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Protestanten, op eene verregaande wijzc, te 'ondet.:'
drukken. .

De eerl1:e.fiap, weI:ke te ,dien ei~]cIegedaan werd"
b~{l;on(l,jn' de\vernