uit, “alleen in den nacht, tussen de graven
de ouden!”
Vrees niet,” hernam Geertruid, ik zelve zal u op enige afstand
verwachten en dan niet uit het oog verliezen; vaarwel mijne
dochter, wees te middernacht aandachtig op de klok! Spreek
vooral niet over deze bedevaart met uwen broeder; wanneer
iemand buiten mij van uw boete weet, is uwe moeder verloren.”
Ulrich omhelsde Geertruid, toen hij hoorde wat zij gedaan had
en de witte bergvrouw had weinig moeite, om een der uit het
nabijgelegen klooster ter bedevaart komende priesters, tot de
geheime echtverbintenis over te halen, want zij had van Ulrich én
van de kerk, die hij zou bouwen, gesproken.
Tegen het vallen van de avond, ging Ulrich reeds naar de vlakte,
770 Erfzonde.
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om onbemerkt zijn schone te bewaken, opdat haar geen leed zou
geschieden en Mareitien beefde bij het dalen der zon, op de enkele
gedachte, dat zij in den nacht, zulk een gevaarlijke tocht had te
verrichten; bovendien zwierven hier en daar vele krijgers van
de bisschop, zo om de invallen der Drentherwolders, als de vele
roverijen in deze oorden tekeer te gaan; en wat zou het wezen,
wanneer zij eens een der knechten of wel de gevreesde makker
van haren broeder ontmoette?
Nog luidde de klok om het einde van de oogst te verkonden,771
toen Mareitien, met grote tranen in de ogen, de stervende moeder
aanschouwde. Reeds vertoonde zich op de wangen der stervende,
de akelige doodskleur.
Gedurende een geruime tijd had Hille niet meer gesproken: op
eens, den mond krampachtig trekkende, zei zij: “Mareitien!”
“Ik versta u, mijne moeder, gij wilt dat ik ga, het uur van
middernacht nadert. Gij verwijst mij mijn zwakheid, ik kan –ik zal
u redden.” En terzelfder tijd viel haar oog op de krijgsmansklederen
van de reeds slapende broeder. “Die zal ik aandoen,” dacht zij,
“en dan, met zijn lans gewapend, zal mij niemand herkennen en
niemand mij durven naderen.”
Het denkbeeld haar moeder te redden, verslond voor ene wijl,
alle andere gedachten; stille sloop zij uit haar woning, en weldra
was zij alleen buiten het dorp.
Haastig ging nu de angstige maagd tussen de heuvelen door, naar
de haar welbekende kapel; het gekletter van haar wapenrusting
vermeerderde haren angst. Hevig sloeg haar de borst, toen zij
het pad naderde, waar zij Ulrich het eerst gezien had; als een
vervolgde hinde vloog zij naar de plaats harer bestemming
Ulrich, van verre verborgen, wachtte met onuitsprekelijke
bekommering naar de komst van zijn beminde, toen hem de
gewapende krijgsknecht voorbijvloog; hevig verwenste hij het
toeval, hetwelk juist in deze nacht een krijger naar de kapel voerde.
Twee gehele uren waren na middernacht reeds voorbijgegaan,
zonder dat Mareitien verschenen was. Duizend smartelijke
gedachten verscheurden hem: “zou zij wellicht de vriend van
771 Eind van de werkdag.
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haren broeder beminnen, en die tot haar beveiliging vooruit
hebben gezonden? Zou Ulrich een medeminnaar hebben?”
Dit denkbeeld vooral trof hem.
“Welaan,” roept hij uit, dat hij dan sterve; geen ridder als Ulrich
laat straffeloos zich honen!” Woedend begeeft hij zich op het pad
en vliegt over hetzelve naar de kapel.
Hoe hevig ontstelde Ulrich, toen hij daar bij het schijnsel der
maan, een strijdknecht zag nederzitten. Afgemat van vermoeienis
en angst, scheen de krijger aan den voet der kapel te zijn
neergevallen. Op eens, gerucht horend, staat de onbekende op en
biedt de punt van zijne lans aan den gewapenden en woedende
ridder, en … de maan, als of zij voor dit gezicht bloosde, verschool
zich achter de wolken.
Ulrich wendde lichtelijk de zwak bestuurde lans van zich af en
stootte in het zelfde ogenblik, zijn scherpe spies in het hart van
zijn vijand.
“Ridder!” stamelde de krijger neervallend en Ulrich hoorde de
doodsnik van een vrouw.
Een huivering overvalt hem, – een flauw denkbeeld van zijn
onheil rijst in hem op; Geertruid, op deze noodlottige plaats
komende, voert het bloedende lijk in haar hut en, bij het flauwe
schijnsel der nachtlamp, herkent Ulrich het schone gelaat van
haar, die hij zo teder bemind had. Als versteend stond hij daar.
Geertruid wierp een angstige blik op de priester, die het
heimelijk huwelijk zou sluiten, terwijl Ulrich de hand op het
voorhoofd en op het hart der ontslapene legde.
“Dood,” zei hij, “voor mij geen geluk meer op aarde! Slaap
gerust, edele dochter!” en zich toen tot de priester en Geertruid
wendende, sprak hij: “ja, ik misdreef, ik ben schuldig, – eerlang zal
ik de tempel, welken ik beloofd heb, hier doen rijzen! Geertruid,
uw woning zal ik verfraaien! Tolk van den hemel, priester van
het altaar, bid voor mij en,” op Mareitien wijzende, “voor haar!
Al mijn goederen vermaak ik aan de kerk, die ik hier onzer lieve
vrouw stichten wil; nooit, dit zweer ik plechtig, verlaat ik deze
plaats weder. Hier zal Mareitien rusten en ik eenmaal met haar.”
Binnen weinige dagen verkocht Ulrich zijn goederen en stichtte
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daarvan de kerk te Bunne772 in wier nabijheid hij de jachthut in
een slot liet hervormen. Daar leefde hij nog vele jaren lang en
gelukkig en toen hij stierf, werd zijn lijk in het graf van Mareitien,
in de nieuw gebouwde kerk bijgezet.
Wat Geertruid betreft, zij bracht haar verder leven in vasten en
boete door. Zij verfoeide van dit ogenblik iedere poging, om
heimelijke huwelijken te sluiten; dagelijks ging zij naar het graf
van het meisje, aan wier ongelukkigen dood zij zoveel deel had: en
toen de witte bergvrouw en haar hut reeds lang verdwenen waren,
toen de kerk in een klooster en het klooster in een commanderij
van broeders van ‘t kruis was herschapen, wees men nog aan
iedere vreemdeling het graf der gelieven, en lange daarna sprak
men nog van de deugden van Mareitien.
Coevorden
A. v. H.773

772 Voor klooster in Bunne; zie Drentse kerken. nedersaksisch.org
773 A. van Hoytma (1805-1867) ontvanger van registratie te Coevorden,
hij signeerde met A.v.H. Zie proefschrift Dr. H. Nijkeuter nedersaksisch.
org p. 182. Lesturgeon wees er op dat hij als belangrijke medewerker van de
almanak vergeten werd.
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Intermezzo

Moed , beleid en trouw van een
Drentsch meisje

Toen, na de herstelling van KAREL II, koning van Engeland,
de rustelooze BAREND VAN GALEN, bisschop van Munster,
zich met dezen koning had verbonden, om de Nederlanden op
alle wijzen te benadeelen en de Munsterschen, ten jare 1665
in Groningen, Drenthe en Overijssel overal brand en moord
aanrigtten, toen was het inderdaad geen wonder, dat velen uit
de opgenoemde landschappen, hunne dorpen verlieten en naar
elders heen togen.
Ook de bewoners van een aanzienlijk landgoed in Drenthe
volgden hierin het voorbeeld van zoo vele anderen, en trachtten,
met achterlating hunner goederen, tenminste met geheel
hun huisgezin, het zwaard van den niets - verschoonenden
kerkvoogd te ontvlieden. Een Drentsch meisje intusschen, eene
der dienstmaagden van deze vlugtelingen, verkoos hare heer en
vrouw op die wijze niet te volgen, maar bood hun integendeel
aan, hun huis en have, tegen de wreede bisschoppelijken te
beschermen. Een kloek besluit voorwaar! - maar een besluit,
hetwelk de trouwe dienstmaagd met evenveel beleid als moed
volvoerde; want toen zij aldra zeven Munstersche ruiters zag
opdagen, ontving zij dezen op dien hupschen toon, die haar zoo
bevallig maakte, en welras waren de wel-onthaalde krijgsknapen,
bedwelmd door den heerlijksten wijn, ingesluimerd.
Dit is der vrouwelijke slimheid voldoende; onverwijld gaat zij
naar den stal, belaadt daar de Munstersche paarden met de
kostbaarste bezittingen van hare gebieders, voegt de paarden
allen achter elkander aan, bestijgt zelve een der moedige rossen
en snelt alzoo met bare welbeladene karavaan naar de andere
zijde van den IJssel, waar zij weldra in veiligheid was.
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II.

‘t Bentheimse kasteel. - ‘t Diner bij Madame Schön Mislukte tafelkout. – Do. Van Nes. De stad Bentheim: - Bespiegelingen. De Zondag-namiddag aan ‘t bad. - De roulette. Een hartstochtelijk speler. -.. ‘t Bal. Een waagstuk van onzen voerman Jan List en hoe ‘t hem
bekwam. De Zomer-morgenstond te Bentheim. De Hannoverse barbier en de Hollandse jonker. –
Gildehaus – Steengroeven aldaar. –
Steenhouwers, geen leden der matigheids-genootschappen. –
Dr. Asschendorf – Vertrek uit Bentheim. Laatste blik op ‘t kasteel. Geschiedenis van ‘t bad. ‘t Badleven. Afscheid van Jan List te Neuenhaus – Wilsum –
Do. Visch. – ‘t Huis Echteler. Tehuiskomst.
Vóór ‘t diner gebruikten wij een Bentheims bittertje. Dat men er
Schiedam niet uit proeven kon, was te raden, maar dat men door
de onbeschrijfelijke lomp- en grofheid der glazen, de Hollander
alle smaak voor de jenever moedwillig, ja met boos opzet zouden
we haast zeggen, beneemt is toch onverklaarbaar.
Voor wij aan de open tafel774 zouden dineren, bezochten wij
‘t kasteel, waarom we tot hiertoe hadden rondgezworven, als
vliegen om gesuikerde rijstenbrij. De straat voor de poort werd
opgenomen en verlegd en dit geschiedde voorzeker niet uit
weelde. We traden nu ‘t voorplein op, lieten de tuin des kasteels
774 Buffet?
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rechts liggen, en kwamen dadelijk aan de eigenlijke slotpoort, die
rechts tegen een vrij nette toren leunt.
Hier stond een onzer Steinfurtse roodgerokte bekenden op
schildwacht. We vroegen hem eerbiedig, en zetten een gezicht
alsof hij de eerste schildwacht was, die we ooit met vleselijke ogen
hadden aanschouwd, of er ook mogelijkheid zijn zou, voor, drie
Hollandse reizigers, die zich voor zijn verschrikkelijk aangezicht
gesteld hadden, om ‘t kasteel van binnen te hezichtigen.
“Jao wel,” antwoordde de krijgsknecht en kneep eventjes de
beide ogen dicht, “daor ginder komp mien kammeraod met zoo’n
Hollandse Withoed775 van boven; hij zal wal meegaon.”
Tegenover ons stond een stenen machine, waarover vroeger
de wachthebbende soldaten gespannen werden, om de straf te
ontvangen, die hen toegedacht was. Thans, nu men overal en dus
ook hij ’t Steinfurtse korps meer op de moraliteit des krijgsmans
werkt, blijft dit strafmeubel alleen staan om de soldaten ‘t
ongehoorzaam wachthebbend voorgeslacht te herinneren.
De wacht heeft een sombere ingang en de gevangenis, die met
vier personen bevolkt was, ad idem. De gevangenen werden
verdacht gehouden, iets te hebben gedaan, dat niet betaamde.
Nu beklommen wij enige dozijnen stenen trappen om de
ingang tot die kruidtoren776 te vinden. Toen wij op ‘t vlak van de
kasteel-trans gekomen waren, wierpen wij, van achter een stenen
muur, met schietgaten en hoektorentjes voorzien, een geruste
blik op ‘t land der heuvelen en dalen, der heide en bossen, terwijl
de stad Bentheim als ‘t ware wegkroop, aan de zoom der rots.
Daarna stapten wij de kruidtoren, door een ijzeren deur binnen.
In de vloer van dit gebouw, op de hoogte waar wij ons bevonden,
(misschien wel 400 voet boven de oppervlakte van de grond)
opende onze geleider een luik, dat een hol bedekte van zeventig
voet diepte.777

775 Withoed, drager van een witte hoed. Soms met een negatieve lading.
Slechts enkele treffers op Delpher.nl Ook witte sokken en wit schort hebben
soms een negatieve connotatie. Zie ook Jans Pol. Een onderzoek waard.
nedersaksisch.org
776 Kruit (buskruit).
777 70 maal ca. 30 cm. Ca. 21 meter.
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Pijnbank

Ten tijde der veemgerichten,778 zou men hierin de ongelukkige
slachtoffers van menselijke heerszucht neêrgeploft en beneden,
door messen en zwaarden ontvangen, gedood hebben. Thans
levert echter de bodem van de kuil niets op dat dit vermoeden
voedt; want een Hollands hondje, er door onvoorzichtigheid.
ingevallen en door iemand gered, die zich in een mand, naar
de benedenste duisternis liet zakken, had volstrekt geen letsel
ontvangen en aanschouwde ‘t lieve daglicht weder in volmaakte
gezondheid. De muren van deze toren zijn op enige plaatsen
vijftien voeten dik.
Van hier gingen wij over een kolossale gaanderij, langs de
gemoderniseerde vertrekken der prinsen, die echter gesloten
waren en daalden toen af in een soort van kelder, waar vroeger de
pijnbank de beschuldigden de waarheid niet zachtjes ontfutselde,
maar uitkeep, en wie weet, hoe de ijselijkste folteringen hier
misschien wel een bekentenis over de lippen deed gaan, waarop
een doodvonnis volgde, dat toch niet verdiend was! Een huivering
overviel ons bij deze gedachte en we verlieten gaarne een plaats,
die flauwelijk verlicht door een enge opening in de dikke muur
aangebracht, zo geschikt was om ons alle lust te benemen voor ‘t
diner, dat Madame Schön bereidde.

Heidense tempel

Daarna bezochten wij de Kronenburg of het oudste gedeelte van
het kasteel, in welks vleugel de vorst zijn appartementen heeft.
Hier heerst, althans op de plaats, waar nog enigszins zichtbaar
vroeger de comediezaal aanwezig was, en men ons de zogenaamde
Heidense tempel of kapel aanwees, ‘t schromelijkste verval. Een paar
voorwerpen van heidense verering stonden er nog aan de muur,
doch ‘t overige gedeelte van het gebouw was met alle mogelijke
onreinheden aangevuld. In de nabijheid van deze tempel zagen wij
de grote put, in de steenrots uitgehouwen, en wiens helder en koud
water ook aan ’t bad gebruikt wordt. De soldaat die ons begeleidde
stortte een gulp water naar beneden, om ons te doen horen of
berekenen op welke diepte eerst water gevonden werd.
778 (Roomsche) Kerkelijke rechtbanken, analoog Islamitische en andere
rehtbanken. Berucht om doodstraffen voor afvalligen.
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We hoorden na enige ogenblikken ‘t geluid en zeiden niets.
Daarop wierp hij een steentje in de diepte, telde vijf, en keek ons
ten tweede male aan. We zeiden niets en hielden ons evenmin
verrast. Toen nam de krijgsman een misnoegd gelaat aan, dat hem
echter ten enenmale mislukte; de man was vroeger kleêrmaker
geweest!
Op de ruime binnenplaats van ‘t Kasteel wemelde ‘t van gevogelte,
dat aldaar voor de keuken der badplaats gevoederd wordt en niet
weinig bijdroeg tot vermeerdering der algemene onreinheid.

Droevige teleurstelling

Over ‘t geheel draagt de vorst weinig zorg voor ‘t merkwaardig
slot te Bentheim; hij bezoekt het ook maar eenmaal ‘s weeks, en
de prinsen, die in militaire dienst zijn, komen zelden op ‘t kasteel.
Ieder dus, die met hoog gespannen verwachting ‘t kolossale
gebouw binnentreedt, zal ‘t onbevredigd verlaten. Waarlijk, ‘t
uiterlijke bereidt menigeen een droevige teleurstelling! Geen
hoog gewelfde zalen, waarin ‘t daglicht zich met moeite door de
getraliede vensters een doortocht baant, geen wanden, bedekt
met de gespierde afbeeldingen der ridders, die in krijgmansdos
gestoken, de binnenkomende ernstig aanstaren, geen wapenkamers met spiesen, schilden en verroeste wapenrustingen,
geen brede zwaarden, die de krachtige vuisten verraden welke ze
zwaaiden, geen drinkhoorns, die de tijd terugroepen der oude
riddermaaltijden, geen kapel waarin weleer de burchtkapelaan de
blijdste boodschap verkondigde, vooral zo nodig in de dagen des
bloeds, geen jachtzaal, geen klokgelui noch hoorngeschal, niets,
niets komt de reiziger te hulp om zich terug te dromen in de tijd,
die kracht aan grootheid, maar ook helaas aan woestheid paarde!
(We hoorden later dat er werkelijk enige oude wapenrustingen op
‘t Kasteel gevonden worden. - Waarom de toegang niet verleend
tot haar bewaarplaats?). Hij, die aan de voet der rots; in stille
mijmering verzonken de ogen naar ‘t trotse kasteel opheft, de
ijzeren muren van ‘t gevaarte met ontzetting aanstaart, en torens
en gaanderijen en kastelen en schietgaten beschouwt, zegt gaarne
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met Potgieter779 in zijn heerlijk “Noorden,’’780 toen hij voor een
reusachtige burcht stond, die zijne talloze torens in de wolken
verhief:
“Ongaarne miste ik de wachters op zijne transen. Ieder ogenblik
vleide ik mij door ‘t geroep des hoorns te zullen worden verrast.
Waren dan alle vazallen en schildknapen de kantelen ontweken?
Wie mocht de meistreel zijn, wiens harp hen in den hof des
burgts onder het hoge geboomte had gelokt? Of, was het een
pelgrim, die hem in de hal van ‘t slot door zijne verhalen van
het Oosten boeide?”
Hij verbeelde zich liever, dat de toegang des kasteels voor hem
gesloten is, als hij zijn mijmeringen niet op ‘t wreedst gestoord wil
zien. Hij verlate Bentheim, zonder zijn voet op ‘t verwaarloosd
binnenplein of in de verwoesten Kronenburg gezet te hebben,
of hij verbanne de middeneeuwse dromerij, die zijn verbeelding
schiep, ga de slotpoort evenals de stal der herberg binnen en
vergenoege zich alleen met een blik van de kantelen van de burcht
over de omliggende dorpen, bergen en bossen. En waarlijk, dat
gezicht vergoedt de opklimming van zo vele stenen trappen in de
ruimste mate. Professor Plagge781 telde van deze hoogte tachtig
steden, vlekken en dorpen, dat is drie en zeventig meer, dan wij
met zes goede ogen konden ontdekken, maar de hoogleraar had
een heldere en wij een grauwe hemel.

Druseskanaal

‘t Kasteel is ongetwijfeld oud, doch dat het van de Romeinse

779 Everhardus Johannes Potgieter (Zwolle, 27 juni 1808 - Amsterdam, 3
februari 1875) was een Nederlands schrijver en dichter. Hij richtte in 1837
het progressief-liberale weekblad De Gids op. Lees ook Joseph met een
hedendaagse versie van Potgieters werk. nedersaksisch.org
780 Over zijn verblijf in Zweden. Het Noorden; in omtrekken en tafereelen.
Everhardus Johannes Potgieter. 1875 Delpher.nl hele boek.
Ik schreef Joseph over het boek Albert van Potgieter, nedersaksisch.org
781 Geciteerd in De geneeskracht en wijze van gebruik van het zwavelbad
bij Bentheim H. Aschendorf 1842. Krantenbericht over meekrap-bereiding
(kleurstofbereiding) in Zeeland. Ik vond slechts enkele treffers.
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veldheer Drusus zou zijn, is hoogst onwaarschijnlijk.782 We willen
deszelfs lotgevallen niet alle nagaan, om der kortheid wille, maar
stippen alleen aan, dat het op den 15de Maart van 1795 door de
Franse generaal Van Damme beschoten werd en op de avond
van die dag reeds bij kapitulatie overging, dat de volgende dag de
burgerij aangezegd werd om zich op een half uur afstands van ‘t
kasteel te verwijderen, dewijl ‘t in de lucht zou springen, doch een
gelukkig toeval de lonten in de voornaamste mijnen uitdoofde en
hierdoor wel ‘t schoonste gedeelte gespaard bleef, doch helaas! de
oudste en merkwaardigste gebouwen vernietigd werden.
Aan de noord-westkant van ‘t slot ziet men een bijna geheel op
zich zelve staande of hangende steenrots, ‘t Drusus- of Duivelsoorkussen genaamd met het Latijns opschrift: “Hier heeft Drusus
gerecht gehouden over de Tubanten” doch hetwelk van latere
tijd is. ‘t Gezicht op dit oorkussen is indrukwekkend en schenkt
vooral in de sombere holle weg, die er door overschaduwd wordt,
een trots gezicht.

Soepterrines

Daar wij nu bemerkten, dat bij de afwezigheid van onze geest in de
dagen van voorheen, en bij de aanblik van de heerlijke omstreken,
782 Een deel van de Vecht is waarschijnlijk ontstaan uit de kanalen die de
Romeinse opperbevelhebber Drusus Claudius Nero speciaal voor deze
veroveringstocht aanlegde. Dat is althans het sterke vermoeden van de
72-jarige promovendus Jan Verhagen en twee geoarcheologen van de
Vrije Universiteit Amsterdam, die een artikel publiceerden in het vakblad
Netherlands Journal of Geosciences.
Dát de zogeheten kanalen van Drusus hebben bestaan, is bekend uit
Romeinse geschriften. Toen de Romeinen de Noord-Germaanse gebieden
zoals Groningen, Friesland en Noord-Duitsland wilden veroveren, hadden
ze een goede infrastructuur nodig voor hun troepentransport. Dat ging – bij
gebrek aan snelwegen door het moerasgebied – het makkelijkst over water.
Om de woelige Noordzee te omzeilen groeven ze in de periode tussen 12 en
9 jaar voor Christus dus enkele kanalen die de Rijnstreek met het noorden
verbonden.
Waar deze ‘fossae Drusianae’ zich bevonden is nooit opgehelderd. Het
rivierengebied in Nederland is zo dynamisch dat graafsporen vaak niet lang
bewaard blijven: rivieren verplaatsen de grond waar ze doorheen stromen en
verleggen voortdurend hun routes. Zo vernieuwt het landschap zich continu
en worden veel oude sporen gewist.
De Volkskrant 5 maart 2022. Zie ook eerder in dit boek.
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de werkzaamheden der maag niet hadden gerust, zo daalden wij
af naar ons logement en traden tegelijk met twee soepterrines
de eetzaal binnen. Twee heren zaten reeds met los gevouwen
servetten en zaamgevouwen handen de binnenkomenden te
monsteren, terwijl een bejaarde dame over een brief, die ze veinsde
te lezen, naar de deur keek. Spoedig was de tafel met gasten bezet
en de soep werd door Madame Schön onder een plechtige stilte
voorgediend.
‘t Ontbrak niet aan:783
Lust, de lieve lust naar ‘t eten
Die lichaam en de ziel aan een verknocht en bindt
En zonder welke lust al and’re wordt vergeten
En allerlei vermaak met weèzin wordt bezind.
want:
Moed en kracht en schat en koninklijke hoven
Zijn enkel ijdelheid, wanneer men die beschouwt,
Bij ’t wezentlijke goed van huspot, bruin door ‘t stoven,
Of bij het waar geluk van een schapenbout,
fluisterde de candidaat-notaris zijn dichterlijke disbuurman
tergend in ‘t oor. Deze deed, om hem daarvoor te straffen, de
propositie, een fles wijn te nemen, wel wetende dat dit geheel en
al onnodig zou gekeurd worden. En inderdaad, de huspot- en
schapenbouten-minnaar wees op de caraffe met helder water
gevuld, maar kreeg ten antwoord:
Ba water, ba fontein, ba wellen en ba stroomen!
Mij dunkt daar zwemt altijd een kikvorsch langs mijn kraag!
gevolgd door ‘t bevel aan Christientje om een fles wijn met drie
glazen. Dadelijk schonk hij de roemers vol en vervolgde, op de
wijn wijzende:

783 Leven en werken van W. en O. Z. Van Haren, Friesche edellui
1874 Delpher Het gedicht is van Willem van Haren Zie volgende noot.
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Daar ge in den beker praalt, daar zal de droefheid vlieden
Terwijl de gulle vreugd der vriendschap, rijzen zal,
Door u zal de arme boer met lust zijn schatting tellen,
De schipper ‘t vreeslijk wijd aanschouwen zonder schrik,
De schuldenaar, als hem de schuldheer op zal bellen,
Zijn voorhoofd door uw hulp beslagen zien met blik.
De schilder zal door u het leven evenaren,
De muzijkant het oor doen dansen aan het hoofd,
En d’ ed’le poëzij zal dingen openbaren,
Daar nooit een levend mens een jota van gelooft.
omdat er geen zegel opstaat,
eindigde de zaakwaarnemer en dronk ook zijn glas in een teug
ledig.784
784 Aan de freule van Wassenaer te Soestdijk 1753
Hoe gaat het met de lust, die lieve lust naar ‘t eten,
Die lichaam en die ziel aan een verknocht en bindt;
En zonder welke lust alle andre wordt vergeten,
En allerlei vermaak met weêrzin wordt bezind?
De wijze Solon zei: “weg goud, weg purpre kleêren!
Paleizen die het oog verrukken door haar pracht!
Twee schotels, soep en visch, zijn hooger te waardeeren,
Dan de onverteerbre glans van Midas’ nageslacht!”
De leeuw, de trotsche leeuw, de koning aller dieren,
Op wiens geduchte stem en berg en bosch beweegt,
Vergeet zijn adeldom, en laat zich slaafs bestieren,
Zoo ras de honger hem het holle lijf doorveegt.
En moed en kracht en schat en koninklijke hoven,
Zijn enkel ijdelheid, wanneer men die beschouwt
Bij ‘t wezentlijke goed van hutspot, bruin door ‘t stoven,
Of bij het waar geluk van een schapenbout.
Eer de algemene vloed, op ‘t mensdom zo verbolgen,
En oud en jong, en rijk en arm, en frisch en krank,
Ja, ‘t ganse wereldrond verwoed had ingezwolgen,
Was water, uit den grond opwellende, ieders drank;
Maar toen de pikrijke ark haar schatten liet ontladen,
Voor ieder die weêr kroop, of liep of zwom of vloog
Sprak vader Noach, wijs, ervaren, wel beraden,
Zijn huisgenoten toe, met walging in het oog:
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De soepstilte onder de gasten duurde steeds voort, alleen ’t
gemetsel der lepels brak haar af. Onze reisgenoot, die we als een
aartspruttelaar hebben doen kennen zat naast een vriendelijke
goedige dame.
“Geen aardig weertje, mijnheer!” zei ze tegen hem.
“In ‘t geheel, niet aardig, mevrouw! die pijnbank, “antwoordde
hij, met zijn gedachten nog in ‘t kasteel rondwarende.
Nu verschenen de aardappels, zogenaamde muisjes. O, was
te Bentheim alles zo goed als de aardappels! Ook de piepjonge
doperwtjes en dito grote bonen smaakten heerlijk en op ‘t vlees
werd een vrij duidelijk lofgemompel vernomen. Een heerlijke
taart en enig ander klein gebak kroonden de tafel. Alzo liep
deze zondagsmaaltijd ten huize van madame Schön naar aller
genoegen af; ze had Pruimers785 met dit diner waardiglijk op zijde
gestreefd.786
Ba, water! ba, fontein! ba wellen! en ba stroomen!
Mij dunkt daar zwemt altijd een kikvorsch langs mijn kraag;
Het water mag alom, waar dat het goed vindt komen,
‘k Ben Noach niet, zal ’t ooit weêr vloeyen in mijn maag! –
Na ’t uiten dezer taal beginnen ze te plukken.
En gooyen tros op tros van druiven in het vat;
En trachten te gelijk het sap daar uit te drukken;
En drinken in het rond dat onwaardeerbaar nat.
De eerwaarde vader proeft en proeft, wat hij mag proeven,
O heerelijke vond! o, roept hij, kostbaar deel!
Door u herleeft de kracht: ik geven zonder toeven,
Den naam van weêrgaloos, zo voor de maag als keel.
Gij zult, eeuw uit eeuw in, het mensdom hulpe bieden,
Verkwikkende ieders geest in ’t allerwreedst geval;
Daar ge in den beker praalt, daar zal de droefheid vlieden,
Terwijl de gulde vreugd der vriendschap rijzen zal.
Door u zal de arme boer met lust zijn schatting tellen,
De schipper ‘t vreeslijk wijd aanschouwen zonder schrik;
De schuldenaar, als hem de schuldheer op zal bellen,
Zijn voorhoofd door uw hulp beslagen zien met blik;
De schilder zal door u het leven evenaren,
De muzijkant het oor doen dansen aan het hoofd,
En d’ ed’le poëzij zal dingen openbaren,
Daar nooit een levend mens een jota van gelooft.
785 Elders: Prumers (regiotaal).
786 Overtroffen.
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Geen ogenblik langer dan voor onze behoeften nodig was,
vertoefden wij in de eetzaal, want waarlijk, de gesprekken
kruidden die middag de spijzen niet. De habitués, die elders wel
eens wat te hoge toon voeren, schenen zeer pensif787 en die wel een
middag- kout wensten, hadden er de moed niet toe te beginnen,
of er poging toe gedaan en waren niet geslaagd. Onze pruttelaar
zelfs, die het aardig-weêrpraatje met de pijnbank gedood had,
werd evenzo, en toch niet met boos opzet, door zijn buurdame
teleurgesteld; toen hij om eens de eerste te zijn, een aardappeldiscours wilde aanknopen.
“Heerlijke droge muisjes, Mevrouw!” merkte hij aan, haar met
het rechteroog toelonkend, terwijl ‘t linker de aardappelenschotel
fixeerde.

Huis van gebed

“Ja Mijnheer! Dominé Van Nes,” was ‘t antwoord.
De namiddagklok luidde en riep de gemeente op tot de
bijwoning der godsdienstoefening; onze dame was met haar
gedachten in de kerk, zoals die des procureurs ter ongelegener
tijd in de kasteelkelder waren.
Wij groetten ‘t achterblijvend eetzaal-personeel en begaven ons
dadelijk naar de kerk. Mevrouw O. bracht ons door een verkeerd
à propos in ‘t huis des gebeds. Deed een verkeerd antwoord nooit
erger uitwerking!
De hervormde kerk is vrij net en rein. Do. Van Nes handelde,
naar aanleiding van de catechismus over de kwaadsprekendheid.
De talrijke schare luisterde aandachtig naar de rede van haar
leraar, die ook onderhoudend werd voorgedragen. Wij konden ‘t
aan de vrije houding van Do. Van Nes zien, dat hij geen schets
voor zich had, maar - wij konden ‘t ook horen. Om uitvoeriger
oordeel over de leerrede uit te spreken, waren wij te kort onder ‘t
gehoor des predikers.
Ná de kerkgang deden wij een wandeling om Bentheim, die
weinig merkwaardigs opleverde. Ruim vierde-half-honderd
huizen (waarin ongeveer 1200 Bentheimers ademen) leveren
weinig fraaie gebouwen op en schijnen om de steenrots gezaaid te
787 Penser (Frans); denken. In gedachten
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zijn, op wier kruin ‘t oude kasteel rust. Als wij ons niet bedriegen,788
heeft Bentheim vijf zogenaamde straten, boven elkander gelegen,
straten die door onregelmatige keien gevormd, in talloze bochten
de rots omhelzen.

Stratenplan

Een theevisite van straat één naar zuster vijf, is een onderneming
van belang, vooral hij regenachtig weder; maar hoe men die
durft onderstaan, als de herfstsneeuw en hageljacht langs de
steenklomp jaagt, begrijpen wij niet. Glad-ijst het te Bentheim,
dan is voorzeker de communicatie geheel gestremd. Om toch
van de ene straat naar de andere te komen, zijn er geen geregelde
trappen in de steenklomp uitgehouwen. Hier gaat men een
paar schreden over de aardkorst, die als een oud kleed de rots
bedekt; dáár kijkt het harde lichaam door de gaten en rotsen van
‘t omhulsel heen; ginds verheft zich in ‘t midden een kolossale kei,
als grootmoeder tussen haar kinderen en geeft menig eksteroog789
een gevoelig bewijs van haar verhevenheid. Men ziet daarom ook
de Bentheimse jeugd des zondags middags niet langs de straten
drentelen. Die uitgaat, spoedt zich naar beneden; daar zijn effen
paden onder lommerrijke lanen, groenende akkers en vlietende
wateren.
Maar bovenal is Bentheim gevaarlijk voor hem, die in een
minder of meerder graad van beschonkenheid verkeert. De
straten en stegen der stad zijn waarlijk geen drogredenen in de
mond der matigheidpredikers, als ze de rotsbewoners tot hunne
sekte pogen te winnen. Die
“een vlek op ‘t oog heeft, Maastricht is, met bovenlast loopt,
met een nat zeil laveert, aan de hondenziekte laboreert, zeven
voet diep gaat, pinkoogt, suisebolt, koldert of dubbel kijkt,”
hij sla aan de voet des bergs zijn tabernakel op, en wage zich in
de hoogte niet, voor hij van deze jenever-zaligheden verlost is.
Waarom zou hij van de Bentheimse rots afrollen, gelijk de diep

788 Duitse zinsbouw. Analoog: Wir bedanken uns.
789 Eeltige verharding op tenen.
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ongelukkige prins uit moeder de Gans?790 Wij geloven echter dat
een geboren Bentheimer, van de jeugd af ‘t steenklauteren gewoon
om onze jeremiade zou lachen; hij hoeft evenals de schepeling een
originele – wij zouden zeggen - zwaarmoedige gang - geen pas
de Zéfir,791 maar een brutalen tred, waarmeê hij wel geen fortuin
in den Haag zou maken, als hij er thans om een post aan kwam
stappen, maar, die hem hier toch assureert voor halsbrekerij.
Ook voor ’t viervoetig gedierte geeft de oneffen straat haar
nuttigheid, zowel in het op- als afrijden van de rots, althans onze
voerman Jan List prijst ze hemelhoog. De paarden haken, volgens
hem, de hoefijzers bij het optrekken van zware lasten achter de
hoekige stenen en de wagen stuit bij het neerdalen, elk ogenblik
tegen de uitstekende keien, als de straat zo effen was als de
Hollandse van gele klinkers gelegd, dan zo bij het afrijden van de
berg zijn Hans ten minste doorslaan en niet op te houden zijn, dan
voor zijn stal te Neuenhausen. Wat andere paarden zouden doen
wist hij niet, maar dat zijn bruintje zeer goed tot zulke loopstuk in
staat was, wist hij zeker.

Spiernaakt

Dat de grond door de steenlaag, waarop zij rust, vrij veel vocht en
groeikracht ontvangt is duidelijk zichtbaar, men vindt hier heerlijke
tuinen met goede vruchtbomen en zelfs kolossale eiken en linden.
Een van ons wenste op een vrolijke zaterdag Bentheim wel eens
spiernaakt te zien, dat is: geheel ontdaan van de aarde en door
ettelijke Broek-in-Waterlandse huismoeders verschoond,792 en
om het effect van zulke een tentoonstelling te vergroten, moesten
de huizen voor die dag van honk gezonden worden, alleen het
reusachtig kasteel rustte dan op de ontklede klomp. Voor zeker, dat
zou een ongemeen woest en verheven gezicht opleveren.
790 Sprookjes van Moeder de Gans is een verzameling volksverhalen
en sprookjes van de Franse schrijver Charles Perrault die in januari 1697
werd gepubliceerd onder de titel Histoires ou contes du temps passé, avec des
moralités: Contes de ma mère l’Oye. Perrault was een ambtenaar die pas op
latere leeftijd was gaan schrijven.
791 De naamgever is Zephyrus, in de Griekse mythologie de god van de
westenwind, de lentebode (zie hyacint).
792 Reinheidscultus in Holland staat uitgebreid beschreven in Een Drentsch
gemeente-assessor...
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Grotere en kleinere huizen, tuinen, bomen en bloemen, alles
spant nu samen om de indruk, die ‘t trotse kasteel op de vreemdeling
maakt, te verzwakken en hem te doen vergeten wat er onder zijn
voeten huist; maar als dit alles door een: toverslag was verdwenen,
en de ontzettende steenmassa van haar opperkleed ontdaan, zich
in haar oorspronkelijke wanstaltigheid vertoonde, zou het slot op
zulk een ontzettend voetstuk geplaatst, een schouwspel opleveren,
dat trots en huiveringwekkend mocht heten.

Roulette

Onder deze bepeinzing daalden wij af om het bad te bezoeken,
het toevluchtsoord van de zieken, de plaats waar de roulette draait
en met haar vele hoofden, de rotonde waar men galoppeert793 en
walst om zijn genoegen te verhogen of de smart te verdoven.
Wij behoorden noch bij de zieken, noch bij de dansers, wij
wensten alleen figuranten te zijn, behalve bij het buffet van de
logementshouders.
Onder de colonnade voor de uitspanning was bijna geen plaats
te vinden en in de eetzaal evenmin. Talrijke groepen zaten in druk
gesprek rondom de theetafels, terwijl de muzikanten hun best
deden om de zoete harmonische akkoorden, in weerwil van de
vijandige wind, tot ons over te brengen.
Van alle kanten waren er vreemdelingen naar de badplaats
toegesneld, om er de zondagmiddag vrolijk door te brengen;
de Bentheimse logementen hadden hun gewoon contingent
trouw geleverd en ook de inwoners van de stad waren bij grote
kwantiteiten van de rots geklauterd.
Ettelijke heren en dames zwierven in het bos rond, onder scherts
en lach, anderen wandelden met een zichtbare werkeloosheid van
de ziel, die volmaakt harmonieerde met de moedeloze tred, die ze
onder de loofhemel aannamen.
Zo kwam ons een gezelschap tegen, waarvan de dames, met haar
parasols, bij elke twee pasjes in de grond prikten en de chapeau794
achteraan drentelde, met de knop van zijn stok in het onderste
knoopsgat van zijn fantasie-rok. De stoet bewoog zich en dat was
ook het enige teken van leven dat hij gaf. Op enige afstand van de
793 Danszaal voor o.a. polonaise, wals,...
794 Man met hoed.
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herberg vermaakten zich verscheidene kandidaat-badgasten met
naar het wit te schieten.795 Niemand waagde zich echter ver in het
woud, elk scheen vol verlangen naar de dingen, die daar zouden
komen. De schemering viel in en de gezelschappen onder de
colonnade verdunden. We vermoedden dat de roulette het lokaas
was en bij het onderzoek bleek het dat we ons niet vergist hadden.
Reeds hadden zich rondom de groene tafel een twintigtal heren
en dames geschaard, terwijl de bankiers in het midden tegenover
elkander gezeten, een geldmassa ontwikkelden, die aller begerige
blikken tot zich trok.
De wijzer van het geheimvolle bord werd nu in beweging
gebracht, de bank nodigde met een kleine Franse aanspraak de
spelers uit, ‘t kogeltje vloog met snelheid langs de helling van de
machine, onwillekeurig staken verscheidene heren de handen in
de zak en werkelijk haalde een van hen een twaalfstuiverstukje uit
de diepte en plaatste het op nummer 29. De loop van het kogeltje
werd matter, weldra stuiterde ‘t, lag stil en alle blikken waren op
het rustpunt gevestigd.
De bankier mompelde met een fluwelen stemmetje iets, nam
een stok met een houten klompje en trok daar achter het eenzaam
twaalfstuiverstukje naar zich toe en toen ging het als voren.
Terwijl de bankier alzo onder een gunstig voorteken zijn carrière
opende, waren er verscheidene gevulde handen uit de zakken
getogen, sommige heren waren bezig met hun beurzen te wegen
en te openen, anderen sloten binnensmonds een heilig akkoord
met zichzelf om zoveel en niet meer te wagen en enige wisselden
een paar Pruisische daalders bij de Pyrmontse Nabobs.796
Daar vloog de wijzer opnieuw rond, ter linker- en rechterzijde
werden de muntstukken, al naar de verschillende opinies van
de spelers, op de genummerde tafel geplaatst, het ogenblik
van de beslissing was gekomen, de beide bankiers ageerden
795 Schuttersspel. In ’t wit schieten: in de vlucht schieten (analoog kleiduiven
schieten. Kleiduiven: schijven van gebakken klei die worden gelanceerd. De
kunst is om de kleiduif in de vlucht te raken.). Ook (doel)wit. Zie ook eerder
in dit boek via Inhoud.
796 Nabob, min of meer spottende uitdrukking voor iemand, die in Indië
rijk geworden is, of die in ‘t algemeen opvallend weelderig leeft. Het woord is
een verbastering van het Arabisch nawwâb, oftewel stadhouder, vorst, hoog
adellijke titel.
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met de beide stokken, terwijl een van hen ’t woord voerde en
zeven twaalfstuiverstukjes waren in één oogwenk van eigenaar
veranderd.
Geen moed verloren. Een jong wit Hollands heer, dezelfde die
in de fantasierok achter de dames kuijerde, trok een goed gespekte
beurs uit de zak. In zijn ogen, die anders iets doovekoolachtigs
hadden, was enige ontvlamming te bespeuren; hij verwandelde
bij de bankier ettelijke goed gerande Zeeuwse rijksdaalders in
kleine Pruisische munt en plaatste vijf twaalfstuiversstukken op
verschillende plaatsen van ‘t groene laken. Hij won.
Nog eens alzo gedaan. Hij won. Nu op een andere wijze ingezet.
Hij won, en stak een handvol vol zilver in de rechterbroekzak; een
kwartier later ontving de linker dezelfde lading. Alle goede dingen
zijn drie.797 De derde handvol werd aan beide zijden verdeeld. De
witte winnende Hollandse jonge heer werd enigszins rood. Hij
haalde een weinig adem. Veler ogen waren op hem gevestigd.
Naast ons stond een lang man in blauwe jas; een helder witte
doek, met een orthodox knoopje, omhelsde zijn hals, het groot
hoofd stak in een klein smal-gerand waterproefje,798 en uit een
797 Staande uitdrukking.
798 Hoofddeksel. Uit: De huisvriend Tijdschrift van J.J. Goeverneur (Jan de
Rijmer) 1844. Op pag 100 Ode aan Mijn ouden hoed. Van B. Kuitert Cz.
Enkele strofen.
Aan mijn ouden hoed
Vaarwel, mijn oude, trouwe vriend!
Vaarwel, gij hebt thans uitgediend,
En tijd is ‘t, dat wij scheiden.
Mijn hoedeke, ach! gij volgt weldra
Den weg van alle hoeden na,
En uit is ‘t met ons beiden.
2e
Gij wordt zo oud, gij wordt zo kaal,
Uw rand zo slap, uw kleur zo vaal,
Gansch anders dan voor dezen;
En valle ook ‘t scheiden hard en zwaar
Uw vonnis ligt herroeploos klaar:
Er moet een nieuwe wezen.
5e
Wat is er sedert niet geschied,

544

grote Duitse pijp haalde hij zware rookkolommen; toen nu de
winnende persoon een ogenblik rustte om zijn geluk eens te
genieten, haalde onze blauwjas drie Pruisische daalders uit de
zak, wisselde die bij de bankier, dat eigenlijk vergeefse moeite
bleek te zijn, want in een ogenblik lagen de kleine zilverlingen
zeer amicaal bij hun vader onder bescherming van de bankiers.
Dat vond onze speler in ‘t geheel niet prettig; hij keek eens
schichtig rond of er ook waren die blijkbaar in zijn gevoelen
deelden of hem uitlachten. Ieder zweeg en niemand lachte. Daarop
deed bij twee passen achteruit, haalde wederom drie daalders
te voorschijn, liet ze van de rechter in de linker en omgekeerd,
heen en weder glijden, schoof zich zachtjes weer in ‘t eerste gelid;
wisselde, speelde, won de eerste maal, won de tweede maal, won
de derde maal, won de vierde maal…
“Laat ons naar huis gaan, grootvader!’’ zei zijn kleinzoon, die als
de roulette draaide de tong uitstak en met wellust naar grootvaders
gezwollen zilverhand keek. “‘t Is half tien.”
“Kijk eens Steven! of ‘t droog weer is,” antwoordde de oude
man, en Steven kwam nog tijdig genoeg terug, om te zien,
hoe grootvaders laatste twaalfstuiverstukje door de bankier
weggehengeld werd en om te zeggen dat het weêr droog was en
de sterren schenen.
”Kijk dan eens Steven! of ‘t bal reeds een aanvang genomen
heeft,” en Steven deed alzo. Toen hij terug kwam, waren er weer
drie Pruisische daalders uit des spelers zakken verdwenen.
Nu hervatte ook de winnende witte Hollandse, jonge heer ‘t spel
en wel met zoveel geweld en zulk slecht fortuin, dat niet alleen ‘t
gewonnene, maar ook de beurs, waarin verscheidene Hollanders
gehuisd hadden, geldeloos was.
Toen hij ‘t heerlijk gewerkte ledige beursje in de ledige zak stak,
zei hij, dat het benauwd in de rouletkamer was. Hij ging naar de
brontent om eens te zien of ‘t bal reeds een aanvang had genomen.
Aan de overzij zagen wij een dertigjarig man, wiens aangezicht
veel van een “bezielde knol” had; hij plaatste een zilverstukje, ‘t
Mijn waterproefje! ‘k Zou mijn lied
Tot ellen kunnen rekken,
Indien ik ‘tal herhalen wou,
Wat u weêrvoer, sinds gij zo trouw
Mijn hersenkas woudt dekken.
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welk hij ruim een half uur tussen duim en vingers geknepen had
op een kruis, de roulette draaide en de bankier haalde ‘t weg, een
zilte traan liep de vermoedelijke blauwverwer uit het rechteroog,
hij waagde dadelijk een tweede stuk en de bankier was er even
spoedig meester van. Uit des blauwverwers799 linkeroog rolde een
tweede traan; de man draaide aan de knop van zijn grote geruite
parapluie, ofschoon hij, wel wist dat hij vast zat, schoof daarna
zijn lichaam in drie tempo’s de kamer uit om in de open lucht eens
te overleggen wat hem in deze omstandigheden te doen stond.

vrolijk-tedere berusting

Ook enige dames vereerden de roulette met haar attentie en
deze scheen gevoelig voor die eer te zijn, want ze speelden over
‘t algemeen gelukkig. Een enkele slechts dier badschonen was
geen lievelinge der fortuin op die avond, maar zij wist met zo
veel smaak te verliezen, zag met zulk een vrolijk-tedere berusting
haar beursje verdunnen, schonk elk twaalfstuiverstukje, dát
weggehengeld werd; zulk een welwillend afscheidsknikje, en
verliet met zoveel ongekunstelde waardigheid het toneel, waar ze
geslagen was, dat we wensten haar nog meer te zien verliezen, om
tevens haar grootheid te bewonderen. Zij werd door een beleefd
badgast ter plaatse geleid, waarheen ook de witte heer getogen
was.
De bankiers kondigden nu een pauze aan en alles stroomde in
de rotonde, om naar de vrolijke tonen der muziek te luisteren, te
galopperen, te waltzen of aan een tafeltje de filosoof uit te hangen.

Amor danste en wandelde

We troffen er verscheidene kennissen van de roulette aan. De
Hollander wandelde annex een schone jonge dame, in zwarte zij’
799 Een blauwverver is iemand die, bijvoorbeeld gebruikmakend van de
kleurstof indigo, kleding blauw verft, bijvoorbeeld een pak, tot op het zwarte
af. Kleding laten verven was goedkoper dan nieuwe kleding aanschaffen.
Vroeger werd dit veel gedaan, meestal als men ‘in de rouw was’. De
rouwperiode na het overlijden van een persoon kon tot wel maanden duren.
Blauwverver: pocher, voelt zichzelf belangrijker zonder dat daar een reden
voor is. D’n dieje van nr. 11 is ‘nnen echten blauwverver. Hij ziet oe nog nie
staon al lopt ie oe bekant van oew sokke! Hij vuult z’n eige of ie Onze Lieven
Heer eiges is! Delpher.nl
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gekleed, en galoppeerde en waltzste zo ‘t scheen zeer vergenoegd.
Wij wensten hem, als hij met de bevallige brunette onder de vanen
van Amor danste en wandelde, een hart toe, niet zo wispelturig
als de roulette der Bentheimse badplaats. Aan de ingang der
brontent had zich een bal- auditorium geposteerd, zaamgesteld
uit vrouwelijke dienstboden der badplaats, en enige opgeschoten
jongens, dat er een houding aannam en discoursen800 voerde,
welke niet sterk getuigden voor de goede orde. De achtbaarheid
althans der plaats wordt door zulk een vrijpostige indringing niet
verhoogd.
Ook de verlichting der tent liet te wensen over. Er heerste
een schaduwachtige onzekerheid, die nadelig moest werken op
de stemming der balgasten en op de toiletten801 der schonen.
Ofschoon de sterren helder schenen en ‘t dus heerlijk weder was
om de wandeling huiswaarts aan te nemen, staken grootvader
en diens liefhebbende kleinzoon de hoofden voor een ogenblik
binnen de tent, en hoewel deze, met de dansende paren, enige
gelijkheid met de roulette had, zo zag de speler er noch Pruisische
daalders, noch twaalfstuiverstukjes en daarom verdwenen zij, te
eerder, wijl ook de bankiers hun balpromenade volbracht hadden
en waarschijnlijk weder aan de groene tafel waren gezeten.
Ook wij zochten ‘t logement weer op om eens te zien, of de
grillige fortuin nog steeds de bankiers toelachte.
De lange blauwjas speelde opnieuw en ongelukkig, en toen de
sterren achter een zwart wolkgordijn zaten en de regen nederviel,
vertrok de hardnekkige speler met zijn kleinzoon, onder welke
gedachten weten wij niet, maar dat ze met de Apostel konden
zeggen: “Goud of zilver hebben wij niet,” dat weten wij wel.
De jonge Hollandse heer zei “dat het zijn avond niet was” en
elk die de beweging zijner muntstukken had nagegaan, stemde
dit geredelijk toe; alleen de dame, die in ‘t begin zo ongelukkig
gespeeld had, won alles terug en vond dit zeer aardig. “Zij speelde
niet om te winnen maar alleen voor amusement,” van welk
gevoelen de Hollander ook was “ofschoon ook juist niet om te
verliezen;’’ voegde hij er zachtjes achter aan.

800 Gesprekken.
801 Kleding.
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Front de boeuf

Nu drong er een ruw-harig man in boeseroentje door de menigte,
wierp een schuwen blik op de toeschouwers, duwde met zekere
drift een twaalfstuiverstukje op de tafel, zag de bankier die ‘t
fixeerde en tot zich trok met een front de boeuf802 aan, en vertrok
toen regelrecht naar Bentheim. Maar wie schetst onze verbazing,
toen ook Jan List, de voerman, zijn grove vuist achter een dame
met zijden mantille heen stak en een zilverling op een kruis zette!
Ook deze droppel werd in de geldoceaan verzwolgen.
List zag ‘t en daar Hans niet tegenwoordig was, om als afleider
voor zijn gevoel te dienen, schopte hij een dikke badgast tegen
de schenen, en wipte voor de deur, alwaar hij tegen een pilaar
der colonnade de bankier nabauwde: “Kie veugel, roese, noaar,
Pierlemont; een mooije kerel met zien hake! en,’’ liet hij er
plotseling op volgen, terwijl bij zich zelf aan ‘t oor trok: “Dat is
éénmaol Jan List, waare dy veur de tweede maol!” Toen zijn buis
dicht knopend en een grammen blik op de rouletkamer werpende,
nam hij dit afscheid: “Je zien Jan List oet Neuenhaus nooit weer
aan oe verwenste dreidink, geldschobbers oet Pierlemont. Adju!”

Bankiers

Zoveel vergeefs herhaalde pogingen om de bankiers te plukken,
brachten zekere moedeloosheid teweeg, die weldra zo toenam,
dat de bankiers ‘t geld bergden en de aftocht bliezen, in hun
vuistje lachende, zoals zeker iemand vrij stekelig aanmerkte, over
de aanzienlijke quantiteit Hollandse en Pruisische zilveren munt,
die ze uit de zakken der respectieve eigenaars gedraaid hadden.
Wij verklaren echter op ons geweten, dat we op hun aangezichten
niet anders dan een gematigde temperatuur hebben opgemerkt.

Palankijn

In de rotonde was mede kwijning op te merken, door verlies van
krachten. Verscheidene gezelschappen verdwenen. Wij benijdden
de dame, die in een palankijn803 naar ‘t badhuis gedragen werd, en
de families die per rijtuig naar Bentheim vertrokken, want ‘t regende
vrij sterk en de voetbaan was, daardoor zeer morsig geworden.
802 Kalvergezicht.
803 Draagstoel.
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Om twaalf uren traden wij bij madame Schön binnen, namen een
boterhammetje en begaven ons ter rust, om de volgende morgen
Gildehaus te bezoeken, en, zo wij hoopten, des avonds achter de
gesloten poorten804 van Koevorden, met onze betrekkingen805
over de gedane reis te keuvelen.
Zeer vroeg, hij ‘t krieken van de dageraad, stonden wij reeds
weder op de Bentheimse rots. ‘t Was een heerlijke morgenstond.
“Arme stedelingen,” riepen wij met Potgieter806 uit, wij, die de
ochtend slechts uit de zangen onzer dichters, om juister te spreken,
slechts uit de winkels onzer poëtische juweliers kennen, voor
ieder van welke, in grote letters staan mocht, “Voor half fatsoen.”
De zon verlichtte de ganse landstreek, over welke wij, van
zulk een verheven standpunt, met wellust onze blikken lieten
weiden. In de korenvelden werd de sikkel reeds geslagen en luide
klonk ‘t lied des landmans, door de echo der bossen en bergen.
teruggekaatst. Waarlijk, er is geen geruster en beter leven dan ‘t
landleven. De landman zingt terecht:
Hoeveel vreugd is ons gegeven,
In ‘t genoeglijk buitenleven,
Vreugde, die men in de stad
Nauwlijks kent en weinig schat.
‘s Morgens; als de zoetste geuren,
‘t Schoon der velden, duizend kleuren
Zich vereenen met elkaàr.
Leeft men hier – en slaapt men daar.
Dan, wanneer de vogelkoren
Zich bij ‘t rijzend licht doen horen,
Vrolijk zingen met malkaar,807
Juicht men hier – en sluimert dáár.
Als de landman onder ‘t lommer,
804 De poorten gingen ‘s avonds op slot.
805 Kennissen.
806 Het Noorden in omtrekken en tafereelen. Everhardus Johannes Potgieter
1836 Delpher.nl
807 Malkander, elkaar.
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Hier des avonds, buiten kommer
De ogen weidt, langs bosch en veld,
Zit men dáár en speelt om geld.808
808 Variant lied des landmans Volks-liedjens 1807. Delpher.nl
De vreugde van het landleven
Wijze: Wat is ons al vreugd gegeven, &c.
Hem is heil en vreugd, gegeven,
Die op ‘t vrije land mag leven,
Vreugde, die men in de stad
Nauwlijks kent en weinig schat.
‘s Morgens, als de zoetste geuren,
‘t Schoon der Velden, duizend kleuren,
Zich vereenen met elkaar,
Leeft men hier, en slaapt men dáar
Dan, wanneer de Vogelkoren,
Zich bij ‘t rijzend licht doen horen,
Vrolijk zingen met elkaar,
Juicht men hier, en sluimert dáár.
Als de landman, onder ‘t lommer,
Hier, des avonds, buiten kommer,
De oogen weidt langs bosch en veld,
Zit men daar en speelt om geld.
Liever zweet en zwoeg ik wakker,
In mijn weide, op mijn akker,
Dan waar elk, in duffe lucht,
Tussen koude muren zucht.
Schildert dus, O Stedelingen!
Langs uw wanden, vrij die dingen;
Die gij niet genieten kunt;
Ons, ons is natuur vergund.
En is ons, in ’t buitenleven,
Pracht noch overvloed gegeven,
Wij ontberen, vergenoegd,
Wat aan onzen stand niet voegt.
Woeker, koopman! Met uw schatten;
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‘t Ontbijt nodigde ons binnen. Hoe speet het ons, dat we niet
langer in de aangename zaal van Madame Schön konden zitten;
om de schone morgen volop te genieten.

Bij de scheerbaos

De eerste die ons in het prozaïsch dagelijks leven terugriep was
de Bentheimse barbier. Met lome tred volgde de procureur
deze geroepen kunstenaar naar de antichambre.809 De vorige
avond verhaalde men ons hoe een Hollands edelman, in deze
landstreken vrijage hebbende, zich wilde laten scheren voor hij
zijn schone ontmoette. De dorpsbarbier vraagt hem ernstig of hij
wenst geraseerd te zijn,
“op den doem, op den leppel, of op den wind,”
Dat is: of bij zijn wangen wil uitgezet zien door des barbiers duim,
Wat uw koffers ook bevatten
Pracht en geld en overvloed,
Geven geen verheugd gemoed.
Dobber, zeeman! Op de baren!
Wij ontvlieden uw gevaren:
Noodweer geeft ons geen verdriet,
Schaadt het slechts den Velden niet
Zoek, o zwerver! vreemde landen
Dwaal aan onbekende stranden:
Wij verbeiden d’ avondstond
Op den vaderlijken grond.
Daar, waar onze levensmorgen
Eens voorbij liep, zonder zorgen,
En ten vollen middag klom,
Daar ook wagt ons d’ ouderdom.
Zoo veel vreugd is ons gegeven,
In ’t genoeglijk buitenleven,
Daar ik, onder ’t werken zing:
Heil den blijden Veldeling! (veldleeuwerik)
1801
809 Voorkamer.
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door een ronden brijlepel, dan - of hij ze zelf wil opblazen. Goede
raad was hier duur, maar:
“Men wint geen schoone Maeght, dan door een droevigh
sweet,”810
en terwijl de jonker beraad neemt hoe te handelen, haalt de
barbier een groot stuk bonte zeep uit de jaszak, spuwt er op om
het te weken en wil daarna des patients aangezicht tot de operatie
bereiden. Deze vliegt overeind en duwt de scheerder terug onder
den uitroep: “Viezé lummel, spuw je op de zeep als je jou klanten
scheert?”
“Nee”,
riep de Hannoverse kunstenaar met waardigheid uit:
“Die speijen wi direkt op ‘t wezen!”
De gedachte dat hij zijn leven aan zulk een barbier moest
toevertrouwen, maakte onze reisgenoot wel een weinig ongerust,
en toen hij wat lang onder behandeling bleef, zochten wij hem op.
Juist bij het binnentreden, sprong hij onder ‘t mes weg en riep ons
met Van der Linde’s bekeerde dronkaard toe:
“Goddank, … ik lève nog!’’811
‘t Was echter scherts,812 want de Bentheimse barbier verstond zijn
handwerk zeer goed.
De wagen was klaar, en wij reden over de straatweg naar de stad
der steengroeven … ‘t Beth-esda van Hannover.
De eerste mensenkinderen, die we hier zagen, waren patiënten
van Dr. Aschendorf. Zij zaten rustig, en zo ‘t scheen nogal wel
vergenoegd op de bank der herberg, waar wij afstapten. Een paar
810 Slotregel van en Bijbels gedicht. Uyt-spanning der vernuften, bestaende
in geestelijcke ende wereltlijcke poësy. Johan Someren.1660 Delpher.nl
811 Overijss. Alm. Voor Oudheid en Letteren, 1ste Jaargang 1836.
812 Grap, plagerij.
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krukken verrieden de gebrekkigen toestand der onderdanen813
van den oudste lijder, terwijl ‘t uitzicht van zijn buurman een
inwendige krankte tekende.

Steenmijnen

Onmiddellijk begaven wij ons nu naar de beroemde steenmijnen,
die nog al een goed eind weegs van ‘t dorp gevonden worden. Van
verre reeds bemerkten wij aan ‘t puin, dat uit de diepte op de top
eens bergs gekruid was, dat wij de steenholen naderden.
Ongevoelig klommen wij opwaarts, en eensklaps mat onze blik
de verschrikkelijke kloof, waardoor de hier nimmer rustende
menselijke hand de berg gescheiden had. ‘t Was een recht woest
gezicht, die diepte. Lang rustte ons oog op de harde, in allerlei
lagen en vormen verdeelde ingewanden des bergs, en staarden wij
op de kleine menselijke figuren, die zich tussen de steenmassa’s
bewogen, en hoewel ze ‘t geluid van hamer en beitel met moeite tot
ons brachten en elke slag slechts een splinter van de ontzettende
steenklomp roofde, ze waren zeker van hunne prooi; de berg zal
verdwijnen van de oppervlakte des aardbols! Elke dag - behalve
den heiligen sabbath - brengt hem zijn vernietiging naderbij!
Wij begaven ons nu in de diepte, en werden er door de
werklieden wellevend en zelfs met enig ceremonieel ontvangen.
Een aspirant-steenhouwer wiste ons zeer behendig de laarzen af,
waarvoor hij dankbaar een kleine beloning aannam, en er dadelijk
mede verdween. De opzichter of baas der werklieden verhaalde
ons nu ‘t een en ander van de steengroeven, en wees ons enige
afgewerkte stenen aan, met opgave van derzelver prijs.
De bergen behoren de Vorst, en deze verhuurt ze, tegen betaling
van een gezette prijs, voor de afgewerkte kubiek-voet steen. Elke
avond komt des Vorsten opzichter uit Bentheim, om de gehouwen
steen op te meten en te noteren, en ná een vierendeeljaars814 moet
de huurder van den kuil ‘t verschuldigde betalen. Zo heeft de heer
L. Hoon te Gildehaus twee kuilen, waarin ongeveer 100 arbeiders
werken.
In de 13de eeuw begon men deze steengroeven te bewerken
en in de 18e bracht de uitvoertol reeds 4000 rijksdaalders op.
813 Benen.
814 Kwartaal.
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‘t Amsterdams paleis en de beurs te Rotterdam, om nu niet
van talloze andere gebouwen in Nederland te spreken, zijn van
Gildehauser steen opgetrokken. Jammer, dat er niet een goed
bevaarbare rivier langs deze bergen vloeit, om ‘t vervoer naar
elders van zulke zware lichamen gemakkelijker en minder
kostbaar te maken. Hoe meer algemeen zou daardoor ‘t gebruik
dezer zo nuttige stenen worden, wijl de prijs op de plaats zelve zo
gering is naar derzelver betrekkelijke waarde in de bouwkunst.

Sleperspaard

Ook om der paarden wille wensten wij ‘t. Als ‘t waar is, dat
Beëlzebub815 weent, bij ‘t gezicht van een sleperspaard, dan
zou hij hier tranen met tuiten storten, bij de aanblik van de
ontzettende inspanning, die ‘t deze dieren kost om wagens, met
zulke stenen volgeladen, uit de diepte naar boven te trekken.
We waren er getuigen van, en ze deden ons zeer, die slagen des
voermans, en ‘t klonk ons akelig in de oren, dat woest geschreeuw
der hardvochtige arbeiders, hoe welgemeend ze hun longen ook
tot een goed doel uitzetten. En wat het gezicht dezer marteling
ons nog pijnlijker maakte, was de qualiteit der lading zelve. Vier
paarden werden tot bezwijkens toe voortgezweept voor een wagen
met drie varkenszompen!816 Toen wij de hijgende dieren op de
kruin des bergs zagen en er weer een tweetal afdaalde, spoedden
wij ons omhoog, wierpen nog een vluchtige blik in ‘t zonderlinge
steenhol en wandelden zachtjes naar Gildehaus terug.

Foezel

Even vóór ‘t dorp ontmoetten wij de voetwisser, die zonder tijd
te verliezen de zilveren gratificatie tegen foezel verruild had, en
zich nu op een sukkeldraf naar de dorstige steenrotten haastte.
Wij hoorden dan ook, dat deze onderaardse familie zeer veel van
sterke drank houdt en ieder lid van dezelve gaarne een fles daags
zou drinken. Even als de Haarlemmer olie en de Beerenburger
kruiden en de pillen van paus Urbanus, is de jenever toch ook
voor alle dingen nut. Vooral - en dit zegt ieder die ‘t gebruik wil
815 Duivel.
816 Voerbak. Zomp: ook platte schuit met weinig diepgang. Vooral op de
(ondiepe) Vecht gebruikt.
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vergoêlijken – vooral zeggen de steenhouwers, is dat geestrijk
vocht probatum, om bij ‘t bikken817 de mond, de keel en de
maag zuiver te houden, en de stofdeeltjes weg te spoelen, die de
atmosfeer bezwangeren. Men zegt echter, dat de steenhouwers
niet oud worden.

Ondermaanse dingen

‘t Kerkhof te Gildehaus zwoegt onder enige honderden grafzerken;
hier en daar liggen er twee op elkander en verdringen zich om de
naam, de ouderdom en niet zelden de deugden van de overledenen
aan vriend en vreemde bekend te maken. Treffende gelijkheid met
de gewone loop der ondermaanse dingen! Zó verdringen zich nu
reeds sedert zestig eeuwen de menselijke geslachten, en van hoe
weinigen is de roem en nagedachtenis zó gevestigd, dat ze niet
overschaduwd of vergeten worden door meerdere grootheid of
door de lichtzinnigheid des nakomelings!
Overigens levert Gildehaus weinig merkwaardigs op. Onder
de weinige aanzienlijke woningen mag aan die van Doctor
Aschendorf wel een eerste plaats gegeven worden.

Aschendorf

Aan deze geneesheer, heeft Gildehaus veel van zijn welvaart te
danken. “Naar wijd en zijd,” - wij schrijven dit uit de reis der
Podagristen af,818 - “is de faam van de bekwamen Geneesheer
gevlogen. Gij vindt onder zijn bezoekers alle tongen en natiën. Dr
Aschendorf bezit het panacee aller kwalen. ‘t Is een zeldzaamheid
iemand te ontmoeten, die, door hem behandeld, niet hersteld
werd. Hij doet wonderen. Gij zoudt hem miskennen als gij hem
op dezelfde lijn plaatstet met Ludeman, of hoe de beroemdste
urinisten dan mogen heten. Zijn methode is gegrond op de regelen
der kunst; hij bestudeert het menselijk lichaam en den aard van
elke ziekte; machtspreuk en toverwoord zijn bij hem geen gangbare
munt. Te midden dier ongelukkigen waart Aschendorf rond als
een zegenende Engel. De zucht om zijne lijdende natuurgenoten
te helpen is ‘t enig roersel zijner verhevene daden. Ja, tot die mate
817 Hakken (van de stenen)
818 Podagristen. Ook eerder in dit boek bij Gildehaus. Zelfde auteurs. Ik
herhaal de voetnoten niet.
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zelfs heeft hij alle eigenbelang verloochend, dat hij diegenen, wier
kwalen hem ongeneeslijk voorkomen, niet vleit met ijdele hoop
op genezing, of hun, als velen, paait met schone beloften, alleen in
‘t voordeel zijner beurs, maar alsdan verklaart hij hen openhartig,
“dat er voor hen geen kruid is gewassen.” Alle dagen, omstreeks
den middag, bezoekt Dr. Aschendorf de zieken aan de badplaats
te Bentheim.

Terugreis

Na een kop koffij gebruikt te hebben namen wij de terugreis
op Bentheim weder aan, hielden een half uur later voor ‘t
logement van Madame Schön stil, schreven onze namen in ‘t
vreemdelingenboek, kochten drie nieuwe zijden hoeden tot
goedkope prijs en drie ponden echte Bentheimse moppen819 voor
hen, die ons te huis wachtten, betaalden de zeer matig gestelde
rekening, namen, terwijl Jan List een déjeuner820 aan Hans gaf,
afscheid van Madame Schön en haar dochters en verlieten weer te
voet Bentheim en de rotsbewoners, ten einde aan de badplaats, in
den ons volgenden wagen, de terugreis aan te nemen.
Gedurig vestigden wij ons oog op ‘t trots kasteel, en wensten
van ganser harte, dat deszelfs hoge eigenaar de krachtdadig
beschermende hand aan dat eerwaardig gedenkstuk van
voorvaderlijke tijd moge houden. Wel blijkt het uit de
verbeteringen, nu en dan aan sommige gedeelten toegebracht, dat
de Vorst niet willens is om de burcht aan algehele verwoesting
ten prooi te geven, maar ook de onbewoonde vertrekken, die
met weinig moeite uit de ontredderde toestand konden gebracht
worden, wensten wij opgeruimd en schoongemaakt te zien en
niet blootgesteld door open deuren en gaten aan de verwoestende
invloed des weders. De Kronenburg heeft deze zorg vooral nodig.
Ook ‘t binnenplein, door allerlei onreinheid in beklagenswaardige
toestand, geeft de oudheidminnaar al dadelijk een ongunstige
indruk. Wij vragen vooral geen moderne veranderingen, maar
instandhouding van het bestaande in deszelfs oorspronkelijke
ruwheid en kracht.

819 Waarschijnlijk koeken.
820 Ontbijt.
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Rampen van de oorlogen

In de Spaanse oorlog leed Bentheim met het gehele graafschap
aanmerkelijke schade, hoewel Arnold II veel bijbracht tot leniging
van de rampen des oorlogs, door in goede verstandhouding met
de Spaanse opperhoofden te leven. Hij onthaalde hen gedurig en
gaf onder anderen aan Francis de Verdugo821 op den 16 Maart
1589 een’ vorstelijk onthaal op ‘t kasteel.
De dertigjarige oorlog berokkende niet minder leeds.
Geldafpersingen waren aan de orde van den dag, doch ‘t schijnt
dat Bentheim zelf toen minder overlast te beurt viel, dan de
andere omliggende steden en dorpen. Ook Christoffel Bernhard
van Galen liet op zijn tocht naar Drenthe en Groningen, in 1672
een slechte reputatie in ‘t Bentheimse achter.
Te dien tijde was Ernst Wilhelm graaf van Bentheim, en
het kasteel aldaar de schouwplaats van belangrijke huiselijke
tonelen, door de overgang van genoemden burggraaf tot de R. C.
godsdienst.

Koude zwavelbron

In den zevenjarigen oorlog werd het kasteel hij afwisseling door de
krijgvoerende partijen ingenomen, zonder ernstige belegeringen
door te staan. Spoedig bereikten wij de badplaats, wier helderwitte
woningen zich in de vrolijke morgenzon spiegelden. De koude
zwavelbron ligt in ‘t dal gevormd door den IJster- en Bentheimse
berg. De tijd der ontdekking van deze heilzame wateren is
onzeker, doch ‘t is wel te vermoeden, dat reeds duizenden jaren
hun aanwezen bekend is. Men zegt dat de herten, die ‘t woud
bewoonden en er nog in aanzienlijk getal gevonden worden, in
hun gewone ziekelijke toestand verkerende, ‘t zwavelwater tot
herstel dronken en deze dus de eerste ontdekkers zijn geweest.
Eerst in 1711 liet graaf Frans von Manderscheidt en Gerolstein
op aandrang van doctor Cohausen uit Coesfeld de bron insluiten,
een bronhuisje en andere gebouwen daarstellen en in ‘t bos wegen
en lanen om te rijden en te wandelen aanleggen.
821 Francisco Verdugo was van 1581 tot 1594 de laatste Spaanse stadhouder
in de gewesten Friesland, Groningen, Drenthe, Lingen en Overijssel.
Opvolger: Willem Lodewijk van Nassau-Dillenburg (Staten-Generaal),
Frederik van den Bergh (Filips II). Willem Lodewijk verordonneerde de
kerkelijke hervorming in Drenthe. Zie Drentse kerken. nedersaksisch.org
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Tot 1820 is die brontent blijven staan, toen ze weggenomen
werd, dewijl de schutting moest vernieuwd worden, en te gelijker
tijd verdwenen ook de andere gebouwen. Het waarom is tot heden
nog een raadsel.
Nu gaf doctor Cohausen een geschrift uit over de bron; de
landphysicus Schutte liet er een tweede opvolgen, doch zonder
gewenst gevolg, bij gebrek aan behoorlijke badinrichtingen.

Chemisch onderzoek

Vervolgens onderwierp de huidige apotheker, de heer Drees te
Bentheim, in 1810 de bron aan een zeer nauwkeurig chemisch
onderzoek en herhaalde dat in 1838, op verzoek van Dr
Aschendorf, die er ‘t resultaat van medegedeeld heeft in een
hoogst belangrijk werkje over de, geneeskracht van ‘t zwavelbad
bij Bentheim, uitgegeven in 1840 bij Oomkens te Groningen.822
Ook de beroemde hoogleraren Hufeland, Theussink en Stratingh
gaven uitmuntende getuigschriften van de bron.
Ere aan de thans-regerende Vorst van Bentheim- Steinfurt,823
dat hij zich bewogen gevoelde om tot heil der mensheid de bron
te herstellen en door gepaste en doelmatige inrichtingen, zich tot
zulk een heilzaam doel de grootste opofferingen getroostte!
‘t Zwavelbad oefent op een groot aantal ziekten de weldadigsten
invloed, van welke wij hier de volgende opnoemen:
volbloedigheid, trage bloedsomloop, aambeien, obstructies,
verstoppingen van de onderbuik, jicht, gewrichtspijn, podagra,
astma, graveel, hoofdpijn, zenuwziekten, hysterie, hypochondrie,
verlamming, reumatische ziekten, heup- en rugpijn, lenden- en
zenuwachtig heupwee, zenuw- en aangezichtspijn, huiduitslag
en huidziekten, venerische-, kwik- en klierziekten enz. enz.
In de uitspanning of ‘t logement heeft men, behalve de eeten roulet-zaal, verscheidene logeerkamers en in ‘t ter zijde
staand badhuis negentien welingerichte badkamers alsmede
verscheidene logeervertrekken, ook voor bedienden. In ‘t geheel
822 Delpher.nl Dit boek volgt hierna.
823 Het vorstelijk wapen van Z. D, is op den omslag dezes afgebeeld. Niet op
de pdf van delpher.nl
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zullen er ongeveer 40 à 50 badgasten kunnen gehuisd worden. De
beste vertrekken kosten per dag een daalder, de daaropvolgende
24 st. en de minste 18 stuivers.
Achter ‘t logement staat het koetshuis. ‘t Ontbijt gebruikt
men op zijn kamer of in gezelschap, naar verkiezing; ‘t diner
wordt om half twee gehouden en is zeer goed, en des avonds is
er altijd een warm souper aangericht, voor hen die er gebruik
van willen maken. Des morgens, ‘s middags en ‘s avonds is er
muziek, waarvoor ieder badgast een dagelijkse contributie van
7,5 cents betaalt, terwijl de reizende bezoekers hun offerande op ‘t
muziekblad leggen. Voor 5 à 6 guldens per dag kan een badgast te
Bentheim behoorlijke huisvesting erlangen en van alle genoegens
profiteren. ‘t Is er rustig te midden van ‘t eeuwen heugend woud.
Men kan er, om de woorden van de kundige badarts te gebruiken
“de stille vrolijkheid des landlevens” genieten. Bentheim gelijkt
niet, gelijk sommige badplaatsen naar “een woelige jaarmarkt
of weelderige hofzetel, men heeft er goede schouwburgen,
noch schitterende bals en soortgelijke verstrooiingen de grote
wereld, maar het genot van stiller genoegens geeft hiervoor
schadeloosstelling genoeg, want het zalig landleven is tot
verkrijging van een nieuw leven voor ’t ontstelde lichaam, veel
dienstiger, dan de hartstochtelijke bedwelming van aanhoudende
en steeds afwisselende opwekkingen der zinnen.”824

weldadige zorgen

De gehele badplaats verkeerde in ‘t vroege morgenuur, toen wij haar
een welgemeend vaarwel toeriepen, in diepe rust. ‘t Was de tijd dat
de zieken de baden gebruikten. Wij voegden er de stille wens bij,
dat Vorst Alexis zijn weldadige zorgen bij voortduring aan deze
badplaats wijde, dat de heilzame. wateren hoe langer zo meer door
talrijke badgasten bezocht mogen worden en vooral de geneesheer
der bron, doctor Aschendorf, nog lange jaren zijn veel omvattende
kennis moge dienstbaar maken, om ‘t bad tot dien bloei te brengen,
waarvoor ‘t vatbaar en die ‘t waardig is. Zo worde, hier menige zieke
de gezondheid hergeven en kere hij na ‘t einde van den badtijd tot de
zijnen weder, met nieuwe levenskracht in de aderen en frisse moed
in ‘t hart, om zijn betrekking in de maatschappij met ere te bekleden!
824 Vrijwel letterlijk bij Aschendorf.
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In der Stroth

Onze lezers zouden ‘t onaardig vinden als we hen met de
beschrijving van een terugreis vermoeiden, die tot Neuenhaus
langs dezelfde weg gedaan, niets buitengewoons opleverde. Wij
verzoeken hen dus alleen om enige ogenblikken met ons in ‘t
bekende logement des heren In der Stroth binnen te treden en
daar ons reisplan verder te vernemen.
In de eerste plaats gebruikten wij er een goed kop koffie, gaven
Jan List zijn congé en betuigden hem onze hoge tevredenheid over
de diensten, die hij en Hans tegen betaling van drie guldens per dag
(zonder enige andere voermans-onkosten) ons bewezen hadden.
Hij verzocht ons vriendelijk om de gunst en recommandatie bij
vrienden en vreemden; wij beloofden ‘t gaarne en kwijten ons al
dadelijk van onze verplichting, door ieder, die niet per extrapost
maar goedkoop uit Neuenhaus een reisje naar Bentheim wenst te
doen, Jan List als voerman aan te bevelen. Daarop namen wij de
voetreis naar Koevorden aan, niet zo als vroeger over Emlichem,
maar over ‘t romantische Wilsum.

Wilsum

De weg derwaarts is eerst vrij behaaglijk, maar later bergachtig
en eentonig. De Ulzer toren keek nu en dan door de valleien en
nodigde ons tot een zijdelings uitstapje, maar de klokke van tien
te Koevorden verbood het.825
Langzaam beklommen wij de hoogte en meenden elk ogenblik
‘t bekoorlijke dorpje achter de naaste bergtop te vinden, maar
werden telkens teleurgesteld. Elke bergkruin wees weer een andere,
door een kleine helling opnieuw te beklimmen. De gedachte: dat
kan toch niet eeuwig duren, vertroostte ons en richtte onze lome
schreden voorwaarts, tot dat de laatste bergstrijd gestreden was
en ‘t dorp in zoete rust, te midden van heerlijke korenakkers,
geschakeerd door welig geboomte, zich aan de helling van de berg
voor ons uitbreidde. De toren keek uit het loof, maar scheen weg
te duiken naarmate wij naderden.
Niet ver van de kerk vonden wij een goede pleisterplaats in
de herberg van Tijman, en de koffij met boerenstoete en versche
eijeren, die men ons toediende, smaakten ons beter dan enige
825 Sluitingstijd van de poort.
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andere maaltijd ons op reis gedaan had, want:
Weet yemandt beter saus als honger tot de spijzen.
Weet yemand beter smaak, in drank als dorst te wijzen?826

Dominee Wessel Visch

We verlieten de vriendelijke kastelein en diens ruime woning,
en bezochten ‘t nette kerkje, binnen welks muren niet lang
geleden een plechtige gebeurtenis plaatsgreep. Do. Visch, waardig
evangeliedienaar, verdienstelijk schrijver der geschiedenis van
Bentheim, en ijverig oudheidonderzoeker, had er onlangs, in ‘t
midden zijner gemeente zijn vijftigjarige evangelie-bediening
gevierd.
Na den afloop der godsdienstoefening werd bij, Namens Z.
M. Ernst August koning van Hannover met de versierselen der
Guelphen-orde vereerd. Eere den Vorst, die zóó ware verdienste
weet te schatten; eere den: rechtschapen prediker, die zulk een
bewijs van Koninklijke toegenegenheid waardig is!
Ook de gemeente gaf haar hooggeachte voorganger een kostbaar
blijk harer dankbaarheid en verhoogde daardoor ‘t genoegen van
deze gewichtige dag. Wij wensten de edele grijsaard een rustige
ouderdom, na zulk een werkzaam leven!

Lieflijk gemurmel

Langs een snel vlietend beekje, dat ons van de herberg af
reeds verzeld had en in allerlei kronkelingen langs heerlijke
klaverweiden en vruchtbare hofgrond sloop, hier en daar
kunstmatig opgehouden, dan met een zacht en liefelijk gemurmel
omlaag stortte en zich weer voortspoedde, verlieten wij ‘t waarlijk
schone dorp en zagen zulk een lange, dorre en vervelende weg,
die ons naar de Echteler-bossen wees, dat we onwillekeurig een
ogenblik bleven staan, alsof we nog besluiten mochten om te
blijven of de reis te vervolgen.

Huize Echteler

We hadden intussen die keus niet, stapten vrij moedeloos vooruit,
en, herleefden eerst toen wij de allée die naar het huize Echteler
826 P.C. Hooft. dbnl.org Ook op liederenbank.nl
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leidde, bereikt hadden. Vroeger behoorde dit adellijk slot aan de
familie Van Laar, later aan ‘t geslacht der Gesslers te Neuenhaus,
en is nu het eigendom van den heer Nieuhof, een nakomeling van
den beroemden Johan Nieuhof, die in dienst der Hollandse Oosten West-Indische compagnieën zeer belangrijke reizen deed.
Met blijdschap ontmoetten wij hier de Vecht, volgden enige
ogenblikken haar stroom, staken toen in een pontje over en
kwamen vrij laat in de laatste Hannoverse herberg, die ons de
motregen op de heenreis en de vriendelijkheid des kasteleins
herinnerde. In der haast nuttigden wij hier een kop koffie, want
de schemering viel en ‘t hoornmuziek van ‘t flankbattaillon des
4de regiments herinnerde ons op welbekende tonen, dat we in
een vesting te huis behoorden. Aan de grenssteen zagen we nog
eens naar Hannover om, dat onder een grauwe sluier gedoken,
slechts de herinnering achterliet van ‘t geen wij er gezien en
genoten hadden. Wij waren hoogst voldaan over ons uitstapje. In
drie dagen tijds had onze voet drie Koningrijken betreden, maar
geen jaren zullen ‘t herdenken aan dit vluchtig uitstapje uit ons
geheugen wissen.

Huize Echteler.
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Les propriétés médicinales des bains sont aussi variées que leurs composants,
leur température et la durée de leur administration.
M. G. ANDRAL
Clinique médicinale.

Voorbericht

De volgende bladen hebben ten doel, aan de ene kant om het
geneeskundige publiek met de wijze van werking der zwavelbron
bij Bentheim nader bekend te maken; aan de andere kant om
de kranken, welke aldaar hulp of genezing zoeken, gids en
handleiding te dienen. Ik deel daartoe mede, wat ondervinding
en waarneming mij geleerd hebben aangaande de werking dezer
bron en de doelmatigste leefregel, die men tijdens het badgebruik
behoort in acht te nemen.
Gedurende een reeks van twintig jaren heb ik duizende zieken,
welke het bad bezochten, waargenomen en als geneesheer
behandeld; zodat ik in de gelegenheid verkeerde, met dit
onderwerp volkomen bekend te worden. Ook hoop ik, dat deze
mededelingen een gunstig onthaal zullen vinden, daar Bentheim,
als tot die badplaatsen behorende, welke haar ontstaan aan latere
tijd te danken hebben, nog niet in die mate bekend is, als de
doelmatigheid van de inrichting van het bad en de geneeskracht
der bron verdienen. Want, ofschoon bij de bewoners der
omliggende plaatsen reeds van oudsher bekend en door hen tot
baden gebruikt, is echter de opkomst der badinrichting eerst van
het jaar 1820 af te rekenen, door de zorg, welke Z. D. H.827 de Vorst
Alexis van Bentheim en Steinfurt aan dezelve ten deel liet vallen.
Wanneer nu de geëerde lezer in dit werkje enige punten moge
vinden, die hem minder behagen, zo gelieve hij toegevend te zijn
en vriendelijk te bedenken, dat en smaak en behoefte verschillend
zijn: dat voor de ene het resultaat voldoende is, terwijl een ander
tevens naar de oorzaak vraagt, en dat de oningewijde menige
verklaring moest gegeven worden, die voor de deskundige
geheel overtollig is. Voor het overige kunnen mijn Collega’s
827 Zijne Doorluchtige Hoogheid.
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zich verzekerd houden, dat hunne geneeskundige voorslagen en
wenken hier steeds met de meest mogelijke nauwgezetheid in
acht genomen en opgevolgd zullen worden, wanneer zij dezelve
aan de zieken, welke zij herwaarts zenden, medegeven.
DE SCHRIJVER.
Gildehaus bij Bentheim,
in Augustus 1842.
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I

Werking en geneeskracht der baden
in het algemeen

Het baden is het opzettelijk in water dompelen van het naakte of
met een hemd beklede lichaam; in een meer uitgestrekte zin des
woords rekent men tot de baden ook de dampbaden, gasbaden,
aardbaden, slijkbaden, electrieke baden, luchtbaden, enz. Door
badkuur verstaat men het gebruiken van baden gedurende een
geruime tijd, volgens bepaalde regelen, met inachtneming van het
nodige dieet en de vereiste leefwijze, ten einde dreigende ziekten
vóór te komen of reeds bestaande te genezen.
De baden werden reeds veelvuldig in overoude tijden
methodisch aangewend, gelijk de schriften van Griekse en
Romeinse geneesheren vermelden; doch zij bereikten eerst dan
het toppunt van algemeen gebruik, wanneer bij een volk de al
te zeer bespoedigde beschaving van de geest, werkeloosheid des
lichaams en tafelweelde de vrije werking des levens in wanorde
hadden gebracht; waardoor dan ziekten, welke anders slechts hier
en daar plegen voor te komen, algemeen, als het ware nationaal,
waren geworden; gelijk onder andere de Romeinen in de tweede en
derde eeuw hiervan een treffend voorbeeld kunnen opleveren.828

Welvaartziekten

Maar ook in onze dagen is het gebruik der baden en
gezondheidsbronnen meer dan ooit behoefte geworden, dewijl
vele mensen niet zó leven, noch kunnen leven, als de voorschriften
van een goede leefregel vereisen; waarom er dan zeer dikwijls een
heilzame invloed gevorderd wordt, om het ziekelijk aangedane
leven tot deszelfs natuurlijken staat terug te brengen, en ons als
het ware weder met de natuur te verzoenen.
828 Ondergang van het Romeinse rijk door ‘decadent’ gedrag.
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Bovenal zijn hiertoe de baden geschikt, want in de beste
artsenijwinkels zou er geen middel kunnen gevonden worden, dat
zo algemeen en gelijkmatig tot in de verborgenste schuilhoeken
van het lichaam zou indringen en hetwelk met de baden
vergeleken kan worden. Geen ander middel werkt zo rechtstreeks
op alle voor opwekking vatbare organen; alle andere, zelfs de
fijnste, op de hersens en zenuwen werkende prikkels hebben een
meer beperkte werkkring en werken niet zo gelijkmatig in de
ganse schakel van het bewerktuigde lichaam.

Mechanische en fysische eigenschappen

Zelfs moeten de mechanische en fysische eigenschappen en
werkingen der baden in aanmerking worden genomen, omdat
deze inderdaad van groot gewicht zijn. Hiertoe behoren: het
afweren van de buitenlucht gedurende het baden, het onttrekken
der natuurlijke electriciteit door de omringende watervlakte, de
vermindering of vermeerdering der natuurlijke warmte door het
lauwe of warme bad, de zachte en gelijkmatige drukking, welke
het op de oppervlakte des lichaams uitoefent en die voorzeker
zeer dikwijls heilzame gevolgen heeft.
Zo komen ook de werkingen der stroming en der mechanische
schokken in aanmerking. Eindelijk moet nog in aanmerking
genomen worden: het losmaken der huid volgens natuurkundige
wetten, het zacht en vochtig maken derzelve, alsmede het
inzuigen ener somtijds niet geringe hoeveelheid vloeistof: daar
proefnemingen bewezen hebben, dat in een warm bad gedurende
één uur 2 Ned. pond829 water door de huid ingezogen werden.830
Wat het aanwenden der baden inzonderheid gemakkelijk maakt,
is, dat men daardoor in staat gesteld wordt, om het lichaam door
middel van trapsgewijze vermeerdering der warmtegraden in een
geheel tegenovergestelden toestand te brengen, waardoor dan ook
de werkingen evenzo verschillend, evenzo tegenoversteld zijn.

Warmtegraad

Bij gevolg wordt daarbij altijd de beoordeeling vereist van een met

829 Zie Meertensinstituut, maten en gewichten. 1 Ned. pond ca. 500 gram.
830 1 liter water door de huid opgenomen?
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het voorwerp831 bekende geneesheer, om de warmtegraad van een
bad met de aanleidende oorzaak der te genezen ziekte in verband
te brengen; want moet de patiënt zich in koud, lauw, warm of heet
water baden? Welke belangrijke gevolgen zijn van deze beslissing
niet afhankelijk! Door een verkeerde keuze tussen deze uitersten
kan groot nadeel worden teweeggebracht.
Veelal wordt het echter met deze onderscheiding niet zo nauw
genomen; men gebruikt naar eigen goeddunken zeebaden,
onderstellende, dat koude baden versterken en als het ware het
vermogen bezitten de grijsaard in een krachtvolle jongeling te
herscheppen; of men kiest Wiesbaden, Aken of enige andere
natuurlijk warme gezondheidsbron. De een zowel als de ander
zijn goed voor vele ziekten, maar ongetwijfeld niet voor alle.

Werkingen der levenskracht

Het wezen van het bewerktuigde leven832 bestaat in een gestadig833
worden en vergaan, in een gestadige van uitwendige invloeden
afhankelijke verandering, en het hangt enkel van de energie en de
aard van de inwendige werkingen der levenskracht af, of al dan
niet datgene, wat b. v. in het eerste geval de koude benadeelde,
ook door een opvolgende krachtige terugwerking (reactie)
overwonnen kan worden. Men behoorde hierbij nimmer uit het
oog te verliezen, dat een middel eerst, met opzicht tot de bijzonder
ziekelijke toestand van een mens, een geneesmiddel wordt, en dat
bij een verkeerde aanwending het geneesmiddel voor de een, in
een vergift voor de ander kan verkeren.

De huid

In het algemeen werken de baden, weliswaar in de eerste plaats
op de huid; de huid is echter een hoogst gewichtig orgaan, dat
de veelvuldigste en belangrijkste verrichtingen uitoefent; zij heeft
een hoge graad van gevoeligheid en prikkelbaarheid, en kan zelfs
de zetel worden van een blijkbaar ziekelijke toestand.
In de huid lopen de periferische uiteinden834 van zenuwen,
831 Onderwerp.
832 Organisme.
833 Geleidelijk.
834 Perifeer, aan de rand.
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slagaderen, bloedaderen en opslurpende vaten ineen, en vormen
een eigendommelijk835 weefsel. In en onder de huid bevinden zich
onderscheidene klieren, dezelve is een voortzetting der inwendige
slijmvlakten, staat echter met deze in een antagonistisch836 verband
en, evenals met vele andere gewrochten, in een sympathische
samenhang; zij bevordert een der gewichtigste afscheidingen,
namelijk die van het zweet, en wordt zeer dikwijls de zetel van
de belangrijkste, kritische af- en uitscheidingen. Het is derhalve
te begrijpen, dat de huid een hoogst gewichtige vlakte voor
geneeskundige invloeden aanbiedt.
Dit zij genoeg van de baden, in zoverre deze volgens
fysiologische, fysische, chemische en mechanische grondstellingen
moeten beoordeeld worden, en in zoverre zij tot het bereik der
geneesmiddelen behoren, welke de te sterke levensstroom stremmen,
het kwijnende, verlammende leven weder opbeuren of wijzigen, en
aldus de geneeskracht der natuur ondersteunend tegemoetkomen.837

Periodieke omlopen van het leven

Spreekt men intussen van een regelmatige badkuur, en zullen
daardoor diep ingewortelde kwalen genezen worden, zo moet men
bij het gebruik een op de aard der ziekte en der individualiteit van
de zieke gegronde methode opvolgen, en volgens deze zal de zieke
zich dagelijks, om de andere dag, of nog minder moeten baden;
gelijk ook het menselijke leven en het natuurleven in het algemeen
zich in periodieke omlopen beweegt. Deze methode is bij het
badgebruik wezenlijk goed en veelomvattend, welker grenzen een
menigte van verschillende wijzen van behandeling insluiten, en
wel zodanig, dat hij, die zich geheel eenzijdig en onbepaald aan
dat middel wil houden, een zekere graad van dwaling niet zou
835 Particulier, afzonderlijk, op zichzelf staand.
836 Antagonist betekent ‘tegenstander’ of een ‘tegenstelling van meningen’.
Een antagonist is een tegenpool, een tegenhanger of een tegenwerker.
De woorden antagonisme en antagonistisch hebben betrekking op een
antagonist
837 Sed est circumspecti hominis, et novare morbum, et augere morbum,
et febres accendere, quia curationem, ubi id, quod est, non recipit, potest
recipere id, quod futurum est. Celsus Libr. III, Cap. 9.
Maar het is een omzichtigheid (oplettendheid) van een mens, en om de
ziekte te genezen, en de ziekte te verergeren, en de koorts te doen oplaaien;
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kunnen ontgaan; daar slechts zelden ziektegevallen voorkomen,
waarin een onderscheiding, naar de regelen der kunst, ten
opzichte van het methodisch gebruik, kan worden ontbeerd.

Externe factoren bij genezing

Buiten de badkuur op zich zelve, lopen aan een badplaats nog vele
omstandigheden samen, welke de geneeskracht buitengemeen
vermeerderen. Men weet, hoe de verandering van het klimaat,
van de leefwijze, van de werkzaamheden des lichaams en der ziel,
de genezing van menige langdurige ziekte krachtig bevorderen;
men weet, dat de verandering van woonplaatsen van woning
zelve, veranderingen in de leefregel, werkzaamheden met meer
of met andere bewegingen verbonden, de vreugde, de hoop,
het vertrouwen, krachtige geneesmiddelen zijn, en dikwijls een
meerdere werking uitoefenen dan kina838 en opium.
Deze afleiding der ziel moet bovenal in het oog gehouden
worden, aangezien vele lichamelijke kwalen zonder deze
vermogende hefboom nauwelijks overwonnen kunnen worden.
En wat vindt men in dit opzicht aan een gezondheidsbron?
Welk een indruk maakt niet het ongedwongene, gezellige verkeer
op de door lichamelijk lijden nedergedrukte ziel!

Schoonste medegevoel

Het omringende leven werkt met een nieuwe prikkel op de lijder,
en schenkt, onder liefelijke beelden, aan de verbeeldingskracht de
hoop op een mogelijk herstel; overal, waar hij zich ook vertoont,
vindt hij deelneming, en zelfs zijn eenzame cel trekt edele zielen
tot hem, welke onder het schoonste medegevoel zijn lijden met
hem delen, zijn gemoed met hoop vervullen. Hoe dikwijls kampt
niet de geneesheer met alle mogelijke middelen tegen ziekten,
welke door tegenwerkende huiselijke omstandigheden, of door
een nedergedrukte gemoedsstemming voortgebracht en gevoed
worden; hoe dikwijls dringt zich niet de overtuiging aan hem op,
dat kon men slechts de zieke met een nieuwe moed bezielen, die
zijn geheel aanzijn doordrong – hij hem dan zou genezen; maar
slechts bij een gemoedsgesteldheid van geheel anderen aard kan
men hem hulp verlenen. Hij, die in een mindere graad ongesteld is,
838 Kinine.
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legt aan de badplaats de last zijner beroepsbezigheden en huiselijke
zorgen af, treedt met een vrolijk hart in de voor hem nieuwe wereld.
Daarbij echter zij aan de patiënt de welgemeende raad gegeven, dat
hij aan de te bezoeken badplaats een opgeruimd gemoed medebrenge,
en al zijn zorgen thuis laat;839 want wanneer de ziel in een opgeruimde
staat, met zichzelf in overeenstemming is, en de verbeelding daarin
niets verwart, dan slechts geschieden alle verrichtingen des lichaams
in de schoonste orde, in volkomen harmonie.

Woeligste jaarmarkten

Hierbij hangt zeer veel af van de dingen, welke ons het naast
omgeven; en in dit opzicht verschillen de onderscheidene
badplaatsen zeer van elkander. Terwijl vele naar de woeligste
jaarmarkten gelijken, vele voor de weelderigste hofzetels niet
onderdoen, ware evenwel bij alle, tot heil der zieken, de stille
vrolijkheid des landlevens zeer wenselijk.840
Gelijk intussen de meeste zwavelbaden, die van Baden bij
Weenen841 misschien uitgezonderd, slechts bezocht worden
tot verzachting van lichamelijke kwalen en ter herstelling der
geknakte gezondheid, zo is dit inzonderheid842 met Bentheim
het geval. Het spreekt dus vanzelf, dat men hier meer op het
doelmatige en gemakkelijke der inrichtingen, dan wel op
weelderige vermaken diende te letten. Men heeft hier, weliswaar,
geen schouwburgen, geen schitterende bals en soortgelijke
verstrooiingen der grote badplaatsen; hiervoor wordt men echter
door het genot van stillere genoegens genoegzaam schadeloos
gesteld, hetgeen voor de meeste badgasten doelmatiger en
geschikter is; want onder deze zijn er gewis vele, voor wie de meer
stille, landelijke genoegens ter opbeuring en het verkrijgen van
een nieuw leven voor het ziekelijke lichaam veel dienstiger zijn,
dan de hartstochtelijke bedwelming van aanhoudende en steeds
afwisselende opwekkingen der zinnen.
839 Dat geen zorg u thans het hart beknelle; Zelden genas de gemelijke; weg
met dat schitteren en pronken. Hier, waar zich een gelijk gevoel en gelijke
wensen bejegenen. Hier, in den schoot der natuur! Neubeck. Aan het eind
van dit boek meer over Neubeck. Zie Inhoud.
840 Bijna letterlijk in Drie dagen...
841 Wenen.
842 Vooral.
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II

Werking en geneeskracht van het
Bentheimse Zwavelwater in het
algemeen

De gezondheidsbron te Bentheim ontleent haar heilzame
werkingen voornamelijk aan de zwavel, welke daarvan het
hoofdbestanddeel uitmaakt. In het algemeen bevordert het
Bentheimse zwavelwater843 de uitscheiding van zodanige
stoffen, welke voor een meerdere assimilatie (vervorming) niet
meer vatbaar zijn; het begunstigt de uitwaseming der huid,
de afscheiding op de slijmvliezen van de luchtwegen, van het
darmkanaal, de urine-organen en van de inwendige vlakten der
vrouwelijke geslachtsdelen.
Bij deze werking op de ziekelijke bewerktuiging844 openbaart
zich de vermelde kracht door het vloeibaar of vluchtig maken
van gestremde en opgestopte afscheidingsstoffen en opvolgende
vermeerdering en wijziging aller af- en uitscheidingen op
genoemde slijmvlakten. De wijze, waarop het op deze organen
werkt, moet zodanig verklaard worden, dat het, ten gevolge van
substantiële opneming in de masse der sappen, deze specifiek
veranderen, als resultaat dier vervorming, de vermeerderde
afzondering voortbrengt.
843 Scheikunde en chemische technologie: ten behoeve van het Middelbaar
Technisch Onderwijs Men onderscheidt o.a.: bitterwater magnesiumhoudend,
zwavelwater met zwavelwaterstof staalwater met ijzer... Brester, A.
Weddepohl, J.P. [1939]
Handelingen van het geneeskundig genootschap, onder de zinspreuk Servandis
civibus. Onlangs is het gebruik van zwavelwater in podagra beroemd
geworden. Dertiende deels derde stuk 1788 E.J.T a Theussink Delpher.nl
Ook: water met zwavel.
844 Ziekteverwekker.
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Levendige werkkracht

Gelijk het ijzer op het slagaderlijke bloed, zo heeft de zwavel een
beslissende betrekking op het bloedaderlijke stelsel. Terwijl het
ijzer aan de slagaderlijke vaten een meer levendige werkkracht
mededeelt en aanhoudend deze veerkracht versterkt, zo wordt
de werking van de zwavel op gelijke wijze in het bloedaderlijk
stelsel opgemerkt, naardien845 zij de veerkracht dezer vaten, dit
samentrekkend vermogen vermeerdert, en derhalve de beweging
daarvan in het aanwezige bloed bevordert, en wel zó, dat zij
onmiddellijk op het poortaderstelsel en de adervlechten van het
bekken werkt; waarom zij zeer heilzaam is gebleken bij menige
ziekte der lever, des darmkanaals, der Haemorrhoïdaalvaten846 en
van de baarmoeder.
Het zwavelwater847 moet derhalve gerangschikt worden onder
de krachtig oplossende middelen, welke de verhoogde venositeit848
tegenwerken en alle uitscheidingen bevorderen; met des te meer
recht, omdat het gewoonlijk der assimilatie minder hinderpalen
in de weg stelt, dan de zwavel in substantie.849 De uitwendige
huid, de gezamenlijke slijmvliezen, het bloedaderlijk stelsel met
de daartoe behorende parenchymateuse organen850 zijn dus voor
onze mineraalbron de eigenlijke werkkring.

Salinische thermen

Dit zwavelwater mist de eigenschap van te verhitten, welke de
natuurlijk warme zwavelbronnen en de salinische851 thermen, zo
845 Naarmate. Doordat.
846 Aambeien (hemorroïden) of speen zijn een aandoening waarbij de
zwellichamen (corpus cavernosum recti) met bloedvaten in de anus en/of
het rectum opzwellen en daarbij ontstoken kunnen raken en kunnen gaan
bloeden en groter worden. Aambeien die uitstulpen buiten de anus worden
uitwendige aambeien genoemd.
847 Zwavelhoudend water. Zwavel is slecht oplosbaar in water.
848 De bloedvaten in ons lichaam kennen verschillende variaties in grootte
en opbouw. Zo kennen we arteriën (slagaders), venen (aders), en haarvaten
(capilla). Venositeit; aangaande aderen.
849 Elementair zwavel. Zwavel is een geel poeder.
850 Parenchymateus orgaan: bestaan uit opeengepakte cellen In dat orgaan
zit een lozingsgang, die door een eenlagig epitheel is afgelijnd, waarlangs het
zaken afvoert die het secreteert.
851 Sal, sel: zout.
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als die van Aken, Eilsen,852 Ems, enz. hebben, en de bewering,
dat het eerstgenoemde water het slagaderlijke haarvaatstelsel zou
opwekken, is klaarblijkelijk ongegrond, wanneer men bedenkt, dat
de door hetzelve bewerkte uitscheidingen door geen slagaderlijke
opwekking in de bedoelde organen, namelijk in de huid, dus noch
door roodheid, noch door hitte voorafgegaan worden; verder, dat
het in de meest bepaalde verwantschap staat tot zulke organen,
welke bijzonder het bloedaderlijke karakter bezitten.
De meest algemene zichtbare verschijnselen, die zich, nu eens
vroeger dan later, na het drinken en baden vertonen, zijn: verhoogde
eetlust en betere spijsvertering, regelmatige, zachte stoelgang,
somwijlen vloeiende aambeien, vermeerderde slijmafzondering van
de luchtpijp en haar vertakkingen, ruimere urinelozing, verhoogde
werkzaamheid der huid, derhalve vermeerderde transspiratie; een
schurftachtige of ook een puistachtige jeukende huiduitslag, de
zogenoemde bad-uitslag of badgierst.853

Polsslag

Als bijzonder opmerkenswaardig moet hierbij de toestand van
den pols worden aangevoerd, welke doorgaans enige slagen
langzamer wordt. Deze algemene werkingen zijn nauwkeurig
waargenomen; zij zijn door mijn voorgangers, de Lijfarts Dr.
Cohausen, de Hofmedicus Dr. Schutte, Dr. Willmanns en door
Professor Plagge uitvoerig beschreven; ook is de theoretische
verklaring daarvan niet moeilijk.

Tegenstrijdigheden

Moeilijker echter wordt de taak, wanneer men de verhouding
wil opgeven van het zwavelwater tot bijzondere ziektevormen
en ziekteverschijnselen, welke het instaat is te verwijderen
en tevoorschijn te brengen; men loopt alsdan gevaar, om aan
hetzelfde middel klaarblijkelijk tegenovergestelde krachten toe te
schrijven en zodoende de waarheid der verklaring zelve in een
twijfelachtig daglicht te stellen.
852 Bad Eilsen is een gemeente in de Duitse deelstaat Nedersaksen. De
gemeente maakt deel uit van de Samtgemeinde Eilsen in het Landkreis
Schaumburg.
853 gierst zn. ‘bepaald soort graan (Panicum miliaceum).
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Zo zien wij hier, hoe gedurende het gebruik der baden één
habitueel zweet854 genezen, dáár, hoe dezelfde afscheiding
tevoorschijn gebracht wordt uit een huid, die perkamentachtig
droog en ruw was. Hier vertoont zich uitslag, dáár verdwijnt
dezelve bij het gebruik der badkuur; hier verschijnen, gedurende
het baden, aambeien, dáár houden zij op te vloeien; de overtollige
maandstonden855 worden bij deze verminderd, terwijl een ander
meisje het bad gebruikt, om dezelve op te wekken, en beide
bereiken haar doel.
Wie dus zeggen wilde: het Bentheimse zwavelwater bezit een
zweetwekkende kracht, zou ook tevens moeten zeggen: het bezit
een zweetwerende eigenschap. Hetgeen echter in de levende
bewerktuiging856 plaatsheeft, kan niet afgescheiden, als op zichzelf
staand, verklaard worden, men kan b. v. aan niemand zeggen,
waarom het hart klopt, zonder hem het reproductive proces in
het dierlijke leven te hebben uiteengezet; en zo moeten wij ook
hier verder teruggaan.
Deze heilzame werkingen zijn inderdaad de resultaten van
inwendige werkingen der natuur, en de minerale bronnen
zijn als individuele geneesmiddelen te beschouwen welke
zodanige kwalen vermogen te genezen, die uit een uitwendige
gemeenschappelijke oorzaak ontstaan, of dezelfde inwendige
ontwikkelingsgrond hebben, en wel daardoor, dat zij de
oorzaak wegnemen; want de werking van een badkuur
verschilt van de gewone artsenij voornamelijk daardoor,
dat de laatstgenoemde slechts op enkele organen of stelsels
influëert, terwijl eerstgenoemde het gehele organismus in al
deszelfs delen aantast. Daar zij diep indringen en langzaam
veranderen, zijn badkuren krachtige middelen in chronische
(slepende) ziekten; beweging en waterdieet is een vermaarde
geneesmethode en lang reeds vóór Cadet de Vaux857 en
854 Hier: voortdurend zweten. Gebruikelijk.
855 Menstruaties.
856 Organisme.
857 Handboek der bijzondere pathologie en therapie De warm - waterkuur,
door Cadet de Vaux aangeprezen en door verschilleade populaire geschriften
onder de niet - geneeskundigen tot vermaardheid gekomen, is een zeer
gevaarlijk ...1854 Delpher.nl
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Priesznitz858 bekend. Door beroemde geneesheren werd deze
aangewend en aanbevolen.859

Nakuur

Op gelijke wijze moet men dan ook de nawerking (nakuur)
beoordelen. Deze heeft men somtijds bespot en als een aan de
baden verzonnen kunstgreep doen voorkomen, zeggende, dat
men deze de met hoop bezielde of twijfelende lijder als een
geruststellende teerpenning860 mede op reis geeft.
Hiermede is het echter zo niet gelegen: men verstaat door
nawerking niets anders dan de langzamerhand voortgaande
werking van een gebruikt middel, hetwelk in verouderde, diep
ingewortelde ziekten het leven in geheel veranderen moet. Dit kan
niet snel geschieden, gelijk in acute koortsen, tot welker volkomen
herstel dikwijls toch ook gehele maanden vereist worden.
In een beperkte badtijd van vier tot zes weken kan niet
alles genezen, wat een langdurig ongeregeld leven of een
ingewortelde ziekte bedierf; de natuur werkt niet zo snel als
onze wensen. Hetzelfde geschiedt in het dagelijkse leven,
dat men namelijk de apotheek vaarwel zegt, en de volkomen
herstelling (de nawerking) aan de loop der natuur overlaat.
Het zou te wijdlopig zijn, hier al de ziekten op te geven, bij welke
de lijder gedurende de baden, zoals men het noemt, herleeft,
en die, waarin de ziekteverwikkeling door het badgebruik niet
858 t Was maar een boer J.C.M. Selinger 1858 Biografie van Priesznitz.
Delpher.nl
859 Fr. Hoffman schreef reeds een Dissertatie: De frigidae aquae usu salutari,
etc. Encyclopédie, ou, Dictionnaire universel raisonné des connaissances
humaines. C’est ce qu’établit avec le fondement le Hoffman, pathol . génér .
c . x . de frigido plus raisonnable, le célebre ... comme des bains froids emautre, de aqua frigide potu salutari, pour ployés imprudemment, rapportent
en relever ... Fortunato Bartolomeo De Felice 1773 Ook Geciteerd in Materia
medica practica of Beoeffenende kennis der enkelde geneesmiddelen. ... geest
van Hoffman. Het poeder van Rhabarber met Ipecacuanha, of Opium
met...1784 Delpher.nl
860 Teerpenning, geld voor noodzakelijke vertering, aalmoes voor eerste
levensbehoefte. Noodpenning voor bijzondere omstandigheden. Spilpenning
om te verbrassen.Delpher.nl
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meer dan losgemaakt, en de genezing door de natuur slechts
voorbereid kan worden. Velen beginnen reeds te genezen in de
loop der badkuur; bij anderen echter ontstaat eerst beterschap,
wanneer zij naar hun woonplaatsen zijn teruggekeerd, wellicht
eerst na maanden. Dikwijls gaat de ziekte geheel onmerkbaar
tot beterschap over; dikwijls ontstaan kritische, koortsachtige
aandoeningen en afscheidingen, zoals uitslag, zweet enz. Zulk
een nawerking ontstaat ook wel veel later onmerkbaar, zonder
kritische verschijnselen; en zelfs bij zodanige personen, die
gedurende de gehele kuur geen weldadige werking, zelfs niet eens
verergering konden bespeuren. Over het algemeen genomen, kan
men zeggen:
1º. dat hier enige der patiënten, na een kuur van vier tot zes
weken, dikwijls nog in kortere tijd, hun volkomen genezing
erlangen, in zoverre deze de verdrijving van zodanige kwalen
betreft, welke door de zintuigen en het gevoel waargenomen
worden;
2°. dat anderen de badkuur ondergaan, zonder de geringste
beterschap te ondervinden, en er zeer dikwijls blijkbaar
verergering ontstaat: de lijder aanvaardt de terugreis, terwijl hij
gevoelt, dat zijn lichaamsgestel aangedaan en geprikkeld is; en
evenwel volgt na enige weken de volkomen herstelling;
3º. eindelijk,861 dat weder anderen, gedurende het badgebruik,
slechts langzaam herstellen. De patient is, volgens zijn gevoel, nog
slechts half van zijn lijden bevrijd; hier en daar is een verschijnsel
van hem geweken, of de ziekte is van vorm veranderd; maar
nog zijn er bezwaren overgebleven, die zijn dagen dreigen te
verbitteren.
De badarts, welke intussen de toestand der ziekte zoveel
mogelijk nauwkeurig onderzocht heeft, zal dan in de meeste
gevallen de lijder kunnen zeggen, of hij nu gerust en met het volste
vertrouwen de nawerking mag afwachten, dan wat er anders voor
hem overblijft te doen.
In elk geval is, na afloop van de badtijd, een geregelde en
matige leefwijze dringend aan te bevelen. Mocht een badpatiënt
861 Tenslotte.
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geloven, alles gedaan te hebben, wat hem te doen stond, door
gedurende de kuur een behoorlijke leefregel inachtgenomen
te hebben, in de mening verkeren, dat hij, na het gebruik van
het laatste bad, zich dadelijk weer van deze regel ontslaan kan,
zo zou hij grovelijk dwalen, men zou hem gerustelijk kunnen
verzekeren, dat hij zijn gezondheid tot zulk een prijs niet kan
kopen, dat bij vele verouderde ziekten slechts heil en hulp in
geduld en onderwerping te vinden zijn, terwijl ongeduld en
morren oneindig veel nadeel kunnen berokkenen.

Voor elke ziekte geschikt?

Men zou de vraag kunnen opperen, of dan de badkuur voor elke
ziekte geschikt is?
Deze vraag, moet onvoorwaardelijk met neen beantwoord
worden. Elke zichtbaar verschijnende kracht heeft in haar
werkzaamheid grenzen; zo ook de artsenij-krachten in het
algemeen. Aan de andere kant is de autokratie (het zelfbeheer)
der natuur aan lichamelijke organen gebonden; het is nu de vraag,
of deze in het voorkomende geval voor opwekking vatbaar zijn.
Ook kan de heilzame werking van een mineraalbad eerst na een
bepaalde tijd zich vertonen; derhalve kunnen badkuren bij acute
ziekten niet aangewend worden, daar deze schielijker aflopen, dan
gene haar werkkracht kunnen ontwikkelen. Zij doen nadeel in
een koortsachtige toestand, dewijl in zulke gevallen de opwekking
des lichaams reeds op zichzelf te groot is.
Verder zijn zij nadelig, wanneer het lichaam zich in een
gesteldheid bevindt, dat het inzuigen des waters reeds op zich
zelf schadelijk is; b. v. bij waterzuchtigen, bij ingewortelde
kwaadsappigheden (cachexiën).862

De weg tot het graf

Zij zijn niet doelmatig in chronische ziekten, gepaard met grote
zwakte, dewijl uitputting te vrezen is. Voorts zijn zij ongeschikt
862 Cachexie is een vorm van extreme magerheid. Ze wordt volgens de
ICD-10 geklasseerd onder de algemene symptomen (R64).. Cachexie treedt
op in de terminale fase en vergevorderde stadia van bepaalde (chronische)
aandoeningen zoals kanker, ernstige infectieziekten (tbc, aids, ...), grote
ouderdom e.d. Ook chronisch drugsmisbruik en anorexia nervosa kunnen
oorzaken zijn van cachexie.
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bij verborgene ontstekingen der inwendige organen, bij dreigende
veretteringen, bij uitstortingen van vochten in de borst, bij
eigendommelijke863 (idiopathische)864 ziekten van het hart. In deze
gevallen kunnen baden geen palingenese865 tevoorschijn toveren;
wel echter zeer licht de weg tot het graf banen.
Geen geneesheer zal b. v. een kwikbereidsel laten toedienen,
waar een algemene ontmenging der vochten bestaat, noch een
waterzucht, indien zij uit dezelfde bron voortspruit, met digitalis866
willen genezen.
Daar, waar baden gebruikt zullen worden, moet een reactie in
het ganse leven van het bewerktuigde867 lichaam nog mogelijk
en doelmatig zijn, zullen zij op enige wijze verwarringen in de
levenswerking weder terecht brengen; waar zulk een algemene
opwekking nadelig is, zo als bij inwendige chronische ontstekingen,
slagadergezwellen, daar zijn baden altijd verderfelijk. Het zijn
derhalve chronische ziekten, en wel de volgende, waarin volgens
de tegenwoordige ervaring zwavelbaden inzonderheid nuttig
bevonden zijn.

863 Particuliere.
864 Idiopathisch is een woord uit het geneeskundige jargon dat betekent:
zonder bekende oorzaak. Veel klachten en ziekten hebben een of meer
bekende oorzaken, maar veel ook niet. Die worden aangeduid met
idiopathisch als men wil uitdrukken dat de oorzaak onbekend is. Hetzelfde
begrip wordt ook wel met de term ‘essentieel’ aangeduid.
865 Palingenese is een begrip wedergeboorte of opnieuw creëren, gebruikt in
verschillende contexten filosofie, theologie, politiek en biologie.De betekenis
ervan komt van het Griekse palin, wat ‘opnieuw’ betekent, en genesis, wat
‘geboorte’ betekent.. In de biologie is het een ander woord voor recapitulatie
866 Vingerhoedskruid. Digit; vinger.
867 Organisme.
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III

Werking van de Bentheimse
zwavelbron in bepaalde ziekten

1. Volbloedigheid van de onderbuik
Trage bloedsomloop. Aambeien. Obstructies. Infarcten
(verstoppingen van den onderbuik).
Het is deze, door een fysiologisch - pathologische band met
elkander verenigde rij van ziektevormen, tegen welke de
Bentheimse zwavelbron zich steeds als hoogst werkzaam getoond
heeft. Baden werden in deze gevallen gemeenlijk goed verdragen,
en insgelijks het inwendig gebruik des waters; waar dit in de eerste
week niet goed doordrong, heb ik des morgens een halve of gehele
kruik Mariënbads- water laten gebruiken, of naar de aard der
kwaal de Eger Franzensbron.868
868 Aangezien niet ieder zieke bij het gebruik der zwavelbaden ook het
zwavelwater mag drinken, maar in vele gevallen een ander mineraalwater
doelmatiger bevonden wordt, zorgt de Schrijver, dat de navolgende
bronwateren steeds alhier voorhanden zijn, als:
Mariënbad - Kruisbron,
Eger - Franzensbron,
Eger - Zoutbron,
Ober - Salzbron,
Adelheids - bron,
Pyrmonts - bron,
Wildunger - bron,
Kissinger Ragotzi,
Selterser - water,
Bitterwater.
Wenken, te dien aanzien door Collega’s te geven, welke zieken naar het
bad alhier zenden, zullen steeds door de Schrijver bereidwillig opgevolgd
worden.
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De bovengenoemde verwantschapte ziekten ontstaan allengs
onder gelijkmatig voortwerkende oorzaken. Wanneer het lichaam
bij een aanleg tot haemorrhoïden,869 of bij een zittend leven, te
rijkelijk gevoed wordt; of wanneer zielsaandoeningen onder zulke
omstandigheden op de zieke werken, dan wordt het evenwicht
tussen de factoren der voeding verbroken, dat wil zeggen: het
zenuw-, bloed- en lymfatisch systeem van de onderbuik verenigen
zich tot een toestand, waarin de verrichtingen dezer systemen
gestoord worden.
Deze onregelmatige werkzaamheid in zulke edele delen heeft
dikwijls onder bovengenoemde invloeden in de eerste plaats
ten gevolge: volbloedigheid van de onderbuik, stremming van
de bloedsomloop in dat deel, traagheid in de spijsvertering,
en eindelijk ontaarding der afzonderingen, welke aan de
onderbuiksorganen eigen zijn: zuurvorming, drukking der spijzen
in de maag, maagkramp, opstijging van het bloed naar het hoofd.
De gewone opgeruimdheid wijkt dikwijls reeds voor uren van
sombere zwaarmoedigheid.
Het is hier de plaats niet, om een volledige pathologie op te
geven van de menigvuldige toevallen, welker oorzaak in deze
geheime bloedophoping gelegen is, maar slechts bij de keuze der
te bezigen badkuur daarop opmerkzaam te maken, dat, wanneer
deze aandoeningen in haar eerste verschijnselen kwalijk erkend
en slechts als een eenvoudige adynamie (krachteloosheid)
met versterkende, tonische middelen,870 zelfs met krachtige
staalwateren, of met verhittende salinische thermen (zoutachtige
warme baden) behandeld worden, zij alsdan niet zelden met
grotere, gevaardreigende hevigheid te voorschijn treden. Doch
ook aan zichzelf overgelaten, neemt de kwaal toe, en er ontstaan
nu dikwijls voelbare opzettingen,871 inzonderheid van bloedrijke
869 Bloedingen, aambeien.
870 De tonus is de spanningstoestand van een spier. De tonus kan abnormaal
verhoogd zijn (hypertonie). Dit leidt bijvoorbeeld tot spasmen. De tonus kan
abnormaal verlaagd zijn (hypotonie). Dit leidt bijvoorbeeld tot een slappe
verlamming waarbij de patient een lichaamsdeel niet in een bepaalde stand
kan houden. Tonische middelen beïnvloeden de tonus.
871 Boerhave (van Swieten, § 107 et seq.) zegt: Een der vaten van het
menselijke lichaam is verstopt, wanneer er van de vochten, welke bestemd
zijn, om door hetzelve te vloeien, zich iets in een staat van verdikking vastzet,
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organen van de lever, milt, in het net, in de darmen; de buik wordt
dik en hard; bij sommigen breidt zich de ziekelijke gesteldheid
tot de holaderen uit, en er ontstaan katarrhale872 ongesteldheden,
welke voor de gewone middelen niet wijken; ook veelvuldig
braken, bloedspuwen (Haemoptysis ex hypochondriis), ledigheid
en zwaarte van het hoofd, hoofdpijn, duizeligheid.

Ophopingen van bloed

Deze ophopingen van het bloed in de onderbuik, die dikwijls
aanvankelijk slechts in voorbijgaande stasen (stilstanden)
bestaan, die vervolgens langzamerhand in ware stremmingen en
eindelijk in zogenaamde verstoppingen des onderbuiks overgaan,
verdienen echter onze opmerkzaamheid zoveel te meer, daar
deze aan leidende oorzaken in onze leeftijd dagelijks algemener
worden.
Hoe meer onze hedendaagsche leefwijze, ons tegenwoordig
bestaan, de voedingswerktuigen in wanorde brengt, het vormende
leven doet dalen, in een lijdenden toestand verplaatst, zoveel te
natuurlijker is het, dat de omloop der sappen in de organen van
de onderbuik gestoord en trager wordt; en derhalve zodanige
of wanneer het van buiten zo samengedrukt is, dat, uit een van deze twee
oorzaken, de doorstromende vochten of geheel teruggehouden worden, of
toch slechts zwak en met moeite doordringen. In beide gevallen wordt het
bloedvat uitgezet en neemt een grotere ruimte in, dan in de natuurlijken
staat. Wanneer derhalve onderscheidene kleinere vaten van een of ander
ingewand in deze toestand geraken, zo is het natuurlijk, dat daardoor het
gehele ingewand in omvang groter moet worden, naar evenredigheid van
de menigte der vaten, die het in zich bevat, en welke opgezet worden. In
dit geval is de ziekte niet door het gehele lichaam verspreid; zij is veeleer
tot een gedeelte beperkt, en slechts het weinige des geneesmiddels, hetwelk
tot dit gedeelte genaakt, werkt eigenlijk onmiddellijk tot het doel. Het is
derhalve noodzakelijk, dat dit weinige langzaam en herhaalde malen op het
lijdende deel werke; buitendien ontstaan deze gebreken langzaam, en laten
zich dus niet zo spoedig verdrijven. Men moet somwijlen de gehele massa
der sappen en vochten veranderen, om zijn doel te bereiken; men moet
lang losweeken en losspoelen, alvorens men alle hinderpalen overwint, die,
wegens de verwijderde en nauwere wegen, de werking der geneesmiddelen
tegenhouden,” enz.
Zo luidt een mechanische ziekte - constructie.
872 Catarraal. Met verschijnselen van ontstoken slijmvliezen en met dunne,
vloeibare afscheiding.
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ophopingen van het bloed zeer sterk begunstigen.
Men heeft steeds reden om op dezelve opmerkzaam te zijn,
wanneer de ouders aan aambeien of aan graveel873 geleden hebben
of aan tuberculeuse longtering zijn overleden; evenzo, wanneer
jicht en podagra874 familiekwalen zijn. Het is bekend, dat het
ware podagra en de acute jicht, inzonderheid het eerstgenoemde,
in onze dagen veel zeldzamer voorkomen. In plaats van deze
ziektevormen komen echter in de organen der spijsvertering en
der voeding een menigte vermomde of verborgene toevallen van
genoemde aard voor; dewijl namelijk het vormende leven in de
organen van de onderbuik ongeschikt is, om ziektestoffen naar
de uitwendige delen te drijven en door kritische afscheidingen
het lichaam van deze onnutte stof te bevrijden. In deze
omstandigheden doet het Bentheimer bad, zoals reeds vermeld is,
de uitstekendste diensten; geen inwendig genomen geneesmiddel
kan hier vergeleken worden met de werking van de weinig
prikkelende zwavelbaden, welke de ingewanden des onderbuiks
slechts zacht en allengskens tot een harmonische werkzaamheid
opwekken.

Verschillen

Echter doen zich hierbij twee wezenlijke verscheidenheden op
in de lichamelijke gesteldheid des lijders, die in de verschillende
warmtegraden en de duur of de lengte van de badtijd de
nauwkeurigste onderscheiding vereisen; want;
1º. Heeft men te doen met een licht opwekbare levensstemming
der organen van het zenuw- en vaatstelsel – dikwijls met een ware
volbloedigheid in het poortaderstelsel en met active congestiën
naar het hoofd en de borst; dan moeten de baden, ten aanzien van
de warmtegraad en de lengte van de tijd, zodanig worden ingericht,
dat zij het organismus in deszelfs te grote aandoenlijkheid, te
grote prikkelbaarheid, op wekbaarheid, beperken.
2º. Wanneer het tegenovergestelde geval plaatsheeft, dan
vinden wij traagheid in de werkingen, duidelijke kentekenen
van verslijming, overvloed van gal, trage stoelgang, langzame
873 Graveel. 1) Blaassteen 2) Gesteente 3) Kalkachtig gruis 4) Niergruis 5)
Niersteen 6) Ziekelijke aandoening.
874 Voetjicht. Die ook podagristen.
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spijsvertering, sympatisch lijden; b. v. duizeligheid, hoofdpijn,
enz.
Hierbij moet de warmtegraad der baden zodanig bepaald
worden, dat deze in staat zijn de levensturgor875 op te wekken
en aan de werkzaamheid van het organische leven meerder
veerkracht te geven. Verbindt men hiermede het drinken van
het water der zwavelbron of, naar gelang van omstandigheden,
van enig ander mineraalwater, en in vele gevallen eenvoudige
lavementen van zwavelwater, die meestal binnen blijven en
opgeslurpt worden, in de toestand van een grotere traagheid,
wrijvingen van de onderbuik of zelfs de douche op denzelven,
zo kan men met zeer goed gevolg op de hardnekkigste ziekten
van deze categorie werken; want het is de wijze van aanwending,
welke eerst aan het medicament deszelfs volle kracht geeft.

2. Jicht. Gewrichtsjicht. Podagra. Astma.
Graveel. Hoofdpijn.

De jichtkwalen behoren tot die ziekten, waarin het Bentheimse
bad, schier zonder enige uitzondering, heilzaam en uitmuntend
werkt. Het grote aantal jichtigen, welke jaarlijks het Bentheimse
bad bezoeken en zich bij de badkuur wél bevinden, leveren het
beste bewijs op, dat ik kan aanvoeren voor het nut van deze bron,
zowel bij een aanleg tot genoemde ziekten, als bij zulke, die reeds
ontwikkeld zijn. Wanneer de aanvallen van jicht te dikwijls, te
sterk en aanhoudend voorkomen, wanneer zij niet weder geheel
verdwijnen, maar bezwaren en gevolgen achterlaten, alsdan is het
tijd, de baden te Bentheim te gebruiken.

Jicht

Bij mensen, welke aan de jicht876 lijden, verzamelt zich binnen een
875 Druk op de celwand die ontstaat, omdat de cel water opneemt. De cel
neemt water op indien deze hypertoon is ten opzichte van het omringende
milieu. Turgor geeft stevigheid aan de plantencel. Heeft de cel een lagere
osmotische waarde ten opzichte van het milieu, dan zal de cel water afstaan
aan het milieu.
876 Jicht of podagra is een pijnlijke reumatische ontsteking gekenmerkt
door gekristalliseerd urinezuur in een gewricht. In het warme bloed lost
urinezuur gemakkelijk op, maar bij een te hoge concentratie hiervan kan dit
zuur neerslaan in de vorm van kleine naaldvormige kristallen.
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zekere tijd een menigte niet behoorlijk bewerkte, dierlijke stof in
het lichaam, die, wanneer de jicht regelmatig is, na voorafgaande
koortsachtige aandoeningen, op de uitwendige delen zich
verplaatst, en op deze wijze uit het lichaam gegooid wordt.
Wanneer nu echter de natuur geen krachten genoeg bezit, om
deze kritische afscheiding naar buiten te bewerkstelligen, zo
volgt er dikwijls een verplaatsing naar inwendige edeler delen;
en, al naar derzelver verscheidenheid, kan kolijk, maagkramp,
verlamming, aamborstigheid,877 hoofdpijn, enz. ontstaan.
Wanneer er zich dus een aanval van jicht opdoet, minder hevig
dan vorige, en daarop niet de gewone gezondheidstoestand, de
opgeruimdheid en vrolijke gemoedsstemming volgt, dan wordt
het tijd, om op een ernstige kuur bedacht te zijn, ten einde
bedenkelijke verschijnselen voor te komen.
Het bad is ook heilzaam in die soort van jicht, welke kennelijk
haar oorsprong heeft in de ingewanden van de onderbuik, of
dikwijls met haemorrhoïden, ziekten der urineblaas, graveel,
huiduitslag verbonden is of daarmede afwisselt. Terwijl
het water inwendig de gebrekkige herstellingsverrichting
(reproductieproces), de grond der jicht tegenwerkt, geneest
het bad de haar vergezellende verschijnselen: pijn, stijfheid
der gewrichten, uitslag, verlammingen en vermageringen der
ledematen. Ook voor verplaatste (metastatische), dat is: van het
ene deel des lichaams tot een ander overgeslagene jichtziekten,
die zich tot astma, maagkramp, zogenaamde darmjicht gevormd
hebben, werkt Bentheim nog heilzaam, indien deze kwalen nog
niet te zeer verouderd zijn of een te hoge graad bereikt hebben.
Een geneesheer, welke de wonderbare zelfheersing (autocratie)
der natuur kent, zal zich altijd onthouden van voorbarige
oordeelvellingen over de ongeneeslijkheid ener bepaalde ziekte;
nogthans heeft de geneesbaarheid haar grenzen.

Knobbels

Vaste jichtknobbels, verstijvingen en ontaardingen in de
gewrichten worden gewoonlijk niet hersteld, echter somwijlen
wel enigszins verbeterd. Wei-achtige878 uitstortingen binnen de
877 Kortademig. Aam = adem.
878 Wei; licht troebele vloeistof die achterblijft bij kaasbereiding.
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gewrichts-synoviaalblazen,879 het zogenaamde ledewater, wanneer
niet reeds de gewrichtskraakbeenen zweren (ulcereren), valse
gewrichtsverstijvingen (anchylosis spuria),880 samentrekkingen,
verkrommingen der ledematen of vergroeiingen derzelve, zelfs
in een hoge graad, worden meestal verbeterd en dikwijls geheel
genezen; evenwel is in deze gevallen een herhaling der badkuur
noodzakelijk.
Voorts moet hier gewag gemaakt worden van de verkregen
of constitutionele aanleg881 tot het ontstaan van de steen,
tot het graveel.882 In dezen, zowel als in de slijmzucht,883 in
de verettering der nieren en der blaas, de zwakheid en vele
andere gebreken dezer organen, zoals belemmerde en pijnlijke
waterlozing is het Bentheimse bad tenminste altijd een palliatief
of verzachtingsmiddel, waarover ik elders reeds verscheidene
waarnemingen heb medegedeeld.

Witte vloed

Er bestaat een soort van witte vloed, die met jicht afwisselt,
waarmee belemmeringen in de spijsvertering en verschijnselen
van verstoppingen in de ingewanden vergezeld gaan; waarbij de
baarmoeder in omvang toeneemt, veelvuldige krampen en een
gevoel van zwaarte op de bekkenstreek zich opdoen; wanneer
daarbij de maandelijkse zuiveringen op ongeregelde tijden, nu
te zwak, dan weder onder hevige pijnen, aanvangen en gelijk
bloedstortingen tevoorschijnkomen; wanneer de slijmafgang zelf
in zijn menging veranderd is: alsdan staat de zieke op de drempel
van nog zwaarder lijden, tenzij hij tijdig genoeg door een badkuur
grondige hulp zoeke en wezenlijk vinde.

Warme baden

Bij het gebruik der warme baden in jichtige en aan jicht verwante
879 synoviaal met betrekking tot het slijmvlies dat de gewrichtsholten,
scheden rondom de pezen en slijmbeurs bekleedt en het gewrichtssmeer die
erdoor wordt uitgescheiden.
880 artritis.
881 Erfelijke aanleg.
882 Gruis. Nierstenen.
883 Treedt op bij longontsteking.
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ziekten zijn in het algemeen de wrijvingen884 des lichaams met een
borstel of een flanellen lap middelen van een heilzame uitwerking;
zij worden tegenwoordig, tot wezenlijk nadeel der lijders, te zeer of
geheel verwaarloosd; zij kunnen door apotheek en geneeskundige
voorschriften niet vergoed worden.
De hooge ouderdom van dit middel blijkt reeds uit Homerus
en Hippocrates, en pleit voor deszelfs doelmatigheid; Galenus
schreef over de wrijvingen bijna een geheel boekdeel vol;
Hippocrates885 wilde door sterk wrijven sterker, vaster maken;
door veel (wrijven) de massa verminderen; door dit matig te
doen deze vermeerderen, opwekken, en door zacht wrijven ze
weker maken. Het wrijven der huid in een warm bad, hetwelk
alsdan een weinig beneden bloedwarmte moet gehouden worden,
schenkt aan dezelve levenskracht en galvaniseert ze als het ware;
maar levenskracht geven aan de huid is niets anders, dan een
verhoogde werkzaamheid aan het ganse organismus geven, en zo
is het gemakkelijk te begrijpen, welke diep indringende werking
daarvan, voornamelijk op de ingewanden van de onderbuik en de
omloop van het bloed in denzelven, te verwachten is; bovendien
heeft men daarbij nog het voordeel, dat door het wrijven de
uitwaseming der huid bevorderd wordt, en daardoor verdere
overtollige stoffen in ruimere mate uit het lichaam verdreven
worden. Het voornaamste bij deze wrijvingen is echter, dat dezelve
bij aanhoudendheid, dagelijks en naar een bepaalde maatstaf
aangewend worden.

3. Ziekten van de geslachtsorganen.
Ongeregeldheden der maandelijksche zuiveringen.

Vrouwelijke zuivering

De veelvuldige verbindingen, welke door middel van zenuwen
884 Massage.
885 Εχει δε η εησις ώδε. ανάτριψις δύναται λύσαι, δήσαι, σαρκώσαι,
μινυδήσαι: η σκληρά δήσαι, η μαλακή λύσαι, και πολλή μινυδήσαι, ή μετρία
σαρκώσαι. ΓΑΛΗΝΟΥ ΥΓΙΕΝΩΝ AOΓOΣ Β. Κεφ. γ.
En het nieuws is er. Overstuur kan worden opgelost, zeg je, je incarneert, je
niest: hoe hard je niest, hoe zacht je niest, en je niest veel, of je niest matig.
GALINOU HYGIENON AOGOS V. Ch. C.

595

en bloedvaten tussen de vrouwelijke geslachtsorganen en het
onderste gedeelte van het darmkanaal886 plaats hebben, doen reeds
verwachten, dat een middel, hetwelk op deze een uitstekende
werking uitoefent, met gene in enig verband staat; ook heeft de
ondervinding hieromtrent reeds voorlang beslist.
De invloed van het Bentheimse zwavelwater op de slijmvliezen
der vrouwelijke geslachtsdelen werd insgelijks boven reeds
aangetoond, zodat deszelfs specifieke verhouding tot de
geslachtsverrichtingen, in de meer beperkte zin tot ontvangenis en
voortplanting, verklaarbaar wordt. Ook heeft een aanmerkelijke
reeks van ondervindingen ons genoegzaam bewezen, dat
deze gezondheidsbron niet alleen instaat is, om vrouwelijke
onvruchtbaarheid te verdrijven, maar ook om de aanleg tot
abortus887 tegen te werken; ofschoon men in dit opzicht niet kan
bepalen, welke gevallen van onvruchtbaarheid het zijn, waarin
men hulp kan verwachten.
De vrouwelijke zuivering wordt door het Bentheimse Bad
bevorderd, hetwelk zich reeds door een vroegere en meerdere
vloeiing der maandstonden, bij overigens normale geaardheid
dezer verrichtingen, te kennen geeft. Door veelvuldige
ondervindingen bevestigde het Bentheimer Bad deszelfs
geneeskracht bij de vertraagde verschijning der maandstonden,888
bij pijnlijke verschijning derzelve, bij onderdrukking der reeds
aanwezig geweest zijnde, bij het ongeregelde, nu te vroeg, dan
te laat terugkeren van dezelve, inzonderheid in die toestand
van de baarmoeder, waarbij de maandelijkse zuiveringsvloed
met verhoogde gevoeligheid aan dat orgaan vergezeld gaat, bij
de zogenaamde pijnlijke menstruatie. Deze, alsmede de te laat
verschijnende zuiveringen, welke door kolijk, kramp in de blaas,
brakingen, hare nadering aankondigen, vinden te Bentheim
genezing, wanneer de oorzaak dezer afwijkingen van de gewone
regel gelegen is in verstoppingen der onderbuiksingewanden,
der baarmoeder, in belemmerde bloedsomloop, in het
poortaderstelsel; wanneer de zuiveringen beginnen op te houden
en bovengenoemde verschijnselen met jichtkwalen in verband
886 Anus.
887 Spontane abortus. Vruchtafdrijving.
888 Menstruaties.
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staan. Bad- en drinkkuur moeten hier verenigd aangewend
worden.
Ontbreekt echter de maandelijkse zuivering, en is er bederf in
de sappen (kachexie,)889 bleekzucht890 of zenuwzwakte aanwezig,
zo doet het Bentheimse bad nadeel, en zulke zieken kunnen
slechts, wanneer geen organisch gebrek de oorzaak van de kwaal
is, van Pyrmont of enige andere staalbron hulp verwachten.
Aan deze ziekten paart zich in de eerste plaats de overmatige
slijmafscheiding in de vrouwelijke geslachtsdelen, de witte
vloed. Het Bentheimse bad geneest de witte vloed, wanneer
deze een gevolg is van gestoorde of belemmerde werkingen der
huid, wanneer deze ontstaat als een gevolg van onderdrukking
van ziekelijke af- en uitscheidingen, b. v. van de aambeienvloed,
van het schurft, van de dauwworm, van het zweten der voeten;
wanneer verstoppingen van de onderbuiksingewanden oorzaak
van denzelven zijn; wanneer de kwaal van een scrofuleuse891
of jichtige aard is. Het bad, de drinkkuur en de inspuitingen
werken hier even voordelig, en men moet zich volstrekt niet laten
afschrikken, wanneer de vloed in de eerste tijd der kuur sterker
wordt.

Nadelen

Hoe heilzaam ook de zwavelbronnen tegen deze kwalen zijn, zo
nadelig kunnen zij evenwel worden, wanneer deze gebruikt worden
zonder de noodwendige opmerkzaamheid op de aanleidende
oorzaken; want zij genezen de witte vloed niet, wanneer deze als
een gevolg van zuivere zwakte der baarmoeder voortkomt, en van
een kwaadsappige geaardheid des lichaams vergezeld is. Voorts
ook niet, wanneer deze door vele of zware verlossingen,892 door
zakking der baarmoeder veroorzaakt werd.
889 Cachexie is een vorm van extreme magerheid.
890 1. armoede van het bloed aan rode bloedlichaampjes, waardoor de huid
een wasbleke tint krijgt, m.n. bij jonge meisjes, daarom ook vrijsterziekte en
meisjesziekte geheten, chlorose; 2. der planten, tekort aan groene kleurstof
door gebrek aan zonlicht, het bleek en spichtig opgroeien van de planten,
bleken.
891 scrofuleus. Met betrekking tot een tuberculeuze ontsteking van een
lymfeklier die kan doorzweren naar de huid, komt meestal voor bij kinderen.
892 Bevallingen.
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4. Zenuwziekten. Hysterie.
Verlamming. Hypochondrie.
Wanneer wij de werking van de Bentheimse gezondheidsbron
op het zenuwstelsel willen beoordelen, zo moet uit veelvuldige
waarnemingen duidelijk blijken, dat aan de ene kant zelfs zeer
prikkelbare individuën het bad niet alleen volkomen goed
verdragen, maar zich ook na deszelfs gebruik sterker gevoelen;
en aan de andere kant, dat krampen van verschillenden aard door
de badkuur verzacht en verdreven kunnen worden; voorts, dat
zij even weldadig werkt op de regelmatige werkzaamheid van
het zenuwstelsel, dat zij kalmte en rust hergeeft, zo ook, dat zij
in andere gevallen versterkt, en, als het ware, een nieuw leven
schenkt.
De bepaalde vormen van de zenuwziekten, tegen welke de
Bentheimse bron gebleken is voordelig te wezen, zijn de zodanige,
die of hare zitplaats hebben in het een of andere orgaan tot het
vegetative leven behorende, zoals b. v. maagkramp, kolijk,
pijnlijke maandstonden, enz.; of althans uit een ongesteldheid
van vegetative organen voortvloeien: dus zenuwtoevallen,
stuiptrekkingen, pijnen, enz. die met de vrouwelijke ontwikkelingsperiode samenhangen, en daarvan afhankelijk zijn. Men kan
hieruit gemakkelijk besluiten, in welke gevallen van epilepsie te
Bentheim hulp te verwachten is, en in welke gevallen niet.
In zodanige gevallen, waar zich enkele zenuwzwakte, een
sukkelen en een ziekelijkheid van het gehele organismus,
zonder plaatselijk lijden, als een zogenaamde hypochondria sine
materia893 duidelijk vertoont, daar verwachte men geenszins hulp
van het Bentheimse bad; slechts wanneer er tevens zuurvorming
als verschijnsel aanwezig is, heeft hetzelve dikwijls veel nut
aangebracht, in dit geval liet ik tegelijkertijd de Ober-Salzbron
drinken.

Verlammingen

Verlammingen, welke uit reumatische oorzaken ontstaan, of uit
ziekte-verplaatsingen voortgesproten zijn, behoren geheel en al
893 Neerslachtigheid zonder lichamelijke oorzaak.
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tot het gebied der geneeskracht van het Bentheimse zwavelwater;
elk badseizoen kan verscheidene volkomen genezingen van dien
aard opleveren. Evenzo heeft het een onbetwistbare geneeskracht
getoond bij verlammingen, die na apoplectische894 aanvallen zijn
overgebleven; slechts moeten zij oud genoeg zijn, om de arts te
doen veronderstellen, dat er geen eigenlijdende aandoening der
hersenen meer bestaat. De baden moeten in dit geval gewoonlijk
door douches ondersteund worden.
Om in het algemeen de doelmatigheid van een zwavelbad
tegen verlamming juist te kunnen beoordelen, en een zekere
prognose ten opzichte van derzelver geneesbaarheid te geven, is
het noodzakelijk, dat men behoorlijk lette op de oorzaak, de graad
der verlamming, alsmede op de organische digniteit895 van het
aangetaste deel. Voor een verlamming, b. v., welke ontstond door
onderdrukten of van lieverlede verminderde aambeienvloed, is
veel gemakkelijker genezing te vinden, dan voor zodanige, welke
ten gevolge ener uitstorting in de hersenen of in het ruggemerg
is ontstaan. De laatste, zowel als die, welke uit wezenlijk gebrek
aan levenskracht, uitputting of algemene verzwakking ontstaat,
en met verkwijning of uittering der ledematen verbonden is, zal
meestal nergens genezen worden.

Verplaatste jicht

Verlammingen door verplaatste jicht, en zulke, die na onvolkomen
jichtaanvallen zich langzaam hebben ontwikkeld, worden aan het
Bentheimse bad dikwijls genezen. Komen zodanige verlammingen
echter voor bij oude of afgeleefde personen, dan vereisen zij een
lang aanhoudende en zelfs herhaalde badkuur. De herstelling kan
alleen door lengte van tijd geschieden, en heeft zelden plaats in de
badtijd zelven; dikwijls verlopen er na de badkuur verscheidene
weken, alvorens de zieke een beslissende verbetering bespeurt.
Dikwijls is, na een badkuur van vele weken nog niets meer
verkregen, dan dat het verlamde deel begint pijnlijk te worden,
en lichte schokken door hetzelve worden gevoeld. De douche is in
deze gevallen een uitmuntend hulpmiddel.
894 Verwijst naar symptomen van een beroerte die plotseling optreden.
Dergelijke symptomen treden op als gevolg van bloedingen in de hersenen.
895 Waardigheid.
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Douche

De douche is de werkzaamste toestel der gehele badpraktijk; met
dezelve gaat men op de volgende wijs te werk: nadat de patient zich
omtrent een vierde uur896 heeft gebaad, treedt de badmeester, of
de badvrouw, op een gegeven teken binnen, om de douchebuis897
te leiden, waarbij het lijdende deel meer of minder ontbloot
wordt. Gedurende de bespuiting met het verwarmde minerale
water, wordt de buis in bepaalde richtingen heen en weder geleid,
naarmate de badarts zulks voor het onderhavige geval heeft
voorgeschreven. Dit bedrijf mag zelden langer dan 6-8 minuten
duren. De patient dompelt zich daarop nog enige minuten in het
bad, en wendt alsdan de artsenijkundige inwrijvingen enz. aan,
welke hem mochten zijn voorgeschreven.
De douche brengt niet zelden verbazende uitwerkingen voort
Eerst wekt zij de activiteit der huid op, gelijk het levendige rood
en de warmte na dezelve bewijzen. Met toenemende kracht op
verlamde ledematen geleid, laat de waterstraal blauwe vlekken
na, werkt uitnemend op de spieren, zenuwen en vaten. Op de
onderbuik gericht, wekt de douche, meer dan enig ander middel,
onmiddellijk de belemmerde werk kracht van deszelfs organen
op, gelijk zij ook, op de ruggegraat geleid, de spierkracht van het
gehele lichaam en het fysieke zelfgevoel verhoogt.
Op verlangen van de Badgast kan de sterkte van de waterstraal
zeer verminderd worden, wanneer de douche onder het water
wordt genomen. Ook wordt de hevigheid van de indruk daardoor
verminderd, dat men de waterstraal doet breken tegen een
dun zijdelings gehouden plankje, of denzelven niet loodrecht,
maar schuin op het te bespuiten deel richt. Zulk een belangrijk
middel moet, zo als men licht begrijpt, alleen aan de hand van
de geneesheer toevertrouwd blijven; weshalve zonder voorschrift
van de badarts geen douche mag gebruikt worden.

896 Kwartier.
897 Slang.
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5. Reumatische ziekten
Lumbago. Morbus coxarius. Lendenwee, heuppijn, zenuwachtig heupwee.
Cephalaea (hoofdpijn). Neuralgiae (zenuwpijnen). Prosopalgiae. Tic
douloureux (aangezichtspijn).
Hiertoe behoort het chronische (slepende) reumatismus
(Rheumatismus chronicus, inveteratus, habitualis). Hetzelve
is ontstaan uit een acute reumatismus, of heeft terstond
oorspronkelijk de slepende vorm aangenomen; hetzelve is
gewoonlijk zonder zwelling en roodheid, en bepaalt zich meestal
tot één deel; de pijnen zijn matig en aanhoudend, of woedend
hevig en dan tussenpozend; hetzelve heeft gewoonlijk plaats bij
zwakke mensen, en heeft zijn zetel in de uitwendige zachte delen,
de uitwendige ledematen, spieren, pezen en banden; somwijlen
verdwijnt de pijn na geruime tijd; er blijft dan een grote zwakte en
stijfheid in het lijdende deel over.
Zeer dikwijls zijn ook grote lymfatische zwellingen het gevolg der
reumatische ongesteldheid, welke, zo als ik dikwijls waargenomen
heb, met wei-gezwellen en symptomatische abcessen verwisseld
worden.
Deze vorm van reumatismus wordt door het Bentheimse
bad bijna altijd genezen, gelijk ook het inwendig, verborgene
reumatismus (Rheumat.- occultus, larvatus), dat deszelfs zitplaats
heeft in de weivliezen, de ribbenpluera, het buikvlies en het
buitenste bekleedsel der darmen; in welk geval het met kolijk
afwisselt.

Ischias

Inwendige reumatismen van deze aard heb ik aan het bad zeer
vele gezien; de patiënten klagen dikwijls over een gevestigde
pijn op een bepaalde plaats, terwijl zij zich overigens wel
bevinden; echter ontstaan eindelijk exsudatiën (uitzweetingen,
uitstortingen). Hiertoe behoren ook de reumatische heuppijn
(Isschias rheumatica chron.), de reumatische ruggepijn (Lumbago
rheumalica).
De eerste heb ik met cox arthrocace (heupgewrichtziekte), de
laatste met Psoïtis (ontsteking der lendenspieren) zien verwisselen,
een dwaling, die onschadelijk is, wanneer deze ziekten nog in de
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eerste tijdperken van haren loop zijn, als wanneer het bad ook
voor deze nuttig is.

Migraine

Hiertoe behoren voorts nog verscheidene, meestal pijnlijke
kwalen: b. v. periodische halfzijdige hoofdpijn, migraine, Tic
douloureux, aangezichtspijn, reumatische aandoeningen der
zintuigen, doofheid enz., welker gemeenschappelijke oorzaak
een teruggehouden uitwasemingsstof der huid schijnt te zijn,
teweeggebracht door lange invloed van koude, of wel van natte,
koude luchtsgesteldheid; of dezelve zijn voortgebracht door
plotselinge onderdrukking der uitwaseming bij verhitting des
lichaams.
Op dezelfde wijs en door dezelfde oorzaak kunnen er catarrhale
aandoeningen898 der slijmvliezen en verslijming van luchtwegen en
van maag ontstaan. In hogere ouderdom, wanneer het huidstelsel
met het herstellingsvermogen begint te dalen, zijn de zwavelbaden
in hun zacht bezielende warmtegraad het werkzaamste middel in
de ganse makrobiotica.
Eindelijk899 moeten wij nog gewagen van de zwakte of de
overgrote gevoeligheid der huid, waarop het ziekelijke zweten en
de gestadige neiging tot het vatten van koude berust, en waartegen
ook dikwijls met goed gevolg de zwavelbaden gebruikt worden.

6. Huiduitslag. Huidziekten.
Zover de geschiedenis der geneeskunde reikt, zien wij reeds
huidziekten en baden gepaard gaan; en het gebruik der
zwavelbaden tegen deze kwalen is van hoge oudheid. Ik maak
hier slechts van enige gewag, dewijl dit onderwerp aan alle
geneesheren bekend is.
Bij verouderde schurft900 of de zogenaamde schurftvlecht
898 Catarrhale aandoeningen zijn in het algemeen gelegen in eene ziekelijke
gesteldheid der slijmvliezen. Deze openbaart zich in de roode kleur van
het aangetaste slijmvlies, in losheid en uitzetting van het weefsel en in de
afscheiding van eene slijmerig-weiachtige vloeistof, van een dik, wit of geel
slijm of zelfs van etter.
899 Tenslotte.
900 Schurft is een huidziekte, die ook wel scabiës wordt genoemd. Deze
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werkt het Bentheimse bad inderdaad uitmuntend; maar de
schielijke genezing wordt ongemeen bevorderd, wanneer men
tevens daarbij de inwendige middelen laat gebruiken, die voor
de specifieke scherpte dienstig zijn. Evenzo is het gelegen met de
onderdrukking van de schurftuitslag door uitwendige middelen,
en de verplaatsing der ziektestof naar inwendige, edeler delen.
Inzonderheid is het bad heilzaam, wanneer de uitslag door
onderdrukte werkzaamheid der huid is ontstaan; na de eerste
baden wordt dezelve gewoonlijk sterker. Voorts is het van goede
werking, wanneer de uitslag het gevolg is van een gestoorde krisis
of van een koortsachtige toestand, wanneer deze slechts een
plaatselijk karakter bezit.

Tederste kinderjaren

Hetzelfde gunstige gevolg als bij volwassenen heeft het ook bij
kinderen, zelfs in de tederste jaren. Deze laat men het bad dikwijls
gebruiken tegen de melkkorst,901 de dauwworm en het kwaadzeer
(Porrigo larvalis, Crusta serpiginosa, Porrigo favosa) met dat
gevolg, dat men de altijd verdachte uitwendige middelen902 geheel
en al kan ontberen.
Specifieke geneeskrachten worden door het bad en de drinkkuur
ontwikkeld, wanneer de uitslag met jicht en aambeien verbonden
is, in de zo hevig jeukende aambeienvlecht van de bilnaad
en de balzak (Prurigo scrotalis, pudendalis) of wanneer deze
zijn oorsprong ontleend heeft van de leverziekte of van andere
gebreken in de onderbuik. Verder behoren hiertoe metastatische
toestanden, welke van huidziekten afkomstig zijn, en zonder de
werkdadigste hulp dikwijls het begin en de voorboden zijn van
hoogstgevaarlijke ziekten, b. v. van de vlechtendruiper,903 van het
huidziekte wordt veroorzaakt door de schurftmijt. Schurft kan overgedragen
worden via seks, maar dat hoeft niet.
901 Al vanaf de eerste levensweken kunnen baby’s op hun hoofdhuid of
voorhoofd kleine gelige korstjes hebben die vettig aanvoelen. Het gaat om
‘melkkorstjes’: een overmatige afscheiding van talg, die dode cellen aan het
oppervlak van de huid vasthoudt tot ze korstjes vormen.
902 Onbetrouwbare smeersels en zalven.
903 Gonorroe (druiper) is een sexueel overdraagbare infectie veroorzaakt
door gonococcen (Neisseria gonorroica).De incubatietijd is 2 tot 14 dagen,
gemiddeld 8 dagen. De belangrijkste klachten zijn urethritis bij de man, en
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chronisch hoesten, van aamborstigheid, van ziekten der blaas, uit
deze oorzaak ontsproten.
Van niet minder uitwerking is de bron tegen den zogenoemde
droge en vochtige uitslag (Pityriasis, Impetigo, Eczema, Sycosis.
Willan.), en tegen velerlei chronische verzweringen, inzonderheid
tegen beenzweren van psorische aard

7. Venerische ziekte, Kwikziekte.
Hydrargyrosis.
De venerische ziekte904 is aan onderscheidene veranderingen
en ontaardingen onderworpen, welke niet zozeer de gevolgen
zijn van een verscheidenheid van het venerische vergift, als wel
afhankelijk zijn van de constitutie des lijders, of van diens gedrag
en leefwijze, gedurende de kwikkuur, en welke gevolgen door
het klimaat en de gelijktijdige aanwezigheid van andere ziekten
gewijzigd worden.
Wanneer de besmetting zich reeds van vroegere tijd dagtekent,905
dan brengen steeds de jicht, reumatische ongesteldheden,
scheurbuik, klierziekte en bovenal een ontoereikend, herhaald
aanwenden van het kwik grote veranderingen voort in de gewone
loop der ziekte en in de fysiognomie van derzelver verschijnselen.
De toevallen dezer gemengde ziekte-toestanden vormen zich
naar de verscheidenheid der individuën, naar de kortere of
langere werking van het kwik,906 enz. Zij zijn zowel op zichzelf, als
in hun opvolging, verschillend. In het algemeen loopt deze ziekte
langzamer af, dan de venuskwaal907 zelve, en kan zelfs jaren lang
duren. Zij heeft het eigenaardige, dat de verschijnselen door het
kwik verergerd worden.908
Het syfilitische gift (venerische smetstof) en deszelfs
cervicitis en/of urethritis bij de vrouw. De infectie kan ook asymptomatisch
verlopen (bij 10% v.d. mannen en 30-60% v.d. vrouwen).
904 Geslachtsziekte.
905 Dateert.
906 Vloeibaar metaal. De dampen zijn zeer giftig. Element met symbool
Hg. Hydrargyrum. Ook Kwikzilver. Hydra verwijst naar vloeistof. Ag is het
symbool voor zilver; argentum.
907 Geslachtsziekte
908 Kwik is zeer giftig.
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geneesmiddel, het kwik, hebben een bepaalde betrekking tot
het lymfatische stelsel, en van daar worden eerst andere, en wel
zulke delen aangetast, die op een hogere trap van bewerktuiging
staan. Een verbetering, of zodanige specifieke prikkeling van het
lymphatisch systeem, dat het schadelijke en het lichaam vijandige
uitgescheiden kan worden, zal derhalve het eerste vereiste der
kuur zijn; en hieraan is in vele gevallen van verouderde, venerische
en kwikziekten, waarvan ik er elk jaar een kleiner of groter getal
te behandelen had, door het Bentheimse bad voldaan geworden,
gelijk ongetwijfeld menig geëerde lezer zich zal herinneren;
want zwavelbaden zijn reeds lang als toe vluchtsoorden voor
verouderde venerische ziekten beroemd.
De bijzondere verschijnselen dezer ziektevormen, welke
het spoedigst genezen werden, waren altijd de schubben,
korsten en kopervlekken; langzamer ging het met de zweren,
de aandoeningen van het beenvlies, de weke gezwellen in de
nabijheid der gewrichten, even zo met de volkomen vermomde
ziektetoestanden, als b. v. cephalalgia veneroa, zijdewee, enz. Tegen
oorspronkelijk en, in het algemeen, tegen zuiver syphilitisch
lijden verlenen de zwavelbaden geen hulp; tenzij er tevens jicht
of reumatismus aanwezig ware, in welk geval zij de samengestelde
tot een enkelvoudige ziekte kunnen terugbrengen. Zijn er reeds
kwikkuren voorafgegaan en nemen, gedurende of na dezelve, de
wezenlijk syfilitische of de daaraan gelijkende ziektevormen toe,
of verschijnen zij weder, dan is Bentheim ter ondersteuning van
de algemene kuur geheel op zijn plaats. Hier schijnt de bron de
wanorde in het lymfatische stelsel te verdrijven, en daardoor de
vatbaarheid voor specifieke middelen weder op te wekken, en dus
doende de vereisten ter genezing aan de hand te geven.

Beenpijnen

Beenpijnen, welke uit bederf der sappen, ten gevolge van
veelvuldig gebruik van kwik voortkomen, worden door het
bad alleen genezen; zijn zij echter verschijnselen van zuivere
syfilis, dan moet tevens de Sirop antisyphilitique of de Hydriodas
potassae909 gebruikt worden. Het bad word eindelijk ook
dikwijls, na volkomen gelukte herstelling, door zwakke, tedere
909 Kaliumjodaat. KIO3
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mensen gebruikt, om de verzwakte stelsels en verrichtingen des
lichaams weder met elkander in overeenstemming te brengen,
om nog ziekelijke stoffen te verwijderen, en om het geheel der
bewerktuiging te doen herleven.
Uit het bovenstaande blijkt duidelijk, dat dit geschieden kan, en
op welke wijze dit doel bereikt kan worden.

8. Ontwikkelde klierziekte en aanleg tot
dezelve.
Een ziekte, welke zo in het ooglopend toeneemt, die op het
menselijke geslacht zulk een nadelige invloed uitoefent, en aan
de geneesmiddelen zulk een heftige wederstand biedt, als de
scrofuleuse ziekte, verdient voorzeker alle opmerkzaamheid.
Zelfs eenvoudige waterbaden worden door Hufeland in deze
ziekte aanbevolen.
Echter zijn zwavelbaden van meer werking, daar zij de omloop
der sappen regelmatiger maken, samentrekkende krampen
verdrijven, metastasen en ophopingen van scrofuleuse scherpte
verdelen, en aan de lymfe zelve een zuiverend bijmengsel schijnen
te geven. De atonische vorm, der ziekte voegt zich het best voor
het bad; derhalve is dit dan ook aan te bevelen bij kinderen
van een heersend lymfatiek gestel, wanneer zij aan huiduitslag,
algemene ruwheid der huid, aan zogenoemde koude gezwellen,
aan kwaadzeer, enz. lijden.
Bij ontstekingachtig gewrichtslijden mag het zwavelwater,
noch inwendig, noch als bad gebruikt worden. Evenzomin is
het bad dienstig in scrofuleuse oogontstekingen, gepaard met
lichtschuwheid, indien de ziekte acuut is, en er bij herhaling op
het hoornvlies wei-puistjes (gauxTalvãs) opkomen; echter doet
het uitmuntende diensten tegen de algemeen bekende aanleg
voor scrofuleuse ziekten.
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IV

Wijze van het gebruik der baden

De eigen warmte, de normale temperatuur des mensen is in de
uitwendige delen van +26 tot+28° R.910 en inwendig van +29 tot
+30° R. In de jeugdigen leeftijd der kinderen en in hoge ouderdom
is de voortbrenging der eigen warmte minder, in ziekte varieert zij
sterk, doch niet in die mate, dat de hoogste graad boven +33° R.
en de laagste beneden +14° R. werd waargenomen.911
910 De temperatuurschaal van Réaumur (°Ré of °R) is genoemd naar de
Franse natuurkundige René-Antoine Ferchault de Réaumur (1683-1757),
die deze schaal ontwikkelde in 1731. Het vriespunt van water is gesteld op 0
°Ré, en het kookpunt van water bij normale atmosferische druk op 80 °Ré. In
Frankrijk sprak men vanwege de verdeling in 80 graden wel van een division
octogesimale, een octogesimale verdeling.
Gedurende een lange tijd werd deze temperatuurschaal in Europa
gebruikt, maar ze werd met de tijd verdreven door de schaal van Celsius.
Tegenwoordig wordt de temperatuurschaal van Réaumur alleen nog bij de
warme verwerking van suiker gebruikt.
Om een temperatuur om te rekenen van Réaumur (°Ré) naar Celsius (°C)
vermenigvuldigt men het aantal graden Réaumur met de factor 1,25.
911 Een luchttemperatuur van +14° tot 20° R. is in het algemeen voor het
menselijk bestaan het meest gepast. Een luchttemperatuur van +15° R. is ons
aangenaam, terwijl wij in een waterbad van +15°R. door koude aangedaan
worden. In een droge lucht van +40° R. zullen wij een geruime tijd kunnen
verblijven, en daarentegen in een bad van +40° R. het niet kunnen uithouden.
Deze omstandigheid wordt door de wetten der natuur verklaard, dat alles,
wat zelf warmte voortbrengt, zoals b. v. de lucht, haren, wol, vederen, vet,
enz. slechtere warmteleiders zijn, dan datgene, wat niet in staat is,warmtestof
voort te brengen, zoals b. v. water, metalen, enz.welke derhalve de warmte
krachtig toevoeren. [Flogiston theorie.]
De flogistontheorie is een thans niet meer aanvaarde 17e-eeuwse hypothese
over de achtergrond van verbranding.
De theorie, geformuleerd door de Duitse arts Georg Ernst Stahl (1660-1734),
stelde dat alle brandbare materialen ‘flogiston’ (of phlogiston) (uitspraak floGIS-ton) bevatten, een substantie zonder kleur, geur, smaak of gewicht, die
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Een warm mineraalbad is zulk een, dat de bloedwarmte van
+29º R. het naast bij komt, hetwelk als het ware het lichaam bezielt,
de levenskracht zachtelijk opwekt, en aan de werkzaamheden
van het organische leven meer kracht geeft. De pols slaat in zulk
een bad een weinig sneller en is enigszins zachter en voller; de
badende gevoelt een algemeen welbehagen en een opwekking van
het gehele lichaam. De uitwaseming wordt vrijer, de organen van
de onderbuik worden sneller in hun werkingen.
De geneesheer heeft bij zwavelbaden van deze warmtegraad
het oogmerk, op een zekere traagheid en werkeloosheid van
het lichaam te werken, taaie, slijmige sappen op te lossen,
bloedophopingen en verstoppingen te verdelen, uitslagen weder te
voorschijn te brengen; dus over het geheel, materiële hinderpalen
uit de weg te ruimen. Veel beperkter is het gebruik der hete
minerale baden van +30° R. en daarboven. Het lichaam wordt
door zulk een bad sterk aangedaan, de polsslag wordt sneller; het
hete zwavelbad veroorzaakt op de huid een algemene roodheid,
de uitwaseming wordt vermeerderd tot volkomen zweetens toe;
niet zelden ontstaan hartkloppingen.

de eigenschap van ‘hitte’ in zich zou dragen. Flogiston zou uit het materiaal
vrijgemaakt worden door verbranding. Overigens gebruikte voor hem
Johann Joachim Becher (1635-1681) de term ‘flogiston’ al als karakteristiek
voor brandbare en zwarte aarde.
Aanwijzingen voor deze theorie: wanneer kwik wordt verwarmd tot net
onder 500 °C, ontstaat er een rood gekleurde substantie die men “per se”
noemde, omdat de neerslag “uit zichzelf ” ontstond. Men geloofde dat per se
kwik zonder flogiston was (per se + flogiston = kwik). Toen Joseph Priestley
de rode stof verwarmde boven de 500 °C in een vacuüm (luchtledige ruimte),
kwam een gas (air vital) vrij dat kaarsen langer deed branden, en muizen
langer liet overleven in een afgesloten kamer: gedeflogistonneerde lucht.
Weerlegging door Antoine Lavoisier
De flogistontheorie werd uiteindelijk ontkracht door de Franse scheikundige
Antoine Lavoisier, met behulp van de door hem geformuleerde wet van
behoud van massa: de gecondenseerde rode substantie woog meer dan het
oorspronkelijke kwik. Dit werd verklaard door de opname van het door
Joseph Priestley ontdekte gas air vital. In feite ging het hier dus om Hg (kwik)
dat met O2 (air vital; zuurstof) reageert (oxideert) onder 500 °C
{2Hg + O2->2HgO} {2Hg + O2->2HgO}}, en dit boven de 500 °C weer afgeeft
via de ontleding van kwikoxide, {2HgO -> 2Hg + O2}} {2HgO -> 2Hg + O2}.
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Ingewortelde ontaarding

Bij het gebruik van deze baden is het voornaamste doel van de
geneesheer, diep in de levensverrichtingen door te dringen,
daardoor de beletselen, die misschien nog bestaan, uit de weg te
ruimen, of een ingewortelde ontaarding in de sappen te herstellen,
en ziektestoffen naar de uitscheidingsorganen heen te voeren. De
badarts moet, bij het voorschrift der baden van deze warmtegraad,
het individu en de individuële geaardheid der organen nauwkeurig
onderzoeken; dat wil zeggen: hij moet de mens geheel kennen,
en zich verzekeren, dat middelen, die algemeen opwekken en de
omloop van het bloed bespoedigen, niet nadelig kunnen werken,
dat de longen niet aan zwakte of andere gebreken lijden, dat geen
te sterke maandlijkse zuivering of aambeien aanwezig zijn.

Warme en lauwe baden

+28° R. leveren de scheiding op tussen warme en lauwe baden.
De laatste worden veelvuldig aangewend, omdat zij minder warm,
dan het menselijk bloed zijn en de te grote prikkelbaarheid en
aandoenlijkheid des lichaams beperken. Naarmate hetzelve meer
het koele bad van +25° R. nadert, wordt daarin de pols duidelijk
langzamer, de gehele omvang des lichaams wordt geringer, het
gezicht verliest zijn kleur, er ontstaat aandrang tot waterlozing,912
de patiënt gevoelt een algemene verkoeling en een toenemende
opgeruimdheid van geest.

Kalmering

De hoofd- of eerste werking dezer baden is kalmte-aanbrengend
en bedarend. Dezelve leveren de heerlijkste gevolgen op in
onderscheidene ziekten, welke van zwakte der zenuwen afkomstig
en gegrond zijn op te grote aandoenlijkheid van het organische
leven en de daardoor belemmerde wederkerige werking.
Wordt nu een zeker getal van zulke baden achtereenvolgend
gebruikt, zo verkrijgt het voedingsproces een krachtvolle vorm,
waaruit zich de gezondheid, de normale werking der organen
langzaam ontwikkelt; dikwijls echter eerst na de geëindigde
badkuur.
Bij de bepaling van de warmtegraad, inzonderheid van koele,
912 Urineren.
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lauwe en warme baden, komt het voornamelijk aan op de
individuële gevoeligheid. De verwarming kan echter (wat hier wėl
verdient opgemerkt te worden) door een langzame bijmenging
van heet water gedurende het baden zo hoog, ja zelfs tot die graad
gebracht worden, dat de badende, ofschoon hij de verhitting
nauwelijks heeft waargenomen, kwade gevolgen en nadelen
daarvan ondervindt.

Zwavelwater

Niet alle badgasten baden zich in en drinken van het Bentheimse
zwavelwater. Sommigen baden zonder te drinken, anderen baden
en drinken daarbij een mineraalwater, naarmate zulks volgens
het oordeel van de geneesheer voor de zieke het doelmatigst is.
Moet nu de patiënt zich eerst baden en vervolgens drinken, of
omgekeerd, en op welke tijd van de dag moet dit geschieden?
De natuur, en vooral de menselijke, is veel te onderscheiden
en veel te samengesteld, om zich aan eenvoudige voorschriften
te laten binden: aangaande de voorwerpen van het organische
leven moet zich het oordeel van de geneesheer geleidelijk weten
te voegen en te schikken in die menigvuldige verscheidenheden,
en slechts de bijzondere gevallen nauwkeurig onderscheiden.
Elk middel is niet goed voor allen; wanneer zo werkt b.v. het
minerale water zacht en heilzaam, men zich eerst baadt en daarna
drinkt, wanneer door het bad spanningen, winden, die zich in
de onderbuik mochten besloten houden, losgemaakt, wanneer
de uitscheidingskanalen geopend, en de zenuwen in een kalme
toestand gebracht zijn; na het genomen bad zou intussen aan
menigen lijder de met het drinken verbonden beweging niet
behagen; ook zou hij lichtlijk naar het ontbijt verlangen.
In gepaste gevallen heb ik met goed gevolg het voorschrift
gegeven, het minerale water te drinken voor en na het bad en
daarna te ontbijten. Daarentegen is het weder voor anderen beter,
eerst te drinken, vervolgens te baden en een half- tot driekwartuur
later te ontbijten.
Overigens kan men, behalve in de uren der spijsvertering, op elk
uur van de dag met vrucht het bad gebruiken; ook zijn er personen
met zwakke zenuwen, die, zo als Hufeland913 zegt, door de slaap
913 Christoph Wilhelm Friedrich Hufeland (12 augustus 1762, Langensalza
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verzwakt worden: de morgen is voor hen de tijd der afmatting
en loomheid; eerst tegen de middag beginnen zij te leven, en de
avond is het tijdstip hunner volle kracht. Deze moeten des avonds
tegen vijf uur het bad gebruiken.
Verstoppingen van de stoelgang, gemoedsaandoeningen,
verhittingen en inspanningen kort vóór het bad moet men
steeds vermijden. Vrouwen moeten gedurende de maandelijkse
zuivering het drinken en baden geheel nalaten.

Lezen in bad

In het bad te lezen heeft het bepaalde nadeel, dat het
bloedsaandrang naar het hoofd veroorzaakt en schadelijk voor
de ogen is; bovendien moeten de maag en de hersenen rusten,
wanneer de huid in verhoogde werkzaamheid is. Inspanning
van het denkvermogen moet in het algemeen bij een badkuur
verbannen worden, want dezelve vermoeit niet slechts het geestige
gedeelte der levenskracht; maar leidt ook hare werkzaamheid te
zeer af van de materieel organische (levenskracht) op de geestige
verrichtingen, en benadeelt de kuur. Ook is het gemoed gevoeliger
en grote inspanning der geestvermogens, hetzij dezelve met
arbeid, hetzij met een enthousiast welbehagen verbonden, wordt
niet licht door iemand verdragen, zonder dat hij kwade gevolgen
en onaangename gewaarwordingen daarvan ondervindt.

Slapen in bad

Tevens moet ook het slapen, gedurende het gebruiken van een bad,
zorgvuldig vermeden worden. Men tracht de slaap te verdrijven
door het wrijven van de onderbuik, door golfslagen en beweging
der armen en benen.
Personen, die aan de vallende ziekte onderhevig zijn, of aanleg
hebben tot stuipen, bezwijmingen en beroerte, moeten iemand
tot gezelschap bij zich hebben, en het moet een vaste regel
blijven, dat men terstond het bad verlaat bij het ontstaan van een
onaangename gewaarwording, een ongesteldheid, een ongewoon
- 25 augustus 1836, Berlijn) was een Duitse arts, natuurgeneeskundige en
schrijver. Hij staat bekend als de meest eminente praktische arts van zijn tijd
in Duitsland en als de auteur van talrijke werken die uitgebreide lectuur en
een ontwikkeld kritisch vermogen aan de dag leggen.
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gevoel van zwakte, oprispingen, enz. of wanneer het hoofd
aangedaan wordt, en men inwendige hitte of koude gevoelt.
Het dragen van een badhemd moest eigenlijk achterwege
blijven, dewijl het steeds de nieuwe mechanische aandrang des
waters op het lichaam tegenhoudt, het wrijven der huid moeilijker
maakt, bij het verlaten van het bad lichtelijk tot het ontstaan van
verkoudheid aanleiding kan geven. In een zwavelbad verwijlt men
doorgaans niet minder dan een vierde en niet langer dan een half
uur; terwijl hij, die deze laatste tijdruimte overschrijden wil, eerst
van de badarts daartoe verlof moet bekomen hebben.
Slecht in uitzonderlijke gevallen heb ik bij de lauwe en warme
baden een verhoogde werkzaamheid van mannelijke vitaliteit in
het badwater kunnen waarnemen. Bij vrouwen is deze exaltatie914
steeds achterwegegebleven. Bevrediging van de lusten in het
zwavelwater ontraad ik met de meeste nadruk. Deze verhitting
van het gemoed komt de genezing niet ten goede, inzonderlijk dat
eigendomlijke verslaving, naast afname van de viriliteit, aan deze
vitale operatiën tot de bijwerkingen behoort.
Of de zieke na het baden rusten of zich bewegen moet, dit hangt
af van de warmtegraad des bads. Bevindt hij zich in een opgewekte
of afgematte toestand, zo geve hij zich aan de rust, doch niet aan
de slaap over. Het vatten van koude moet zorgvuldig vermeden
worden; derhalve is het niet raadzaam, zich onmiddellijk na het
baden naar buiten te begeven; men verkoele zich vooraf in de
badzaal en doe bij gunstig weder eerst later een wandeling in de
vrije lucht.

Hoe vaak in bad?

Hoeveel baden worden er tot genezing vereist?
Deze vraag wordt dikwijls door de lijder aan de badarts
gedaan. Er wordt echter kennis en doorzicht vereist, om dezelve
met juistheid te beantwoorden. Elk krachtvol geneesmiddel
moet in deszelfs volle mate toegediend worden, en heeft zijn
bepaalde hoogte van werking, zijn verzadigingspunt, dat het
moet bereiken, doch geenszins mag overschrijden. Evenzo is het
ook met de minerale baden gelegen. Gelijk aan de ene kant een
homeopatische aanwending van het bad niet tot het gewenste
914 Opwinding.
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doel leidt, zo kan aan de andere kant ook de zieke zich overbaden,
dat is, het gebruik van het bad te lang voortzetten.
Het is de geneesheer niet mogelijk, vooraf en bij de aanvang
der kuur het aantal baden te bepalen, door welke de daemon915
der ziekte kan gebannen worden; eerst later, in het verdere loop
der kuur, nadat hij de constitutie en het temperament des lijders,
benevens de natuur der ziekte nader heeft opgespoord en leren
kennen, zal de badarts in staat zijn, het tijdstip der verzadiging van
het lichaam, met de in- en uitwendig gebruikte gezondheidsbron,
meer bepaald op te geven.
De bedoelde werking volgt nu eens spoediger, dan weder
langzamer, maar altijd doen er zich verschijnselen op, waaruit
men kan besluiten, of er al dan niet toereikend werd gebaad, of dat
het bad reeds teveel werd gebruikt. Een strenge logica helpt hier
niet te recht: het komt er hier op aan, de lijder zelven te kennen.

Badziek

In geen geval echter mogen er teveel baden genomen of
voorgeschreven worden; want ziet men het hoogtepunt van
derzelver werking over het hoofd, dan overbaadt zich de lijder,
dat wil zeggen: hij wordt badziek, hem overvalt een eigendomlijke
vermoeidheid, de fysiognomie en gemoedsstemming veranderen.
Het wordt dan noodzakelijk, de duur van het bad te verkorten,
niet dagelijks te baden en zo spoedig mogelijk er geheel mede op
te houden.
Dikwijls valt het moeilijk, de patiënt van deze noodzakelijkheid
te overtuigen; hij wenst warmer, langer te baden, en juist daardoor
wordt zijn misnoegdheid groter.

915 Duivel.
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V

Drinkkuur

Hetzij men bij het gebruik der baden zwavelwater of enig
ander mineraalwater laat drinken, hier wordt slechts het
natuurlijk koude water bedoeld. Niet de gehele hoeveelheid van
mineraalwater, welke gedronken wordt, gaat in het bloed en in
de massa der sappen van het lichaam over, maar een gedeelte
daarvan doorloopt het darmkanaal, en wordt door de stoelgang
uitgescheiden, terwijl een zekere hoeveelheid onmiddellijk, door
inzuiging, door de blaas opgenomen en als urine uit het lichaam
ontlast wordt.
Het verteerde, door het bloed opgenomen water daarentegen
dringt door tot in de fijnste delen van het organismus, bereidt
aldaar de genezingen voor en voltooit dezelve. Wat het
darmkanaal doorloopt, komt onmiddellijk in aanraking met de
fijnste uiteinden der zenuwen en vaten. Als gemeenschappelijke
werking dezer tweevoudige opneming van het mineraalwater
verschijnen nu de weldadig vermeerderde af- en uitscheidingen
van schadelijke, voor de gezondheid nadelige stoffen uit het
lichaam; en wel eensdeels door de onmiddellijke invloed van
het water op het darmkanaal, en anderdeels door deszelfs dieper
indringen in het bloed en in de massa der sappen, en door aldaar
bewerkstelligde chemisch vitale operatiën, waardoor schier
onmerkbaar de gezondheid terugkeert.

Koud water

Men zou zich derhalve zeer bedriegen, zo men geloofde, dat de
ganse werkzaamheid van een mineraalwater slechts bestond
in het bevorderen van de stoelgang, van het urineren, van de
zweetafscheiding, enz. waardoor de grote, door de ondervinding
bevestigde heilzame uitwerkingen niet zouden teweeggebracht
worden.
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Koude minerale wateren moeten steeds met enige voorzichtigheid
gedronken worden; de maag zowel als het darmkanaal verzetten
zich tegen een te grote hoeveelheid van hetzelve, er ontstaan licht
drukking in de maag, oprispingen, buikloop, welke toevallen
echter terstond ophouden, wanneer het verwarmd gedronken
wordt. De verwarming geschiedt het gemakkelijkst door het
bijgieten van kokend hete melk. Aan het Bentheimse bad laat ik
voor zieken, voor welke de koude niet dienstig is, glaasjes van vier
oncen inhoud met zwavelwater vullen, en deze goed gekurkt in
water van 27°. R. warmte plaatsen.
Slechts de kleinste helft van het gedronkene koude water gaat in
het bloed over, verre het grootste gedeelte blijft in het darmkanaal
terug, en werkt aldaar op verschilllende wijzen. Betrekkelijk
de koude is de eerste indruk altijd samentrekkend, prikkelend.
Het zwavelwater werkt namelijk prikkelend op de inwendige
vlakten van het darmkanaal, het moge koud of warm gedronken
worden, want het is een algemene eigenschap van de zwavel, dat
zij de omloop van het aderlijke bloed bespoedigt, hoofdzakelijk
echter, dat zij de werkzaamheid der zenuwen verhoogt, voorts de
uitscheidingen der slijmvliezen bevordert.

Oprisping van winden

Geen mineraalwater werkt zo specifiek op het benedendeel des
darmkanaals, op de endeldarm, als het zwavelwater, terwijl het
de klieren, die zich aldaar bevinden, meer in werking brengt, en
de omloop bespoedigt van het bloed, dat niet zelden aldaar in de
vaten stremt. Opmerkenswaardig is verder nog de qualitative en
quantitative verandering der oprispingen van winden,916 die het
zwavelwater veroorzaakt.
De beste tijd van de dag, om te drinken, is de vroege morgen,
en wel voor en na het baden. Er zijn echter uitzonderingen
op de regel, want, in plaats dat bij mensen, welke een leefregel
overeenkomstig de natuur volgen, de slaap versterkt, en de
morgen het tijdstip van vernieuwde kracht, de avond daarentegen
dat van vermoeidheid en slaperigheid is, heeft er echter thans bij
een groot gedeelte der beschaafde en voorname lieden juist het
omgekeerde plaats. Bij deze klasse van mensen is het ontwaken
916 Boer?
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der ogen nog geen ontwaken des levens; eerst door voortgezette
uitwendige invloeden moeten de nog slapende organen opgewekt
en aan de gang gebracht worden. Voor deze moet de bronkuur op
een andere wijze ingericht worden.

Langslapers

Vele lijders kunnen niet vroegtijdig het bed verlaten, zij moeten
echter beproeven, deze terugweg op de baan der natuur te doen,
en gelukt dit ergens, dan is het aan de badplaats. Zodanigen is
het te raden, om de eerste glazen nog in het bed te drinken. Aan
het Bentheimse bad heerst de doelmatige gewoonte, om te half
twee uur het middagmaal te houden. Dit heeft het natuurlijke en
nuttige gevolg, dat men te acht uur het avondmaal gebruikt, en
men alzo de volgende morgen vroeger en met een ledige maag het
bed kan verlaten.
Het minerale water moet men drinken, even als andere
vloeistoffen, niet met geweld naar beneden storten. Het is bekend,
dat voor menige maag het koude water geenszins dienstig is, dat
het buikpijnen, winden, een gevoel van zwaarte en drukking in de
ingewanden veroorzaakt.
Zieken, welke het water drinken ontwend zijn, moeten slechts
langzamerhand en met kleine hoeveelheden beginnen en met
langere tussenpozen drinken, zij moeten een weinig kokende
melk bij het koude water voegen, of het minerale water in heet
water zetten, om het een weinig warm te laten worden. Aan vele
zieken heb ik met het beste gevolg vóór het gebruik des waters
een kopje aftreksel van pepermunt917 of goede koffie aanbevolen.
Men drinke nooit een mineraalwater, wanneer men zich in de
maag onpasselijk gevoelt, of wanneer men verhit is, en men klede
zich warm.

Kleding der dames

Wat de kleding der dames aangaat, zij het de arts geoorloofd
te zeggen, dat het onmogelijk goed kan zijn, bij een badkuur
de onderbuik zodanig ineen te rijgen, dat de ingewanden
gedeeltelijk naar de borstholte, gedeeltelijk naar beneden in het
bekken geperst worden; dit toilet voegt nauwelijks voor een bal,
917 Blaadjes van de munt? Of pepermunt in oplossing?
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laat staan dan voor een badkuur. Men handelt niet wel door te
veel te drinken, want het te overvloedig gebruik des waters, een
dagelijkse kunstmatige overstroming van de maag en van het
darmkanaal, verslapt en verzwakt de kanalen van de lange weg,
die het aflegt. Men lette op Neubecks waarschuwing:
“Nimmer verleide u de raad van den ongeroepen waanwijze,
Om in de kostelijke gaven der weldadige nimf te zwelgen;
Drink langzaam en wandel daarbij. Zo luidt de regel!!!”
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VI

Minerale wateren in lavementen

Boven is bereids met een enkel woord gezegd, dat de minerale
wateren reeds daardoor nuttig worden, dat zij op hun weg door
de ingewanden, door hun vloeibare vorm, hun temperatuur en
hun scheikundige bestanddelen, op de inwendige vlakte van het
darmkanaal en op deszelfs afscheidingen invloed hebben.
Nu is echter het minerale water, wanneer het zelve het
benedenste gedeelte van het darmkanaal bereikt heeft, in zijn
temperatuur, zowel als in zijn scheikundige samenstelling,
alrede veranderd, en evenwel is dikwijls juist dit gedeelte des
darmkanaals het lijdende deel, wanneer verstoppingen van de
stoelgang en pijnlijke aambeien de lijder kwellen. Ik heb derhalve
dikwijls het Bentheimse zwavelwater methodisch als lavement918
doen aanwenden, en de uitkomst was in daarvoor gepaste gevallen
bijzonder gunstig.
De verwarming van het koude zwavelwater, waar zulks nodig
voorkomt, geschiedt door er heet water bij te gieten of de
lavementspuit919 vooraf te verwarmen.

918 Darmspoeling; warm mineraalwater via de anus ingespoten met een
klisteerspuit. Lavement: wassing. Frans laver: wassen.
919 Dokter neemt Arlequin onder handen met de klisteerspuit
prentmaker: anoniem naar tekening van: Gerardus Josephus Xavery 17201728 Rijksmuseum.
http://hdl.handle.net/10934/RM0001.COLLECT.335346

618

619

VII

Diaetetische regelen bij het gebruik
der badkuur

Om overeenkomstig de natuur te leven, hebben wij in onze
beschaafde tijden niet te vrezen, in uitersten te vervallen, zoals
zij, die beweren, dat de mensen van onze tijd, om gezond en sterk
te worden, een leefwijze moeten volgen gelijk onze voorvaderen,
die in de wouden slechts het luchtgewelf tot dak en de aarde tot
legerstede hadden. Een geregelde leefwijze overeenkomstig de
voorschriften van het gezond verstand is evenzeer verwijderd
van ruwheid, als van eenzijdige overdrevene verfijning en grote
brasserij, en verdient zoveel te meer onze opmerkzaamheid,
naarmate het zekerder is, dat de meeste ziekten der mensen uit
een onmatige of verkeerde leefwijze langzaam voortkomen.
Voornamelijk is echter aan badplaatsen een zekere diaetetische
stiptheid zoveel te noodzakelijker, dewijl men aan de ene kant
daardoor de verdere oorzaken van het ziekworden afweert, en
opdat aan de andere kant de vrije werking van de badkuur niet
belet wordt.

Beweging

Het eerste vereiste is beweging in de vrije zuivere lucht, die
balsem des levens, welke het lichaam versterkt, en de geest
vervrolijkt. Het is een ware gezondheidsregel, zich nooit van de
lucht te ontwennen, maar zich dagelijks in dezelve beweging te
verschaffen. Geschiedde dit, hoeveel zeldzamer zou men dan
niet van verkoudheden horen, welke meestal ook zulke mensen
overkomen, die verscheidene dagen achtereen in hun kamer
doorbrengen, alvorens zij het wagen, een korte tijd in de vrije
lucht adem te halen.
Deze verkeerde gemakkelijkheid brengt echter dikwijls de
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gezondste mensen zo ver, dat zij noch zon, noch lucht kunnen
verdragen, en in de dichtste kamers de verandering van het weder
gevoelen.
Beweging in de vrije lucht moet een belangrijk gedeelte
van de dag uitmaken. Niets versterkt zo zeker, niets wekt de
werkzaamheden van al de organen des lichaams zozeer en op zulk
een zachte wijze op, als een dagelijkse, behoorlijke beweging; het
lichaam vordert beweging, wanneer het gezond zal zijn. Beweging
bevordert de voeding, dewijl zij de krachten van het hart en der
bloedvaten vermeerdert, zij ondersteunt de spijsvertering en geeft
aan de spieren buigzaamheid, een meer vrije beweegbaarheid en
sterkte.
Hoe kon ook wel een langdurige ziekte aan een nog zo juist
gekozene badplaats genezen worden, wanneer men de nacht tot
dag maakt, tot 10 ure des morgens in het bed blijft, dan naar het
bad snelt en het overige gedeelte van de dag op de sofa doorbrengt!
Intussen heeft elke goede zaak haar maat; gymnastische
oefeningen en andere lichaamsbewegingen kunnen ook
overdreven en nadelig worden, wilde men dezelve tot vermoeiens,
tot zweetens toe voortzetten: het geschiede slechts zoveel als men
met gemak kan doen.

Dansen

Het dansen zal altijd licht aanleiding geven tot een schadelijke
bovenmatige beweging; het kan slechts met grote beperking
toegestaan worden aan iemand, die het bad gebruikt: want
ofschoon het dansen een niet te verwerpen, ja zelfs een
heilzame beweging is, moet er evenwel gedurende de badtijd
zeer veel behartigd worden, daar ook juist door het dansen
dikwijls bloedstortingen, krampen en bezwijmingen worden
teweeggebracht; daarentegen hebben mij dames, die zich aan
het bad bevonden, dikwijls verzekerd, dat haar het dansen goed
bekwam, en dat deze beweging niet licht zou overdreven worden!
Het tweede vereiste voor de badgast is, dat hij zich des avonds
op een bepaalde tijd, omstreeks 10 à 11 uur, ter rust begeve, om
des morgens te 6 of 7 uur het bed weder te kunnen verlaten.
De werkzaamheden van de dag in de nacht te verrichten en op
klaarlichte dag te slapen door het gekunstelde leven ingevoerd, is
een zonde tegen de natuur, welke niet ongestraft blijft.
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Wij behoeven slechts de ogen naar het firmament te wenden,
om het grote leven der sterren en derzelver eenvoudige voortgang
te ontwaren. Het ritme dezer sterrenwereld bepaalt echter de
verschijnselen van het leven der aarde, dag en nacht, enz. welke
op hun beurt de ontwikkeling en het leven van alle aardbewoners
bedingen. Gelijk bijgevolg het gehele menselijke aanwezen op
aarde verbonden is aan een bepaalden omloop van het gesternte,
overeenkomstig vaste wetten, zo verandert het volgens het
dagelijkse ritme van het ondermaanse leven zijn meerderheid
van het bewuste en onbewuste bestaan; en hoe meer de mens
in de natuurlijke toestand leeft, des te meer knoopt zich het
predomineren van het onbewuste zieleleven, zijn slaap, aan de
nachtzijde, en het predomineren van het bewuste zieleleven, zijn
waken, aan de dagzijde van het ondermaanse leven; op die wijze is
het begrijpelijk, dat de rust gedurende de nacht, als die, welke het
meest met de natuur overeenkomt ook de meest verkwikkende is;
en de slaap in de nacht zal altijd zoveel te rustiger en verkwikkender
zijn, hoe levendiger en met hoe veel meer zelfbewustheid het
leven gedurende de dag was, hoe meer men de overmaat in spijs
en drank vermeed, hoe kalmer en opgeruimder het gemoed is.
De beste dokters zien vertwijfeld aan
hoe oude vrienden uit het leven gaan.
Het huis werd door de eigenaar vereerd,
toch bleek het fundament opeens verweerd.
Een oude man kreunt in zijn stervensuur;
wanhopig zoekt de vrouw nog naar een kuur.
Maar het gestel is al volledig uit balans,
geen pil of wondermiddel maakt een kans.920
Deze voorschriften moeten derhalve in acht genomen worden,
en langzamerhand zal de verwende de wetten der natuur weder
kunnen volgen. Hij begeve zich slechts des avonds te rechter tijd
naar bed, en allengskens zal hij vroeger inslapen en insgelijks
leren vroeger opstaan.921
920 De rozentuin, Saadi. Uit het Perzisch door J.T.P, de Bruijn. Uitg. Bulaaq.
921 “ακολουθήστε τη φύση (volg de natuur),” zo leest men veelvuldig bij de
Griekse geneesheren.
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Slaaptijd

Hoe lang moet de mens slapen? De slaap bereidt tot een nieuw
leven vóór, deszelfs genot wil niet verkort, maar ook niet te zeer
verlengd zijn. In het begin en bij het einde des levens heeft de mens
een langere en herhaalde slaap nodig, in het middelste tijdperk
des levens een diepere en, zo mogelijk, een onafgebrokenen slaap
van 6 à 8 uur.
Prikkelbare personen met zwakke zenuwen moeten een
middagrust nemen, wanneer zij daaraan gewoon zijn, deze
werkt bedarend en benadeelt de nachtrust volstrekt niet, zij moet
echter slechts van korte duur zijn, en in een leunstoel of op een
sofa genoten worden, ten einde congestiën922 naar het hoofd te
vermijden, welke bij een horizontale ligging door hoofdpijn
en duizeligheid gekenmerkt worden. Na het baden en vóór het
eten moet het slapen vermeden worden, ofschoon slaperigheid
en vermoeidheid daartoe uitnodigen. Men slape niet met open
ramen en zorge voor een doelmatige plaatsing van het bed, zodat
namelijk de slapende niet door de eerste zonnestralen gewekt
wordt.

Stichtend woord

Indien de schrijver meer overredingskracht en het vertrouwen
zijner lezers bezat, zou hij hun thans het hoge gewicht ener
strenge inachtneming der hoedanigheid en hoeveelheid van
spijs en drank moeten uiteenzetten: daar hem echter de eerste
ontbreekt en het andere niet in een hoge mate zal plaatshebben,
zo vergenoegt hij zich met de geëerden badgast eenvoudig te
verzoeken, dat hij met een vrolijk gemoed naar de plaats reize,
waar de gezondheid aan het lichaam moet wedergegeven worden,
dat hij het aangename met het nuttige trachte te paren, en slechts
zodanige vermaken kieze, die de opgeruimdheid van geest en de
herstelling des lichaams op gelijke wijze begunstigen. Daar het nu
aan de badplaats gewoonlijk daarop aankomt, om het lichaam aan
de invloed der gezondheidsbron te onderwerpen, zo mogen ook
aan dit genezingsplan geen hinderpalen in de weg gelegd worden
door te vele of qualitatief nadelige spijzen.
922 Verstoppingen.
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Overdaad schaadt

Een robuust mens, die overvloedige sappen bezit en aan een
algemene huiduitslag lijdt, zal b. v. door het bad nimmer genezen,
zo hij niet ophoudt, dagelijks krachtige soepen en vleesspijzen
in overvloed te gebruiken. Een jichtzieke, wiens gewrichten nog
ontstekingachtig aangedaan zijn, zal geen heil van zijn badkuur
inoogsten, indien hij dagelijks sterk gekruide spijzen nuttigt, en
zware wijnen drinkt.923
De patiënt, welke aan de een of andere onderbuiksziekte lijdt,
zal bij bestendig overtreden van het dieet met zijn kwaal voorzeker
weder huiswaarts keren.
De gezondheid is een kind der matigheid; gelijk aan de ene kant
een enkele onmatige maaltijd de maag en de daartoe behorende
organen weken lang onbekwaam kan maken voor de bereiding
van een gezond voedingssap, zo tast aan de andere kant een
overmatig genot van wijn de zenuwen meer aan, en verhit het
bloed meer, dan arbeid en zorgen.
Wie dus gezond wil blijven, of dit eerst worden wil, moet zijn
leven regelen op een wijze, die met de natuur overeenkomt, en
ook omtrent de keuze der spijzen en dranken niet onverschillig
en lichtzinnig wezen.

Trek

Bij de meeste badgasten bestaat, na het baden en drinken, een
sterke begeerte om iets te nuttigen; bijna allen verlangen naar het
ontbijt. Dit wordt het doelmatigst eenhalf- of driekwartuurs na
het baden genomen, en bestaat meestal uit enige kopjes koffie,
met een tarwenbroodje, of een stukje Frans brood, chocolade
zonder specerijen, of warme melk.
Thee is voor diegenen, welke het bronwater gebruiken,
des morgens niet aan te bevelen, omdat de looistof of het
samentrekkendbeginsel (tanine924), dat deze plant bevat, tot
923 Podagra o.a. als gevolg van veel gebruik van port. Ook bekend als
pastoorsziekte.
924 Tannine; looizuur. Tannines zijn polyfenolen. De stoffen zijn van invloed
op de smaak, kleur en structuur van onder andere wijn en thee. Ook in hout
en vruchten en galappels zitten tannines.
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een scheikundige ontleding925 aanleiding geeft. Na het ontbijt,
waarbij men een geruime tijd uitrust, is het weldadig, een matige
beweging te nemen. Een tweede, kleiner ontbijt, een kopje koffie
of bouillon met een boterhammetje is aan alle zwakke personen
aan te raden, voor welke de tijd tot het middagmaal te lang duurt.
Voor hem, die zich des morgens te 7 of 8 uur gebaad heeft,
en zich des avonds tegen 10 of 11 uur ter rust wil begeven, is de
etensklok van één uur of half twee juist de geschiktste. Vóór het
diner behoort men zich enige tijd rustig en kalm te houden en
alsdan de eetlust met gezonde spijzen matig te bevredigen.

Menu

Goede vleessoepen, jonge, licht te verteren malse groenten, die
echter geen winden verwekken,926 inzonderheid927 wortelen, goed,
murw gekookt vlees, rauw gerookte ham, ossentong, haring, jonge
riviervis, zijn de beste voedsels voor een badgast.
Onder het gebraad onderscheidt zich vooral het gevogelte, wild
en kalfsvlees als het gezondste, en als bijspijzen behoort het op
de badtafel nimmer te ontbreken aan gekookt ooft,928 compôts,
gekookte pruimen. Een zekere verscheidenheid van spijzen is
voor de gezondheid bevorderlijk; het ware slechts te wensen, dat
deze toebereiding zindelijk en eenvoudig geschiedde.

Dit niet eten

De kookkunst is op zich zelve niet te verachten; jammer maar, dat
zij zo licht in het gekunstelde ontaardt. Geheel te verwerpen is:
varkensvlees, het vlees van eenden, ganzen, gerookt vlees, vette
vissen, kaas, pastijen met bijtende sauzen, alsmede vette gekruide
ragouts; ook moeten zware meelspijzen, botergebak en vers brood
steeds vermeden worden.
925 Looizuren en ook andere zuren denatureren eiwitten. Looizuur zorgt
ook voor netwetvorming van grote moleculen. Polymervorming, o.a. bij
leerlooierij.
926 Dus geen bruine bonen. De heilige Jeronimus verbood nonnen bruine
bonen te eten. Vanwege: In partibus genitalibus titilliones producunt. Ze (de
winden) produceren prikkels in de geslachtsdelen. Harold McGee, On food
and cooking. The lure of the kitchen.
927 Vooral.
928 Fruit.
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Insgelijks mogen niet gebruikt worden: meloenen, komkommers,
aardbeziën, kersen, salade met azijn en olie. Ik zag na het nuttigen
van dezelve elke zomer de hevigste kolieken en diarreeën ontstaan.

Dranken

De beste drank is in allen gevalle een vermenging van water
met wijn; ook kunnen zij, die daaraan gewoon zijn, enige glazen
onvermengde wijn drinken. Aangaande de hoeveelheid merk ik
slechts aan, dat de nimfen geen vriendinnen van Bacchus929 zijn.
In het algemeen zijn de Bourdeaux-wijnen, Chateau Lafitte,930
St. Julien, St. Estèphe aan te bevelen. Bij het gebruik van het
zwavelwater kan men zonder nadeel ook goede Rijnsche of
Wurzberger wijnen kiezen, als: Forster, Hochheimer, Erbacher,
Markbrunner, Deidesheimer.931
Veel drinken, gedurende het tafelen, al ware het ook slechts
water, is niet goed; de vertering der spijzen geschiedt het
gemakkelijkst, wanneer dezelve een brijachtigen samenhang
hebben. Het drinken van koffie dadelijk na het eten is zonder
tegenspraak nadelig, omdat de koffie, zij moge met melk of met
rum gedronken worden, de beweging van de maag (de motum
peristaltium) in die mate verhaast, dat de spijzen gedeeltelijk
onverteerd in het darmkanaal gevoerd worden. Dezelve schijnt
voor een ogenblik goed te bekomen, dewijl zij de maag van haren
inhoud verlicht, doch naderhand, wanneer de vertering in de
darmen aanvangt, verwekt zij zoveel te groter last.

Rust na de maaltijd

Thans volgen enige uren van rust, doch zonder slaap; hij echter,
die aan een middagslaapje gewoon is en zich daarbij altijd wel en
929 Bacchus is in de Romeinse godsdienst de god van de wijn, en van de
roes en de dronkenschap. Hij is de zoon van Jupiter en Semele, de dochter
van Kadmos; toen zijn moeder zwanger van hem was, werd zij door Jupiters
bliksem gedood. Het ongeboren kind werd vervolgens in Jupiters dij genaaid
en kwam drie maanden later ter wereld.
930 Sinds 1763. Château Lafite Rothschild is een kasteel en wijngoed in
Frankrijk. Het ligt in de Bordeaux in de gemeente Pauillac, direct aan de
grens met Saint-Estèphe.
931 De Deidesheimer Riesling van de Wijnmakerij Heinrich Spindler is een
witte wijn van de van Pfalz. Zie web.
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opgeruimd bevond, kan dit bij de badkuur niet goed ontberen:
men neme daarbij slechts die regel in acht, de siësta liever zittend
dan liggend te doen.
Beweging dadelijk na het eten vertraagt de spijsvertering; rust
zonder slaap is gedurende deze tijd een natuurlijke behoefte. Men
ziet zelfs bij de dieren het streven naar rust en het staken van
uitwendige bewegingen in het tijdperk der spijsvertering.
Is echter de spijsbrij in de dunne darmen gekomen, en vervolgens
in het bloed overgegaan, zeer weldadig is dan een sterke beweging
des lichaams, welke nimmer mag verzuimd worden; blijft deze
alsdan achterwege, zo ontstaan met der tijd stremming in de
lymfatische vaten, verwijdingen in de aderen en een ontaarding
der voedingsappen in vet- en celwijsweefsel.
Beaumont heeft echter zeer nauwkeurig waargenomen, dat b. v.
beefsteaks, gekookte gele rapen, gekookte aardappelen in 3 uren
en 15-30 minuten in de maag verteerd waren. Dientengevolge
zou het derde uur na het middagmaal voor een actieve beweging
geschikt zijn. De daarbij plaatshebbende sterkere ademhaling is
doel en gevolg tevens, en betekent slechts, dat alsnu de gebruikte
voedingstoffen door een nauwer en ruimer verkeer met de
dampkringslucht gerijpt en in gezond bloed veranderd moeten
worden, want hoe krachtiger op deze tijd de ademhaling geschiedt,
zo veel te volkomener wordt het doel der voeding bereikt.

Warme dranken

Warme dranken bevorderen de wegruiming van de verteerde
spijzen uit de maag, en door hun warmte ondersteunen zij een
zwakke spijsvertering; men drinke des namiddags thee, die ook
de gezonden bevalt, en velen beter schijnt te bekomen dan koffie.
Na de theetafel zij de tijd aan uitspanningen gewijd. Het
avondeten moet matig zijn, opdat de nachtrust niet gestoord
wordt en de badgast de volgende morgen te rechter tijd de kuur
voortzetten kan.
De koemelk is een goed avondeten, lichter dan deze is de
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ezelinnenmelk,932 zwaarder is de geitenmelk,933 nog vetter de
schapenmelk.934 Niet voor iedereen is een bord melk of een lichte
slijmige soep met wittebrood voldoende; dikwijls zal men er nog
een stukje vogelgebraad moeten bijvoegen.

932 Gepubliceerde gegevens over de samenstelling van de ezelsmelk
bevestigen de nauwere overeenkomst met moedermelk voor lactose-, eiwiten vaste bestanddelen in vergelijking met koeien-, schapen- en geitenmelk.
Het vetgehalte is lager dan bij moedermelk. Indien ezelsmelk wordt gebruikt
voor babyvoeding, wordt deze daarom aangevuld met wat plantaardige olie.
Vooral het lagere caseïnegehalte vergeleken met koemelk, speelt een rol bij
baby’s met koemelkallergie. Web.
933 Het vet in geitenmelk is licht verteerbaar. De belangrijkste zouten in
melk zijn die van calcium, kalium, natrium en magnesium en komen voor
als fosfaten, nitraten en chloriden. Geitenmelk heeft een iets hoger gehalte
aan calcium en fosfaten dan koemelk.
Geitenmelk is witter dan koemelk. Dit komt doordat geiten alle caroteen
(bevat oranje kleurstof) uit het voer omzetten in vitamine A. Ook boter en
geitenkaas zijn wit, maar door de bereidingswijze kan het veranderen van
kleur. Geitenmelk bevat vier keer zoveel vitamine A en twee keer zoveel
vitamine D. dan koemelk, maar bevat wel minder foliumzuur. Geitenmelk
bevat weinig zout.
934 Schapenmelk bevat meer melkvetten en eiwitten vergeleken met melk
van andere zoogdieren
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VIII

Natuur- en Scheikundig onderzoek
der Bentheimse zwavelbron

Het water is helder en doorzichtig, van een doordringende
zwavelreuk, het parelt sterk, en is rijk aan koolstofzure lucht,935
in open vazen of glazen wordt het spoedig ontleed; daarentegen
behoudt het in goed hermetisch gesloten flessen jarenlang zijn
eigenschappen onveranderd. De schrijver liet in 1835 enige
flessen vullen, welke thans nog even krachtig zijn, alsof zij op dit
ogenblik uit de bron waren geschept.
Een verre verzending schaadt aan dit water niet, waarom het
dan ook hiertoe zeer wel geschikt is. Het eigendommelijk gewicht
van het Bentheimse zwavelwater staat in verhouding tot het
gedistilleerde als 1 tot 1,0272.936

935 Bevat koolstofdioxide (koolzuur, prik). CO2(aq)
936 Soortelijke massa, dichtheid.
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Aan vaste bestanddelen zijn in 5 Pond (ad 23,5 lood937) van het
vers geschepte water
3,75 grein938 Hydrothionzure kalkaarde,939
1
grein Zwavel,940
20,75 grein Zwavelzure soda,
2,5 grein Chlorin - waterstofzure soda (keukenzout),941
4
grein Kalkaarde,
87,75 grein Zwavelzure kalkaarde,942
0,75 grein Magnesia,943
0,5 grein Aluinaarde,944
0,5 grein Harsachtige stoffen;945
tesamen 221,5 grein houdende.

937 Ca. 12,5 gram. Zie Meertens Instituut (oude) maten en gewichten.
https://mgw.meertens.knaw.nl Ook: Lood (ook wel Loot) is een historische
maat voor massa. Een lood was 1/32 van een traditioneel pond. Het lood
werd afgeschaft bij de invoering van het decimale stelsel. Een lood was
ongeveer 15 gram maar na de invoering van het Nederlands metriek stelsel
in 1816 werd de aanduiding ‘Nederlands lood’ gebruikt voor 10 gram, tot de
afschaffing van dit stelsel in 1870.
938 Grein (gewicht) Een grein is een gewichtseenheid die gebruikt werd
voor de invoering van het decimale stelsel . Een grein is 1/5760 deel van
een medicinaal pond en komt bij benadering overeen met 65 milligram. Het
medicinale pond was onderverdeeld in twaalf ons, die elk weer onderverdeeld
waren in acht drachma’s.
939 Hydrothion is naam voor zwavelwaterstof (rotte-eierengeur). H2S
Kalkaarde: calciumcarbonaat? CaCO3.
940 Zwavel. Sulpher. Schwefel. S.
941 Keukenzout, natriumchloride. NaCl. Produkt van HCl en Na2CO3.
942 Zwavelzuur + kalkaarde: Calciumsulfaat. CaSO4.
943 waarschijnlijk magnesiumsulfaat. MgSO4.
944 Klei. Kaliumaluminiumsulfaat. (K,Al)SO4.12H2O
945 Organische polymeren uit C,H,N,O,S
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Chemische analyse

Het zwavel-mineraalslijk is op mijn verzoek in het jaar 1838 door
den Heer Apotheker Drees, te Bentheim, aan een scheikundige
ontleding onderworpen geworden.
In één pond van 7680 gr. (5 Ned. oncen) nat mineraalslijk werd
gevonden:
Humuszuur.946				359,024 grein.
In Alcohol oplosbare hars		
3,084
Was947					
2,056
5,012
Groene harsachtige stof			
Zwavel				 25,060
Zwavelzure kalk			207,872
Koolstofzure kalk			
55,296
Koolstofzure magnesia			
3,084
1232,896
Kleiaarde			
IJzerglazuursel948			310,272
336,064
Aluminium oxyde (aluinaarde)949
Water				
5120,000
Verlies				 20,048 +
Tesamen			
7680,000 grein.

946 Organisch polymeer.
947 Ester van vetzuur en een alcohol; beide met een lange keten,
948 Wellicht diverse ijzeroxides. Fe2O3.
949 Kaliumaluminiumsulfaat. (K,Al)SO4.
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IX

Geschiedkundige en plaatselijke
aantekeningen omtrent het stadje
Bentheim en de badplaats aldaar

Bentheim, gelijk ook het slot van die naam, dagtekent reeds van
de tijd der Romeinen. Dit stadje is een open plaats, aan de helling
en op de rug van een kleine berg gelegen, en bevat 362 huizen en
ongeveer 1200 inwoners.950
De bergketen, waarop Bentheim ligt, neemt bij de stad Schuttorf,
één uur gaans oostelijk van daar, haar begin, en eindigt een uur
ten westen achter het dorp Gildehaus, dat omstreeks één uur van
de Nederlandse grenzen verwijderd is.
Bentheim heeft een aangename en gezonde ligging, fraaie
gezichten, gezond en smakelijk water, gezonde inwoners, en is
zonder bepaalde aanleg tot algemene ziekten.
Het slot was tot in de jongste tijden de residentie van de
regerende Graven van Bentheim, en tot in de laatste helft der
achttiende eeuw zeer versterkt, maar is in het jaar 1795 door
de Franse Generaal van Damme tweemaal belegerd en zwaar
beschadigd geworden. Dit zelfde lot onderging het meermalen
in de zevenjarige oorlog. De tegenwoordige regent van het land,
de Vorst Alexis van Bentheim en Steinfurt, geeft door herhaalde
bouwingen aan hetzelve te kennen, dat hij niet willens is, deze
oude woonplaats zijner voorvaderen tot een puinhoop te laten
vervallen.
De inwoners van Bentheim vinden hun voornaamste bestaan
in de akkerbouw, metselaarsarbeid en het breken van stenen in
de bij Bentheim en Gildehaus gelegen talrijke steengroeven, die
aan den Vorst toebehoren. Het zijn schone witte zandstenen van
950 Ca. 3 inwoners per huis
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verschillende hardheid, welke aldaar gebroken worden. Handel
en fabrieken zijn van weinig of geen betekenis. De grond is
vruchtbaar, de gesteldheid van deze scheidt zich juist op de rug
van de Bentheimse berg. Onmiddellijk onder de tuinaarde vindt
men ten zuiden zand en ten noorden door het Bentheimse woud
tot de Isterberg, die daarvan één uur gaans verwijderd is, kleiaarde.
3,5 uur.
Bentheim ligt van Oldenzaal
5
Neuenhaus 			
Lingen 			
6
Osnabrück 			14
4
Rheine 			
Steinfurt 			
4
Munster			11
9
Coesfeld 			
Aan Bentheim grenst ten noorden het Bentheimse bosch, een
overblijfsel van een oorspronkelijk woud, dat schier het gehele
dal tussen de Bentheimse en de Isterberg beslaat. Het ten
noordwesten van het slot gelegen gedeelte werd in het begin der
achttiende eeuw door de Graaf Frans Georg van Blankenheim,
voogd van de destijds minderjarige Graaf van Bentheim, met
onderscheidene romaneske lanen doorsneden. In dit dicht
eiken- en beukenwoud komt, nauwelijks een kwartier uurs van
Bentheim, de zwavelbron tevoorschijn. Het minerale water welt
hier bij elke weersgesteldheid, in de zomer zowel als in de winter,
even sterk en krachtig op. De hoeveelheid, welke het in één uur
opwelt, kan wel op vijf okshoofden951 berekend worden.
Deze zwavelbron werd eerst in het jaar 1711 met een koepel
voorzien, die de stormen destijds gedurende 109 jaren weerstaan
heeft, en in het jaar 1820 door een nieuwe vervangen moest
worden. De gebouwen aan de bron werden insgelijks te dier
951 Een okshoofd (ouderwets: oxhoofd en ochsehoofd) is een inhoudsmaat
in de vorm van een groot vat, dat vroeger voor wijn en sterkedrank gebruikt
werd. De maat wordt echter ook gebruikt voor azijn, bier, tabak en suiker.
Een okshoofd bevatte zes ankers, terwijl in sommige steden het okshoofd
werd verdeeld in 1½ aam. Als begrip in de vergetelheid geraakt na de
invoering van het Nederlands metriek stelsel in 1816.
Ca. 230 liter. https://mgw.meertens.knaw.nl/maat/97
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tijd opgetrokken, zodat aldaar thans reeds sedert 21 jaren een
volkomene badinrichting bestaat. Verscheidene dicht belommerde
eikenlanen, geplaveide straten en wandelwegen leiden van het
stadje Bentheim naar deze bron.
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Die Gesundbrunnen

Ein Gedicht in vier Gesängen
von Valerius Wilhelm Neubeck Med. Doct.
Breslau 1795. ben I.F.
Korn dem altern. 87 S. gr.a
Mit lateinischer Schrift.
Noch952 sind wir Deutschen an wissenschaftlichen Lehrgedichten
so reich nicht, dass wir die uns dargebotenen Versuche, und wenn
sie auch nicht ganz vollkommen sind, kaltsinnig verschmähen
dürften. Ein Gedicht, wie Virgils Landbau, eine Dichtekunst, wie
die von Boileau, ein Werk über die Mahleren, wie das von Watelet,
und eine Kritik, wie Pope’s seine, sollen noch von uns geschrieben
werden und dürften schwerlich sobald erscheinen.
Bis dahin müssen wir uns also schon mit Versuchen über
weniger wichtige und anziehende Gegenstände begnügen,
wo fern sie nur so ausfallen, dass sie den Erwartungen und
Forderungen des Kenners, wenn auch nicht zusagen, doch
nicht ganz widersprechen; und für einen solchen Versuch kann
das gegenwärtige Gedicht schon gelten, da es zumal einen Stoff
behandelt, der, um glücklich behandelt zu werden, die seltene
Vereinigung eines erfahren Arztes und guten Dichters in einer
Person verlangt.
952 Neue Bibliothek der schönen Wissenschaften und der freyen Künste.
1795 Recensie. Pag. 296 en verder. Delpher.nl. Er staat geen auteur vermeld.
De tekst is in het lettertype Fette Fraktur, lastig te lezen. Tekstherkenning
werkt goed. Via spellingcontrole heb ik de tekst gecorrigeerd. De hexameters
van de gedichten zijn wellicht daardoor verstoord.
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Wir wollen zuvörderst den Inhalt des Ganzen kürzlich anzeigen.
In dem ersten Gesange wendet sich der Dichter, nachdem er die
Göttin Hygiea um Beistand angerufen hat, an die Nymphe des
Geras, des Flusses seiner Vaterstadt, und bittet sie, ihn in das
Reich der Quellen zu führen. Die Naïs953 erhört ihn, tritt aus ihrer
Grotte, die beschrieben wird, hervor und geleitet ihn in das Gebiet
der eisenhaltigen, salzigen und schwefelreichen warmen Quellen.
Aller dieser Wasser Entstehen und Natur lernt er aus dem
Unterrichte der Führerin kennen und steigt, ihr dankend, wieder
zurück zur Oberwelt.
Im zweiten Gesange nennt und schildert der Dichter die
vornehmsten Gesundbrunnen der alten und neuen Zeit; unter
denen er jedoch, wie billig, die Gesundbrunnen Deutschlands
allein heraushebt und einer ausführlichen Beschreibung würdigt.
Der dritte bestimmt die der Brunnenkur günstigste Jahreszeit,
verbreitet sich über die Lage der Badewohnung, und fasst hierauf
die beim Trinken zu beobachtenden Gesundheitsregeln fest.
Der Trinkende fliehe die Liebe, kehre mehrmals zu den
Genüssen der Quelle zurück, sei vorsichtig in der Wahl der
Speisen und zerstreue sich nach der Mahlzeit. Eingewebt ist dem
Gesang, als Episode, eine Schilderung der Bäder der Alten und
das Lob der häuslichen Glückseligkeit.
Der vierte, eine Fortsetzung des dritten, handelt von der
Bewegung und den verschiedenen Arten derselben. Die
vorzüglichsten, die empfohlen wären, sind das Reiten, Fahren und
Schießen, das Balls und Schauspiel, der Fischfang, das Kräuter
suchen, die Feldarbeit, die Jagd und der Tango, dass der letztere
vorsichtig zu genießen sei, wird in dem Bespiele Theonens, die
ihn unmäßig genoss und ihren Tod fand, gezeigt. –
Unsere Leser sehn, der Plan und die Einheilung des Ganzen
sind nicht übel erfunden. Die beiden ersten Gesänge sind mehr
Historisch oder beschreibend, die beiden letzten mehr didaktisch
oder unterrichtend, und die Gegenstände, auf welche der
953 Een van de naiaden (Oudgrieks: Ναϊάδες, Naïades, van het werkwoord
νάω, vloeien). In de Griekse mythologie waternimfen, en waarschijnlijk
dochters van de potamiden, de riviergoden. Ze personifieerden en bewaakten
volgens de Grieken alle rivieren, meren, moerassen, fonteinen en bronnen.
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Verfasser seinen Fleiß verwandt hat, wenn wir die geographische
Aufzählung der Quellen im zweiten Gesange ausnehmen,
ziemlich dichterisch.
Auch der Versbau hat, überhaupt betrachtet, wenige Härten,
und die Sprache, einige Possianismen954 abgerechnet, keine
entstellenden Flecken. Indessen müssen wir doch aufrichtig
gestehen, dass das Gedicht, dieser Vorzüge ungeachtet, weder
einen lebhaften Eindruck auf uns gemacht, noch uns zu einer
wiederholten Lesung gereizt hat; und wir können den Grund
davon in nichts anderem finden, als darin, dass es dem Dichter,
bei seinen unleugbar richtigen Einsichten in das Wesen der
Poesie und in die Dichtungsart, die er gewählt hat, dennoch
an jenem belebenden Geiste fehlt, den die Natur allein gibt,
und ohne welchen auch das regelmäßigste Gedicht nie anzieht
und fesselt. Seine Gemälde scheinen mehr aus Erinnerungen
zusammengefasst, als aus eignen Umsichten entstanden, seine
Gefühle mehr andern nachgesungen als selbst empfunden, und
seine gesamte Poesie überhaupt mehr eine erworbene Gabe, als
ein Geschenk der Begeisterung.
Einen großen Teil von Schuld trägt indessen, wenn dieser
Versuch die Wirkung nicht hervorbringt, die der Leser erwartet,
das gewählte Silbenmaß.
Der Hexameter ist, nach unsrer Erfahrung, ein Vers, der, wenn
der Dichter nicht vorzüglich über sich wacht, mehr, denn jeder
andere, zu Füllungen und Erweiterungen verleitet, hier einen
müßigen Zusage und dort ein schleppendes Beiwort, um die
gehörige Fänge zu erhalten, herbeiführet, und dem Gedanken
eine Ausdehnung und einen Umfang gibt, der der Lebhaftigkeit
nachtheilig wird; und alles dies, dünkt uns, ist H. Neubeck auch
wirklich begegnet.
Die Fesseln seines Verses haben ihm erlaubt, sich, ohne Zwang,
in einem weiten Umkreise zu bewegen, und er hat sich dieser
Erlaubnis zu sorglos und zu seinem Nachteile bedient. Die Wärme
seiner Empfindung ist nicht selten in dem Strom einer Rede
verflogen, das Nachdrückliche und Starke mancher Gedanken
durch die Einkleidung verloren gegangen, und die Schönheit
954 Ossianisme: pseudo Übersetzung.
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mehrerer Schilderungen durch die Manier und Darstellung
geschwächt worden.
Wir wollen unseren Lesern, zum Beweis unsrer Behauptung,
zuvörderst eine Erzählung mitteilen, die offenbar auf die
Erzeugung des Mitleidens angelegt und gewiss von dem Verfasser
selbst für seines der schlechtesten Stücke seines Gedichts gehalten
worden ist, da es dem Ganzen zu den Schlusssteinen dient.
Die schöne Theone ist ihrem Bräutigam Medon ins Bad gefolgt.
Sie liebt das Vergnügen des Landes und hat, bei einem Balle, die
Bewunderung aller Anwesenden auf sich gezogen.
Doch als jedoch die Seiten verstummten, und eben Ihr Medon
Sich in dem Nebengemach mit gleichempfindenden Freunden
Traulich beredete, schlich Theone mit glühenden Sternen
Taubeperlet und feucht, wie die Erstlingsblume des Frühlings,
Welche die tagende Wolfe mit hellem Silber betraute,
Also schlich sie, von keiner Gespielin begleitet, zum Garten.
Ach! ganz uneingebent der Warnung ihres Geliebten.
Feuchtkalt wehte die Nacht, und schauernd eilte die Jungfrau
Hin zur Grottenkaskade, die silberhell in dem Mondlicht
Über das Moos in ein Becken herab in sanftem Geräusch floss.
Schmettere lauter, o Nachtigall, im Platanengehölze
Flöte ein lesbisches Lied! – O Jammer du singest ein Grablied,
Melancholisch und ernst, denn ach! schon blinkt im Kristalle,
Schon berühret die Lippen die leben beraubende Frühling,
Aus dem Becken geschöpft; und der Mond in der silbernen Welle.
Zitterte sanft, und sie trank – Tobt sanft die schönste der Bräute,
Todt in den Sand, und verhauchte den Geist. Im Saale vermisst sie
Bald ihr Geliebter, und eilt mit Ahndungen aus der Versammlung.
Die du der Leidenden gern dich erbarmst, mitleidige Seele,
Doch, noch spare die Tränen – Der ängstlich suchende Jüngling
War in den Garten gekommen, und rief die Geliebte mit Namen.
Aber verstummet war des Mundes lieblicher Wohllaut
Einst sein Echo. Leise verhallte der zärtliche Name
Lief in den Schatten der Nacht. Ein Schauer durchströmt ihm die Glieder.
Dunklere Wolken verhüllten den Mond; elegischer weinte
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Filomelens Geflöt, die Quelle murmelte klagend.
Eben erschüttern das Herz ihm neue Schauer, indem er
Kommt zu der Stäte der Trauer, und hell ihr weißes Gewand sieht
Schimmern im dämmernden Lichte der Mondnacht. Eilender naht er
Halte den bebenden Schritt zurück, Unglücklicher! Fliehe
Fliehe, damit nicht kaltes Entsetzen dich tötend ergreife
Aber vielleicht ist Rettung – vielleicht noch Hoffnung zum Leben.
Zweifelnd zuerst, ob seine Geliebte die weiße Gestalt sei
Rief er noch einmal: Theone! – Theone! hallte die Grotte
Bänger zurück, und es folgt ein schreckliches Todesverstummen
Zitternd darauf, und mit klopfender Angst bebt näher der Jüngling
Sieht die Röte der Wangen entflohen, sieht Blässe des Todes
Decken das wohlbekannte Gesicht; doch glaubt er sie tot nicht,
Wähnet; entrahmet liege sie nur in täuschender Ohnmacht.
Doch nun fast er die Lilienhand der Entseelten, und fand sie
Starr und kalt und entstellt von bläulichen Flecken – Entsessen!
Jetzt erst fuhr, wie ein Dolch, der Gewittergedanke des Todes
Durch sein Herz, und den Lippen erscholl ein beklommener
Angstschrei;
Denn ihn lähmte der Schmerz. – Er seht den erschütternden Anblick!
Neben der Leiche der Braut liegt stumm, mit gerungenen Händen,
Medon, und kann nicht weinen; um Hïlfe zu rufen vermochte
Kaum der Elende noch; doch hier war Hïlfe vergebens.
Jegliche Lotung, die sonst des Lebens schlummernden Funken
Anzufachen, und wieder das Herzblut fortzubewegen
Noch bei solchen vermag, die Leichnam scheinen und dennoch
Aufzuatmen beginnen, sie bleibt unwirkend und fruchtlos.
Medon, geklammert an ihren erkalteten Busen, und sprachlos
Will nur sterben mit ihr; doch sein erbarmt sich der Tod nicht,
Dem er rufet! – und nun, ihr mitempfindenden Herzen,
Weint, o weinet für ihn die schöne Träne des Mitleids.

Man kann weder die Erfindung noch den Vortrag dieser
Geschichte geradezu tadeln. Der Ort, die Zeit und die Umstände
der Handlung sind nicht ohne Überlegung gewählt, der Ausdruck
ist rein und richtig, und der Hexameter gleitet leicht und ohne
Anstoß dahin, und doch bringt die Erzählung die beabsichtigte
Wirkung nicht hervor. Woran liegt es denn, dass wir nichts von
jener sanften Rührung verspüren, in die uns der Dichter zu
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versessen bemüht gewesen ist? Woher kommt es, dass wir, aller
Aufforderung von ihm ungeachtet, so wenig Anteil an Theonens
Schicksal und Medons Verlust nehmen?
Ist es nicht, weil der Erzähler zu reich an Worten und zu arm an
Empfindungen ist? Ist es nicht, weil ihm die Gabe der lebendigen
Darstellung und die echte Begeisterung abgeht? Ist es nicht, weil
er den dichterischen Ausdruck mit dem gefühlvollen Ausdrucke
verwechselt? Ist es endlich nicht, weil er sich oft seinen Vers
gerundet zu haben begnügte und Harmonie für Poesie nimmt?
Er löse einmal den Hexameter jegliche Lockung usw. nebst den
drei folgenden auf, und frage sich selbst ob er etwas anders als
Prosa geschrieben hat, und in den aufgelösten Teilen noch eine
Spur poetischen Geistes übrig bleibt?
So spricht nicht der fühlende mitleidende Dichter; so spricht der
falte zur Unzeit gelehrte Arzt. Wir könnten diese Vorwürfe noch
auf eine ganze Menge Stellen anwenden, aber es mag bei dieser
Einen sein Bewenden haben, lieber heben wir einige gelungene
aus. Hier ist eine, didaktischen Inhalts: denn die didaktischen,
oder solche, wo es mehr auf Kenntnis, als auf Gefühl, und mehr
auf die Richtigkeit, als auf die Lebendigkeit des Ausdrucks,
ankommt, sind es gerade, die H.N. am besten gelingen. Sie steht
im ersten Gesange S.10. Der Dichter bittet seine Gefährtin die
Nymphe:
		
lehre mich, was in dem Heilquel
Jenes lebendige Sprudeln erregt, und die tagenden Perlen
Die des Gefäßes Rand mit den wechselnden Farben der Iris
Lieblich umkränzen und Silberstaub im Zerspringen umherstreun.

Hierauf bekommt er zur Antwort:
Durch die ganze Natur ist ein flüchtiger, geistiger, fauler
Äther verbreitet; von ihm durchdrungen sind alle Gewächse,
Alle Gewässer und Steine; zu jeder verborgener Bohling
Unter der Erde gelangt er, umfängt mit der Luft, (denn von dieser
Ist er selber ein Teil), den Erdkreis. Alle Geschöpfe
Atmen ihn ein und leben; sie würden schneller vergehen,
Früher zerfallen in Moder und Staub und vollenden ihr Dasein,
Wenn der geatmeten Luft es an diesem Wesen gebrachte.
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Ist ein Bach in der Wüste dem lachenden Wanderer fühlend,
Süß und erquickend, erfrischt er das Herz dem Müden, so war es
Dieses Gemüt; der Natur, das schneller den brennenden Durst ihm
Stilette. Jeglicher Heilungsquell empfängt in der Tiefe
Schon bei seinem Entstehen viel dieses belebenden Äthers
Aus der umgebenden Luft. Die Geister der flüchtigen Säure
Sind es, welche dem Duell Heilkräfte verleihen, und ihn waffnen
Aufzulösen das Erz des Gebirges. Im Laufe zernagt er
Nun die rostigen Wurzeln des eisernen Waldes, und führet
Seinen metallischen Raub mit sich fort, und vereinigt innig
Sich mit ihm; so schwängert sich jede der Wellen mit Eisen.

Wir glauben nicht, dass uns der Leser von Geschmack
widersprechen werde, wenn wir behaupten, dass diese Stelle
sich ebenso sehr durch Wahrheit als Schönheit auszeichne, und
der Dichter dem Naturkundigen diesmal nicht nachstehe. Nicht
weniger vorzüglich ist eine andre aus dem vierten Gesange (S.
80.) über die Heilsamkeit des Erdbunstes, die hier ebenfalls einen
Platz finden mag.
Doch, was jüngst in Föbus Orakel Hygiea mich lehrte.
Aus der lockeren Erde, sobald die glänzende Pflugschaar
Sät, leicht Wellen, emporgeworfen die schwärzlichen Schollen,
Quillt ein balsamischer Dunst, und wallt unsichtbar in der Winde
Über die Furchen empor. Der Acker er atmet die Frische,
Doch unwissend, will sehr ihn erquickt der geistige März Duft,
Und, wann er triefet von Schweiß, ihn stärkt zu der müden die Arbeit.
Noch erfrischender steigt aus geackertem Boden der Dunst auf,
Wann aus Sommergewittern befruchtender Regen herabtroff,
Hoch in dem regnenden Wolf aufblüht der farbige Bogen,
Hinter den Waldungen hohl nur noch murmelt der dumpfere Donner.
Kann den klirrenden Pflug dein Arm nicht lenken, und willst du
Atmen den Balsamhauch der erfrischten Erde, so folge
Nach in der Furche dem Pflüger, und trinke den stärkenden Seil Duft.

Einige Versenkungen, die wir aus dieser übrigens glücklichen
Stelle noch hinwegwünschen, haben wir durch andere Schrift
bemerkt. Sie sind zwar nicht so auffallend, wie die S. 54.
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Nie verleite der Rat des unberufenen Kluglings
Dich, in den Köstlichen Gaben zu schwelgen der gütigen Nymphe;

wofür wohl,
in den Köstlichen Gaben der gütigen Nymphe zu schwelgen,

um nichts schlechter und unpoetischer wäre: aber in einem so
freien und zwanglosen Vers, wie der Hexameter, eben so wenig zu
verzeihen, als die Verstümmelung Kiesen, für erkiesen, kohren für
erkohren, ein Misch für ein Gemisch. usw.
Wenn Dichter, wie Ramler und Wieland, sich in ihren schweren
und durchaus bestimmten Silbenmaßen vor dergleichen Freiheiten
hüten, wie viel mehr kommt ein gleiches zu tun Dichtern zu, die
nicht, wie jene, Sick und Stimme auf dem Parnass haben und sich
ihre Arbeit noch überdies durch die Wahl der Versart erleichtern.

643

Vertaling van het recenserende deel

Ein Gedicht in vier Gesängen

von Valerius Wilhelm Neubeck Med. Doct.
Breslau 1795. ben I.F.
Korn dem altern. 87 S. gr.a
Mit lateinischer Schrift.
Wij Duitsers zijn nog niet zo rijk aan wetenschappelijke didactische
gedichten dat wij de ons voorgelegde pogingen koudweg moeten
verwerpen, ook al zijn ze niet helemaal volmaakt. Een gedicht
als Vergilius’ Landbouw, een dichtkunst als dat van Boileau, een
werk over de Mahlerianen als dat van Watelet, en een kritiek als
die van Pope moeten nog door ons geschreven worden en zullen
waarschijnlijk niet zo gauw verschijnen.
Tot dan moeten wij ons dus tevreden stellen met pogingen
over minder belangrijke en aantrekkelijke onderwerpen, mits
zij maar zo uitvallen dat zij niet geheel in strijd zijn met de
verwachtingen en eisen van de kenner, ook al bevredigen zij hem
niet; en het onderhavige gedicht kan reeds als zulk een poging
worden beschouwd, omdat het een onderwerp behandelt dat, om
gelukkig behandeld te kunnen worden, de zeldzame vereniging
van een ervaren arts en een goed dichter in één persoon vereist.
Laten we eerst de inhoud van het geheel kort aangeven. In het
eerste canto wendt de dichter zich, nadat hij de godin Hygiea
om hulp heeft gevraagd, tot de nimf van Geras, de rivier van zijn
geboorteplaats, en vraagt haar hem naar het rijk van de bronnen
te leiden. De Naïs955 hoort hem, komt tevoorschijn uit haar
grot, die beschreven wordt, en leidt hem naar het gebied van de
955 Een van de naiaden (Oudgrieks: Ναϊάδες, Naïades, van het werkwoord
νάω, vloeien). In de Griekse mythologie waternimfen, en waarschijnlijk
dochters van de potamiden, de riviergoden. Ze personifieerden en bewaakten
volgens de Grieken alle rivieren, meren, moerassen, fonteinen en bronnen.
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ijzerhoudende, zoute en zwavelhoudende warme bronnen.
Hij leert van de gids de oorsprong en de aard van al deze wateren
kennen en keert, haar dankend, terug naar de bovenwereld.
In de tweede canto noemt en beschrijft de dichter de voornaamste
waterbronnen van de oude en de nieuwe tijd, waaronder de
waterbronnen van Duitsland, die hij in detail beschrijft.
Het derde bepaalt de gunstigste tijd van het jaar voor het
baden in de bronnen, bespreekt de plaats van het badhuis en stelt
vervolgens de gezondheidsregels vast die bij het drinken in acht
moeten worden genomen.
De drinker moet de liefde ontvluchten, verschillende malen
terugkeren naar de genoegens van de bron, voorzichtig zijn in zijn
keuze van voedsel en zich verstrooien na de maaltijd. Als episode
in het lied verweven is een beschrijving van de baden der ouden
en de lofzang op de huiselijke gelukzaligheid.
Het vierde, een voortzetting van het derde, handelt over beweging
en de verschillende soorten daarvan. De voortreffelijkste, die
worden aanbevolen, zijn paardrijden, mennen en schieten, bals
en toneelstukken, vissen, kruiden zoeken, veldwerk, jagen en de
tango; dat deze laatste met voorzichtigheid moet worden genoten,
blijkt uit het voorbeeld van Theone, die er buitensporig van genoot
en haar dood tegemoet ging.956
Onze lezers zullen zien dat het plan en de invulling van het
geheel niet slecht verzonnen zijn. De eerste twee canto’s zijn meer
historisch of beschrijvend, de laatste twee meer didactisch of
instructief, en de onderwerpen waaraan de auteur zijn ijver heeft
gewijd, als we de geografische opsomming van de bronnen in de
tweede canto buiten beschouwing laten, zijn eerder poëtisch.
Ook de versstructuur kent weinig moeilijkheden, en de taal kent,
op enkele bastaards Possianismen957 na, geen storende vlekken.
956 Bijna letterlijk bij Aschendorf terug te vinden,
957 Ossianisme Etym: M.b.t. (de dichter) Ossian.
Literair-historische aanduiding voor een rage uit de periode van de
preromantiek en vroege romantiek, ontstaan naar aanleiding van de teksten
die de Schot James Macpherson (1736-1796) maakte onder het mom van
vertalingen van het poëtisch proza van de Gaëlische dichter Ossian (3de
eeuw): Fragments of Ancient Poetry collected in the Highlands of Scotland
and translated from the Gaelic or Erse Language (1760), Fingal, an Ancient
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Toch moeten we eerlijk bekennen dat het gedicht, ondanks deze
voordelen, geen levendige indruk op ons heeft gemaakt, noch
ons in de verleiding heeft gebracht het opnieuw te lezen; en we
kunnen de reden hiervoor in niets anders vinden dan in het feit
dat de dichter, ondanks zijn ontegenzeggelijk juiste inzichten in
de aard van de poëzie en het soort poëzie dat hij heeft gekozen,
toch die bezielende geest mist die de natuur alleen geeft, en
zonder welke zelfs het meest regelmatige gedicht nooit aantrekt
en boeit. Zijn schilderijen lijken meer uit herinneringen dan uit
eigen waarneming te zijn gecomponeerd, zijn gevoelens meer
bezongen dan door hemzelf gevoeld, en zijn poëzie in haar geheel
meer een aangeleerde vaardigheid dan een gave van bezieling.
Een groot deel van de schuld, als deze poging niet het effect
heeft dat de lezer verwacht, ligt echter bij de gekozen syllabische
maatsoort.
De hexameter is, naar onze ervaring, een vers dat, als de dichter
niet goed oplet, meer dan alle andere verleidt tot opvullingen en
uitbreidingen, hier een loze belofte en daar een slepend epitheton,
om de juiste ritme te verkrijgen, en geeft de gedachte een
uitbreiding en een reikwijdte die nadelig is voor de levendigheid;
en dit alles, dunkt mij, heeft H. Neubeck werkelijk ondervonden.
De hexameterregels van zijn verzen hebben hem in staat gesteld
zich zonder dwang in een wijde kring te bewegen, en hij heeft
deze mogelijkheid te onzorgvuldig en in zijn nadeel gebruikt. De
warmte van zijn gevoel is niet zelden verdampt in de stroom van
een toespraak, de kracht en de sterkte van sommige gedachten
zijn verloren gegaan door de aankleding, en de schoonheid van
verscheidene beschrijvingen is verzwakt door de manier en de
presentatie.
Om onze bewering te staven, willen wij onze lezers eerst
deelgenoot maken van een verhaal dat duidelijk bedoeld is om
Epic Poem in Six Books (1762) en Temora, an Epic Poem (1763). Hoewel de
controversen over de authenticiteit van Macphersons ‘vondsten’ meteen
na de publicatie begonnen, kon pas in de 19de eeuw positief aangetoond
worden dat het grotendeels ging om een handige mystificatie. Het betrof
een pseudovertaling: Macpherson had gebruik gemaakt van de nog levende
Keltische orale traditie (orale literatuur), maar in feite ging het vooral om
eigen werk dat overigens de stijlkenmerken van zijn tijd vertoont. dbnl.org
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medelijden op te wekken en dat de auteur zelf zeker als een van de
slechtste stukken van zijn gedicht beschouwde, omdat het als de
hoeksteen van het geheel fungeert.
De mooie Theone is haar bruidegom Medon gevolgd naar de
baden. Zij houdt van de geneugten van het land en heeft, op een
bal, de bewondering van alle aanwezigen gewekt.
Doch als jedoch die Seiten verstummten, und eben Ihr Medon
Sich in dem Nebengemach mit gleichempfindenden Freunden
Traulich beredete, schlich Theone mit glühenden Sternen
Taubeperlet und feucht, wie die Erstlingsblume des Frühlings,
Welche die tagende Wolfe mit hellem Silber betraute,
Also schlich sie, von keiner Gespielin begleitet, zum Garten.
Ach! ganz uneingebent der Warnung ihres Geliebten.
Feuchtkalt wehte die Nacht, und schauernd eilte die Jungfrau
Hin zur Grottenkaskade, die silberhell in dem Mondlicht
Über das Moos in ein Becken herab in sanftem Geräusch floss.
Schmettere lauter, o Nachtigall, im Platanengehölze
Flöte ein lesbisches Lied! – O Jammer du singest ein Grablied,
Melancholisch und ernst, denn ach! schon blinkt im Kristalle,
Schon berühret die Lippen die leben beraubende Frühling,
Aus dem Becken geschöpft; und der Mond in der silbernen Welle.
Zitterte sanft, und sie trank – Tobt sanft die schönste der Bräute,
Todt in den Sand, und verhauchte den Geist. Im Saale vermisst sie
Bald ihr Geliebter, und eilt mit Ahndungen aus der Versammlung.
Die du der Leidenden gern dich erbarmst, mitleidige Seele,
Doch, noch spare die Tränen – Der ängstlich suchende Jüngling
War in den Garten gekommen, und rief die Geliebte mit Namen.
Aber verstummet war des Mundes lieblicher Wohllaut
Einst sein Echo. Leise verhallte der zärtliche Name
Lief in den Schatten der Nacht. Ein Schauer durchströmt ihm die
Glieder.
Dunklere Wolken verhüllten den Mond; elegischer weinte
Filomelens Geflöt, die Quelle murmelte klagend.
Eben erschüttern das Herz ihm neue Schauer, indem er
Kommt zu der Stäte der Trauer, und hell ihr weißes Gewand sieht
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Schimmern im dämmernden Lichte der Mondnacht. Eilender naht er
Halte den bebenden Schritt zurück, Unglücklicher! Fliehe
Fliehe, damit nicht kaltes Entsetzen dich tötend ergreife
Aber vielleicht ist Rettung – vielleicht noch Hoffnung zum Leben.
Zweifelnd zuerst, ob seine Geliebte die weiße Gestalt sei
Rief er noch einmal: Theone! – Theone! hallte die Grotte
Bänger zurück, und es folgt ein schreckliches Todesverstummen
Zitternd darauf, und mit klopfender Angst bebt näher der Jüngling
Sieht die Röte der Wangen entflohen, sieht Blässe des Todes
Decken das wohlbekannte Gesicht; doch glaubt er sie tot nicht,
Wähnet; entrahmet liege sie nur in täuschender Ohnmacht.
Doch nun fast er die Lilienhand der Entseelten, und fand sie
Starr und kalt und entstellt von bläulichen Flecken – Entsessen!
Jetzt erst fuhr, wie ein Dolch, der Gewittergedanke des Todes
Durch sein Herz, und den Lippen erscholl ein beklommener Angstschrei;
Denn ihn lähmte der Schmerz. – Er seht den erschütternden Anblick!
Neben der Leiche der Braut liegt stumm, mit gerungenen Händen,
Medon, und kann nicht weinen; um Hülfe zu rufen vermochte
Kaum der Elende noch; doch hier war Hulfe vergebens.
Jegliche Lotung, die sonst des Lebens schlummernden Funken
Anzufachen, und wieder das Herzblut fortzubewegen
Noch bei solchen vermag, die Leichnam scheinen und dennoch
Aufzuatmen beginnen, sie bleibt unwirkend und fruchtlos.
Medon, geklammert an ihren erkalteten Busen, und sprachlos
will nur sterben mit ihr; doch sein erbarmt sich der Tod nicht,
Dem er rufet! – und nun, ihr mitempfindenden Herzen,
Weint, o weinet für ihn die schöne Träne des Mitleids.

Men kan noch de vondst noch de uitvoering van dit verhaal echt
iets aanrekenen. De plaats, de tijd en de omstandigheden van de
handeling zijn niet zonder nadenken gekozen, de uitdrukking is
zuiver en correct, en de hexameter glijdt gemakkelijk en zonder
aanstoot voorbij, en toch brengt het verhaal niet het beoogde
effect teweeg. Hoe komt het dan dat wij niets voelen van die zachte
ontroering die de dichter ons heeft willen aanwakkeren? Hoe
komt het dat wij, ondanks al zijn oproepen, zo weinig sympathie
voelen voor het lot van Theone en het verlies van Medon?
Is het niet omdat de verteller te rijk is aan woorden en te arm
aan sentiment? Is het niet omdat hij de gave mist van levendige
uitbeelding en oprecht bezieling? Is het niet omdat hij poëtische
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expressie verwart met emotionele expressie? Is het, tenslotte, niet
omdat hij vaak genoegen neemt met afronding van zijn vers en
harmonie voor poëzie neemt?
Laat hem de hexameter, de eventuele verlokking enz. samen
met de drie volgende oplossen, en zich afvragen of hij iets anders
dan proza heeft geschreven, en of er in de weggevallen delen nog
een spoor van poëtische geest is overgebleven?
Dit is niet de weg van de voelende, meelevende dichter; dit
is de weg van de geplooide, onbezonnen, geleerde dokter. Wij
zouden deze verwijten op een groot aantal andere passages
kunnen toepassen, maar wij kunnen het bij deze ene laten en er
de voorkeur aan geven er enkele succesvolle uit te lichten. Dit
is er een met een didactische inhoud; want het zijn didactische
passages, of passages waarin kennis belangrijker is dan gevoel,
en waarin correctheid belangrijker is dan levendigheid van
uitdrukking, waarin H.N. het best slaagt. Het is in de eerste canto
p.10. De dichter vraagt zijn metgezel de nimf:
		
lehre mich, was in dem Heilquel
Jenes lebendige Sprudeln erregt, und die tagenden Perlen
Die des Gefäßes Rand mit den wechselnden Farben der Iris
Lieblich umkränzen und Silberstaub im Zerspringen umherstreun.

Hierop krijgt hij een antwoord:
Durch die ganze Natur ist ein flüchtiger, geistiger, fauler
Äther verbreitet; von ihm durchdrungen sind alle Gewächse,
Alle Gewässer und Steine; zu jeder verborgener Bohling
Unter der Erde gelangt er, umfängt mit der Luft, (denn von dieser
Ist er selber ein Teil), den Erdkreis. Alle Geschöpfe
Atmen ihn ein und leben; sie würden schneller vergehen,
Früher zerfallen in Moder und Staub und vollenden ihr Dasein,
Wenn der geatmeten Luft es an diesem Wesen gebrachte.
Ist ein Bach in der Wüste dem lachenden Wanderer fühlend,
Süß und erquickend, erfrischt er das Herz dem Müden, so war es
Dieses Gemüt; der Natur, das schneller den brennenden Durst ihm
Stilette. Jeglicher Heilungsquell empfängt in der Tiefe
Schon bei seinem Entstehen viel dieses belebenden Äthers
Aus der umgebenden Luft. Die Geister der flüchtigen Säure
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Sind es, welche dem Duell Heilkräfte verleihen, und ihn waffnen
Aufzulösen das Erz des Gebirges. Im Laufe zernagt er
Nun die rostigen Wurzeln des eisernen Waldes, und führet
Seinen metallischen Raub mit sich fort, und vereinigt innig
Sich mit ihm; so schwängert sich jede der Wellen mit Eisen.

Wij geloven niet dat de lezer van goede smaak ons zal tegenspreken
als wij beweren dat deze passage evenzeer gekenmerkt wordt
door waarheid als door schoonheid, en dat de dichter bij deze
gelegenheid niet onderdoet voor de naturalist. Niet minder
voortreffelijk is een ander uit het vierde canto (p. 80) over het
heilzame karakter van de aarde, dat hier ook een plaats kan
krijgen.
Doch, was jüngst in Föbus Orakel Hygiea mich lehrte.
Aus der lockeren Erde, sobald die glänzende Pflugschaar
Sät, leicht Wellen, emporgeworfen die schwärzlichen Schollen,
Quillt ein balsamischer Dunst, und wallt unsichtbar in der Winde
Über die Furchen empor. Der Acker er atmet die Frische,
Doch unwissend, will sehr ihn erquickt der geistige März Duft,
Und, wann er triefet von Schweiß, ihn stärkt zu der müden die Arbeit.
Noch erfrischender steigt aus geackertem Boden der Dunst auf,
Wann aus Sommergewittern befruchtender Regen herabtroff,
Hoch in dem regnenden Wolf aufblüht der farbige Bogen,
Hinter den Waldungen hohl nur noch murmelt der dumpfere Donner.
Kann den klirrenden Pflug dein Arm nicht lenken, und willst du
Atmen den Balsamhauch der erfrischten Erde, so folge
Nach in der Furche dem Pflüger, und trinke den stärkenden Seil Duft.

Wij hebben een paar inzinkingen opgemerkt, die wij nog weg
wensen van deze incidenteel gelukkige passage, door andere te
schrijven. Ze zijn niet zo opvallend als die op p. 54.
Nie verleite der Rat des unberufenen Kluglings
Dich, in den Köstlichen Gaben zu schwelgen der gütigen Nymphe;

Waarvoor, vraag ik me af,
in den Köstlichen Gaben der gütigen Nymphe zu schwelgen,
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zou niet erger en onpoëtischer zijn: maar in zulke vrije en
ongedwongen verzen als hexameter, net zo weinig te vergeven als
de verminking Kiesen, voor erkiesen, kohren voor erkohren, ein
Misch voor ein Gemisch, enzovoort.
Als dichters als Ramler en Wieland op hun hoede zijn voor
dergelijke versvrijheden in hun zware en vrij vastomlijnde
syllabische maten, hoeveel te meer moet hetzelfde worden gedaan
door dichters die, in tegenstelling tot de laatstgenoemden, geen
stem op Parnassus hebben en bovendien hun werk gemakkelijker
maken door de keuze van het type vers.958

958 Vertaling met hulp van DeepL.com
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Uitgebreidere versie van het gedicht
Anruf an Hygiea, Göttin der Gesundheit.
Aus dem Lehrgedicht: Die Gesundbrunnen.959
Steig’, Hygiea, vom Himmel herab in die Thale der Erde
Reiche die Lebensschale, gefüllt mit dem Quelle der Jugend,
Der durch Goldkies rollt die kristallene Flut im Olympus;
Reiche dem Sänger sie dar, daraus Begeisterung zu trinken!
Ohne dich singt kein Dichter, du musst den Geist ihm entwölken,
Dass er schön und frei sich aufzuschwingen vermöge.
Stumm! Mein Genius streut Weihrauch auf deinen Altar dir,
Wo du die göttliche Kunst des keuschen Weisen mir lehrtest.
Dein Geschenk ist mein Lied. Hinab in die felsigen Grotten
Wil ich steigen, wo du den jungen Quellen der Erde
Heilende Kräfte verleihst; ich will den schmachtenden, armen,
Hilfe verlangenden Kranken zu deinen heiligen Urnen
Führen, damit er hier die goldene Flut der Genesung
Schopf und trinke, den Rettungsdank in deinen gefeuerten
Tempel zum Opfer dir bring’ und dich Lebenserhalterin nenne.

Das Ganze enthält folgenden herrlichen Schluss:
Tod der jungen Theone.
Kommt, ich nahe dem Ziel, o kommt, Teutoniens Tochter,
Schmückt noch meinen Gesang, eh meinen Händen die goldene
Leyer entfällt, und zurück zum Olymp entseucht die Begeisterung!
Doch sie fliehet zurück, ihr lockt sie wieder herunter.
Schmückt, ihr Holden, meinen Gesang, und vergönnet dem Dichter
Nur ein bescheidenes Reis zum Lohn von dem Kranze der Myrte,
Den die Grazien euch und die sanfteren Jugenden flochten.
Gebt mir das blühende Reis, dass ich um die Lever ‘es winde,
Welche die Muse mir stimmt zu sanfteren, melodischen Tonen.
959 Theoretisch-praktisches Handbuch aller verschiedenen Dichtungsarten,
zunächst für die oberen Schul-Classen, mit besondere Hinsicht auf die weibliche
Jugend. Johann Christian August Heyse 1821 Pag 198-203 Delpher.nl
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Huldinnen schuf die Natur zu dem Werke der blutigen Jagd nicht.
Flügel zu geben dem Huf, mit der Schenkel Gewalt an des Gaules
Rücken gedrückt, ziemt Männern allein, und Penthesileen,
Wild und beherzt; allein wer übertrifft in des Tanzes
Leichtesten Wendungen euch ? Herzu! Der erleuchtete Saal winkt!
Folget dem Beispiel hier der reigenliebenden Nymphen!
Schwebt im weißen Gewande dahin mit dem kühleren Jüngling
Durch labyrinthische Reihen, bald schwimmend in sanfter Bewegung,
Bald mit geflügelter Eil und zephyrlich hüpfenden Fußen!
Doch bei den heiligen Tranen Verwitweter Satten, den Tränen
Unglückseliger Mütter, und liebender Jünglinge Sammer!
Raset nicht, gleich den Mänaden, und bis zur wüsten Ermattung;
Noch eilt, heiß vom Tanze, zum luftigen Fenster im Vorsaal,
Wo mit kühlendem Hauch euch fächelt der Feuchtende Nachtwind!
Folgt, wann schneller die Purpurflut in den schmerzenden Adern
Kreiset, des Jünglings Wink nicht nach zum Gang in dem Mondschein!
Lasst, wenn dem wallenden Busen der Odem glühend entlauset,
Euch nicht verleiten, den kalten Kristall der Quelle zu trinken!
Lasst euch warnen das Jammergeschick der jungen Theone!
Singe die bange Geschichte, mein Lied! Ich muss mit dem Sprössling
Dunkler Zypressen das Myrtenreis an der Lever vermählen,
Die nur tönen sollte zum Tanz. Jetzt tönet sie Wehmut,
Wehmut tönet sie jetzt an dem frühen Grabe Theonens.
Wie sich, vom Sturme gebrochen, die Lilie neigt an dem Bache,
Dann am Ufer verwelkt, so sank und verweset am Quell sie,
Wo sie den Sommer hindurch verweilte mit ihrem Geliebten.
Dieser beschloss, sich hier an der Urne der guten Najade
Aufzuheitern den Geist, zu zerstreuen die Wolken des Ernstes
Auf der denkenden Stirn. Ihm war die schöne Theone,
Ihm schon bräutlich verlobt, zu der Heilungsquelle gefolgt,
Zärtlich besorgt um den Innig geliebten. Frisch, wie der Morgen,
Wenn er über dem Hain aus goldenen Gewölke hervorblickt,
Schwebte die liebliche Frühlingsbraut mit liegender Unmut
Durch die bewundernden Reihen der versammelten Gäste der Nymphe.
Doch als jedoch die Saiten verstummten, und eben ihr Medon
Sich im Nebengemach mit gleich empfindenden Freunden
Traulich beredete, schlich Theone mit glühender Stirne,
Tau beperlet und feucht, wie die Erstlingsblume des Frühlings,
Welche die tagende Wolfe mit hellem Silber betraust,
Also schlich sie, von keiner Gespielin begleitet, zum Garten,
Ach! ganz uneingebent der Warnung ihres Geliebten.
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Feuchtkalt wehte die Nacht, und schauernd eilte die Jungfrau
Hin zur Grottenkaskade, die silberhell in dem Mondlicht
Uber das Moos in ein Becken herab mit sanftem Geräusch floss.
Schmettre lauter, o Nachtigall im Platanengehölze,
Flöte ein lesbisches Lied! ‘o Jammer! du singest ein Grablied,
Melancholisch und ernst; denn ach! schon blinkt im Kristalle,
Schon berührte die Lippen die leben beraubende Kühlung,
Aus dem Becken geschöpft; und der Rand an der silbernen Welle
Zitterte sanft, und sie trank -- Todt sank die schönste der Bräute,
Todt in den Sand, und verhauchte den Geist. Im Saale vermisst sie
Bald ihr Geliebter und eilt mit Ahnungen aus der Versammlung.
Die du der Leidenden gern dich erbarmst, mitleidige Seele,
Noch, noch spare die Tränen! - Der ängstlich suchende Jüngling
War in den Garten gekommen, und rief die Geliebte mit Namen.
Aber verstummet war des Mundes lieblicher Wohllaut,
Einst sein Echo. Leise verhallte der zärtliche Namen
Lief in den Schatten der Nacht. Ein Schauder durchströmt ihm die Glieder.
Dunklere Wolken verhüllten den Mond; elegischer weinte
Philomelens Geflöt, die Quelle murmelte klagend.
Eben erschüttern das Herz ihm neue Schauer, indem er
Kommt zu der Stätte der Trauer, und hell ihr weißes Gewand sieht
Schimmern im dämmernden lichte der Mondnacht. Eilender naht er.
Halte den bebenden Schritt zurück! Unglücklicher, Fliehe!
Fliehe, damit nicht kaltes Entsetzen dich tötend ergreife!
Aber vielleicht ist Rettung vielleicht noch Hoffnung zum Leben!
Zweifelnd zuerst, ob seine Geliebte die weiße Gestalt sei,
Rief er noch einmal: Theone! - Theone! hallte die Grotte
Banger zurück, und es folgt ein schreckliches Todesverstummen.
Zitternd darauf und mit klopfender Angst bebt näher der Jüngling,
Sieht die Röte der Wangen entflohen, sieht riefeln des Schweißes
Tropfen vom wohlbekannten Gericht; doch glaubt er sie Todt nicht,
Wähnet, entatmet liege sie nur in tauchender Ohnmacht.
Doch nun fasst er die Lilienhand der Entseelten, und fand sie
Starr und kalt und entstellt von bläulichen Flecken - Entseßen!
Soßt erst berang, wie ein Dolch, der finstere Todesgedanke
Durch sein Herz, und den Lippen entscholl ein beklommener Angstschrei;
Denn ihn lähmte der Schmerz., seht den erschütternden Anblick!
Neben der Leiche der Braut liegt, niedergeschleudert von Schrecken,
Medon, und kann nicht weinen; um Hilfe zu rufen, vermochte
Kaum der Elende noch; doch hier war Hilfe vergebens,
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Ganz ohnmächtig die Kunst.– Trüb’ starrte das Aug’ in die Nacht hin;
Weber die blühende Farbe des Antikes kehrte wieder,
Noch die Wallung des Busens, den Herzschlag leise verkündend;
Selbst dem prüfenden Erz unbeweglich ruhte der Leichnam.
Um den Verzweifelnden standen verstummt die trautesten Freunde,
Tränen im Blick; kaum wagten die Lippen ein linderndes Trostwort.
Er, der Tröstungen taub und müde, die Sonne zu schauen,
Er, noch immer mit Küssen die Stirn der Geliebten bedeckend
Und den erkalteten Mund, er wünscht zu vergehen, und vergeht nicht,
Will nur sterben mit ihr; doch sein erbarmt sich der Tod nicht
Mitleidsvoll. – Und nun, ihr mitempfindenden Herzen, .
Ehrt sein Jammergeschick mit der Menschlichkeit heiligen Tränen!
Doch die Lener entzücket der Hand mittrauernd; ich kann nicht
Singen des Jünglings Schmerz, da zurück ihm kam die Besinnung.
Auch nicht den eignen Gram, denn Freundin war mir Theone.
Lieblicher Stern, früh gingest du nieder, und nimmer erhebst du
Wieder dein strahlendes Haupt; dein freundlicher Schimmer erheitert
Nicht mehr deine Gespielen zum Scherz in den Hallen der Heimat.
Nicht mehr dämmert dein Licht, vom Gewölk der innigen Rührung
Oder des Mitleids sanft umzogen, die Bonne der Wehmut
Uns in die Liefen des Herzens hinab; das Auge der Not blickt
Nicht mehr nach dir empor; du strahlt der flehenden Armut
Nicht mehr Segen und Trost herab und himmlische Milde.
Lieblicher Stern, dich verbirgt uns ewige Nacht, und wir weinen!
Gleich dem Sänger, der einst den Verlust Eurydice’s klagte,
Weint ein Vater dir nach und eine verzweifelnde Mutter;
Ach, mit Orpheus Jammer verweint sein Leben ein Jüngling.
Fern von der Heimat ruht auf einem ländlichen Kirchhof
Medons Braut und die Freundin des Hafners, der die Geschenke
Gütiger Nymphen besang, und die Regeln lehrte des Heilkelchs.
Trauerbirken umhangen den Aschenkrug mit der Aufschrift:
Reizendes Mädchen, weine! hier ruht die Hülle Theonens,
Modernder Staub nun, einst beseelt von der Grazien Anmut.
Glühend vom Tanze trank sie den Tod in der Kühlung der Quelle,
Ach! urplötzlicher Tod! Streu deine Blumen, und denke,
Denk an das Wehgeschick der früh verblühten Theone!
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Valerius Wilhelm Neubeck

NEUBECK (VALERIUS Wilhelm), in 1765 geboren te Arnstadt,
in Schwarzburg-Sondershausen, waar zijn vader hof-apothekar
was. Na de scholen zijner vaderstad verlaten te hebben, bezocht
hij de ridder academie te Liegnitz in Silezië, studeerde vervolgens
te Göttingen en Jena, in welke laatstgenoemde stad hij, ten
jare 1788, tot doctor in de medicijnen bevorderd werd. Na een
tijdlang te Liegnitz de praktijk uitgeoefend te hebbe, werd hij
als distriktsphysicus (een arts, die een zeker geneeskundig
toevoorzigt op ziekenhuizen, apotheken enz. uitoefent en ook
zieken, zonder weigering, behandelen moet) te Steinau beroepen.
Hij heeft zich een zekere naam verworven door het lierdicht Die
Gesundbrunnen, Breslau, 1795; Leipzig, 1798 en 1809, hetwelk
in goed bearbeidde, welluidende hexameters geschreven is.
De eerste zang vermeldt het ontstaan der mineraalbronnen; de
tweede bevat een beschrijving der voornaamste bronnen van deze
soort in Duitsland; de derde en vierde bevatten voorschriften
voor de bronkuren zelve. Algemeen wordt erkend dat de schrijver
deszelfs onderwerp op een aanlokkende, levendige en poëtische
wijze behandeld heeft. Voorts zijn er ook nog van hem Vermischte
Gedichte; Die Zerstörung der Erde nach dem Gerichten nog een
aantal in tijdschriften verspreide opstellen en dichtstukjes. Zijne
Poetische schriften zijn in 1827 te Leipzig uitgegeven.960

960 Algemeen noodwendig woordenboek der zamenleving. 1849 Delpher.nl
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Een woord aan de leeraars

Broeders! Ook gy hebt eene zekere maat van gelaatkunde van
nooden en, Vorsten alleen uitgezonderd, veelligt geene menschen
zozeer dan gy.
Gy moet weeten, wien gy voor u hebt en de geesten scherp
beproeven, om eenen iederen het woord der waarheid naar
zyne nood druft en zyne vatbaarheid recht te snyden. Wien
is het voordeeliger, dan u, den trap der werklyke deugd en
deugdontvangbaarheid van eenen iederen, die voor u komt, te
kunnen bestemmen!
Onontbeerlyker dan myn Liturgie-boek is voor my, als leeraar
aangemerkt, de gelaatkunde.
By het onderwyzen, by het vermaan by het bestraffen, by
het beproeven, by gezonden, by kranken, by stervenden, by
uitvoering van doodstraffen, by gerechtlyke onderzoekingen, by
de kinderleer, overal is zy my onontbeerlyk. Zonder haar ben ik
een blind leidsman der blinden.
Een eenig gezigt kan my my dikwyls in of uitspannen, op den
dwaalweg brengen of bezielen. Om deeze reden zoek ik onder
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het prediken altyd het edelste gelaat uit, op welk ik arbeiden en
werken wil; by het kinderleeren het zwakste.
Alleenlyk onze schuld is het voor het grootste deel, wanneer ons
auditorium, onze toehoorders met ons niet instemmen; niet den
toon van zelfs ons aan de hand geeven, in welken wy behooren te
spreeken.
leder leeraar, die physiognomisch gevoel heeft, zal de
hoofdklassen zyner toehoorderen gemaklyk kunnen schikken en
weeten, wat iedere klasse te vatten, en niet te vatten in staat is.
Men stelle zich, by voorbeeld, zes of zeven onderscheidene
klassen van vatbaarheden voor; men vertegenwoordige zich haare
chefs representanten, een karakteristiek gezigt uit iedere klasse; men tekene zich hunne aangezigten voor, en zegge zich gestadig:
Dien zegt gy dat! deezen dit! geenen weder iets anders!
Voor welspreekendheid is geene natuurlykere, werkzaamere,
bestemdere dryfkracht dan vertegenwoordiging van eenige
byzonder karakteristieke aangezigten, wier vatbaarheid ons by
kans wiskundig zeker is. Wanneer ik zes of acht heb, dan heb
ik in myn auditorium, onder myne toehoorders byna allen.
In ‘t honderd heen roepen, geeft weinig stichting; maar op de
beste wyze op de besten te werken, wie leert dat, dan God door
gelaatkunde?
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wonderful’

endsnel eerst de Italiaanse
en daarna die in andere
n. Zijn grootste hit, Max uit
haalde ook hier de top 10.
erkent dat hij een groot pueeft. Nu nóg, getuige bijna
iljoen maandelijkse luistep alleen al Spotify. Alleen,
eert Conte, bestaat dat groiek uit heel veel kleine, her
. Terugkijkend zit daarin
em een groot deel van de
e van het hele artiest zijn:
die optelsom van kleine
ken heb ik me altijd perk uitverkoren gevoeld.”
zijn grootste, of in elk geval
eest enthousiaste bewons behoort in elk geval La vibella-acteur/regisseur RoBenigni. Al in 1986 troffen
e elkaar in de hogere jazzn, waar Benigni op geheel
kenmerkende wijze shows
teerde. De documentaire
een lied van de acteur,
n hij zijn liefde voor Contes
bezingt. De ware reden
ijn aanwezigheid bij convan de – volgens hem –
van de Italiaanse muziek.
sloeg op karakteristieke
terug met een nummer
enigni’s tante.
grootste grap van al is uitijk dat het nooit Contes beg was om beroemd, laat
verafgood te worden als arn de documentaire, onder
van Giorgio Verdelli, is hij
ver ronduit eerlijk: ,,Ik wiln liedjes alleen maar opnels een soort visitekaartje
ndere artiesten, die mijn
moesten afnemen.”
zijn diezelfde collega’s die
l een halve eeuw een lemonument noemen voor
aanse muziek. Het leven is
deze 84-jarige werkelijk
rful.
meer te zien bij Pathé

als een soort visitekaartje”,

ival
land

pzicht kan de afgelasting
en vervelend staartje krije organisatie kiest ervoor
el nu af te blazen omwille
duidelijkheid. Het festival
niet tot 13 augustus, wanet kabinet beslist over het
niet doorgaan van dit soort
ls. Juist daarom loopt het
ijk een bijdrage van het Gaonds mis.

Joseph Dagblad

Gerard Stout, schrijver en uitgever te Peize, liet zich op zijn reis door literair erfgoed leiden door Potgieter.

FOTO DVHN

Literaire grabbelton met
oude en nieuwe vondsten
Schrijver en uitgever Gerard Stout uit Peize heeft een
nieuwe etappe afgelegd in wat hij zijn reis door literair
erfgoed noemt. Dit keer diende Everhardus Johannes
Potgieter (1808 – 1875) als gids.
JOEP VAN RUITEN

H

et is een bijzonder literair werk: Joseph. Het
omvat 672 bladzijden en
daarin doet Gerard Stout
(Emmen, 1950) verslag van het lezen
van de novelle Albert van Everhardus Johannes Potgieter uit 1841. De
schrijver en uitgever reflecteert vanuit het perspectief van het personage Joseph op z’n eigen schrijverij,
zijn marginale plaats in de literatuur
en de manier waarop hij lezend, denkend en schrijvend zijn dagen vult.
Stout meent zich te herkennen in
Potgieter, in 1837 oprichter van het
nog altijd bestaande tijdschrift De
Gids. De herkenning zit vooral in het
schrijven zonder rekening te houden met het publiek. Ook Stout weet
dat zijn geschriften ‘slechts genoten
en begrepen kunnen worden ten
koste van veel geestelijke inspanningen’.
Joseph vloeit voort uit het Podagristen-project van Stout uit 2020,
de heruitgave en bewerking van een
reisverslag door Dubbeld Hemsing
van der Scheer, Harm Boom en
Alexander Lesturgeon uit 1843.
Boom en Lesturgeon reisden na hun
voettocht door Drenthe naar Amsterdam. Ook daar bestaat een verslag van, het is eerder dit jaar in twee
delen heruitgegeven.
In het verslag staan stukken die
Boom en Lesturgeon aan Potgieter
hebben ontleend. In Joseph, waarin
ook foto’s staan, doet Stout iets vergelijkbaars. Hij hergebruikt literaire
teksten die inmiddels vrij zijn van
auteursrechten, vermengt die met
oude teksten van eigen hand en
voegt nieuwe toe. Het boek is gemaakt volgens opvattingen uit de

Titel: Joseph. Auteur en samensteller: Gerard Stout
Uitgever: Ter Verpoozing.
www.gerardstout.nl

‘Joseph’ is
een boek zoals
ze zelden
worden gemaakt

negentiende eeuw toen het niet ongewoon was allerlei literaire genres
door elkaar te gebruiken.
Zo komen we onder meer het uit
de zestiende eeuw stammende gedicht Pugna porcurum van Johannes
Placentius tegen, 248 strofen in het
Latijn met alleen maar woorden die
met de p beginnen. Niet minder curieus is een artikel over waarom asperges bij het plassen een geur nalaten en de afstudeerscriptie die Stout,
opgeleid als chemicus, over dit onderwerp schreef.
Joseph staat bol van verrassingen,
vondsten, citaten en terzijdes. Het is
een rijk en ook persoonlijk boek. Talloze voetnoten benadrukken dat
wat Stout schrijft niet alleen door
hem is bedacht, maar meestal is ontleend aan wat hem inspireert:
Drents erfgoed, actualiteiten en literatuur. Naast Potgieter wordt aan
schrijvers als Paul Valéry, Gerrit
Krol, Martin Koster en Andrej Bitov
gerefereerd.
Wat regelmatig terugkeert in het
boek zijn ontmoetingen tussen Joseph en zijn uroloog Francis MulderSibakela. Zij wijst hem erop als hij
knoeit tijdens het eten, spiegelt zijn
gedrag, spreekt hem tegen en lijkt
hem zelfs te begrijpen. Zij helpt hem
zichzelf te duiden. Zij leest hem, als
een van de weinigen, en biedt daarmee ook de lezers houvast.
Joseph is een boek zoals ze zelden
worden gemaakt, zeker in Drenthe –
een literaire grabbelton, een album
vol samples. Samengesteld en geschreven door een onnavolgbare auteur die, net als Potgieter, eerst zichzelf en zijn naaste omgeving wil onderzoeken en nauwelijks aan publiek denkt. Voor een kunstenaar
een uitstekend vertrekpunt.

Verantwoording
Dit boek is een collage van diverse werken uit de 19e eeuw met enkele
uitstapjes naar andere tijden. De werken geven een vaak verrassend
perspectief van voorouders. Wie wil kan huidige tijden herkennen. Oorlogen,
standsverschillen, armoede, gezondheid, uitstapjes, reizen,…
De selectie is associatief tot stand gekomen. Ter verpoozing.
Ik gebruikte onder meer:
De boeken van de podagristen. Door mij opnieuw uitgegeven en als pdf op
nedersaksisch.org te vinden.
Drenthe in vlugtige en losse omtrekken geschetst door drie podagristen
Van der Scheer, Boom en Lesturgeon. Naar de versie van 1843. In zeven
delen. Met bijdragen van John en Dorothy Keur, P.W.J. van den Berg en
anderen over culturele ontwikkelingen in de regio.
Een Drentsch gemeente-assessor met zijn twee neven op reis naar Amsterdam
in het voorjaar van 1843. Ter Verpoozing.
Iets over de regering in staat en kerk van het Graafschap Bentheim, vanaf de
Hervorming tot op onzen tijd. Vanuit gereformeerd perspectief (1897) Dr. H.
Beuker.
Geschiedenis van het Graafschap Bentheim, Wessel Visch. 1820.
De geneeskracht en wijze van gebruik van het zwavelbad bij Bentheim, opgesteld
voor geneeskundige en beschaafde badgasten door Dr. H. Aschendorf uit 1842.
Mijn verblijf aan het bad bij Bentheim in 1850, door A.M. Ledeboer.
Drentse kerken met boeken van J.S. Magnin en Willehad Kocks.
Joseph, (o.a. over E.J. Potgieter) Gerard Stout. Ter Verpoozing 2021.
Gesundbrunnen. Deel van gedicht van Neubeck
J.C Lavatar Physiognomie IV Deel 1783.
Jans Pol en andere delen uit het Drents Erfgoed.
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Drentsche Volksalmanak 1834
De rozentuin, Saadi.
Atlas der Algemeene en Vaderlandsche Geschiedenis door H. Hermans en
Dr. J. Woltjer 1880. Delpher.nl
Praeceptoren aan het gymnasium te Groningen.
Bentheimer Jahrbuch 2022.
Een enkele bijdrage uit het Dagblad van het Noorden (Joep van Ruiten).
Nummers van mijn literair tijdschrift Poze. nedersaksisch.org voor pdf.
Alte karten und Stiche der Grafschaft Bentheim. Ausstellungskatalog. 2002.
Afbeeldingen komen deels uit de geciteerde werken, deel van het web,
o.a. Rijksmuseum. De foto’s van de Graafschap heb ik tijdens een rondreis
gemaakt. Jan Ludwig zorgde voor de foto van de Duitse pijp.
Ik kreeg bijzondere medewerking van Elke Stentenbach van het Kreis- und
Kommunalarchiv in Nordhorn.
Universiteitsbibliotheek Groningen, Bijzonder collecties, leverde de kaart uit
1810 van de graafschap.
De websites dbnl.org en Delpher.nl
De originele bronnen zijn gemakkelijk te vinden door een geciteerde zin uit
dit boek als zoekterm te gebruiken. Zet de zin tussen “aanhalingstekens” om
het aantal treffers te beperken.
Het Meertens Instituut van de KNAW voor oude maten en gewichten.
https://mgw.meertens.knaw.nl/maten/1
De spelling heb ik deels aangepast; der = de, originelen = originele, enz.
(tweede naamval). Visch = vis, bosch = bos, zoo = zo, zoo als = zoals, enz.
De woordvolgorde heb ik niet aangepast.
De spelling van plaatnamen en auteurs kan licht verschillen. Ik heb de pdf
van de oude werken onderworpen aan karakterherkenning (OCR). Dat gaat
niet foutloos. Bijv. een letter b verandert soms in een letter h.
Bij vertalingen maakte ik verstandig gebruik van translate.google.com en van
DeepL.com
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Ik ben mijn eigen corrector, een enkele verschrijving kan me zijn ontgaan.
Ik heb een en ander naar beste weten samengesteld. In een verklarende
voetnoot kan ik het soms bij het verkeerde eind hebben. Raadpleeg waar
nodig het origineel.
Auf
https://grafschafter-kirchen.de/
findest du viele Grafschafter Kirchen. Oben über das Menue kannst du dir
eine 360 Grad Innenansicht der Kirche ansehen. Auch die Brandlechter
Kirche ist dabei.
Hier findest du die Plattdeutshc-Seite der Emsländischen Landschaft:
https://www.emslaendische-landschaft.de/fachstelle-plattdeutsch.html
Hier ist die Seite vom Grafschafter Plattproaterkring:
https://plattschapp.de/ph_artikel_enkelt.php?saArticle%5BID%5D=2572&s
vName=Grafschafter+Platt.&svAuthor1=Groafschupper+Plattproaterkring
+(Rg.)
Dank aan Elke Stentenbach,
Kreis- und Kommunalarchiv Grafschaft Bentheim
Nino Allee 2
Nordhorn
Dank aan Annie Stout, mijn cicerone in de graafschap.
Dein Nuss-Honigkuchen ist fantastisch.
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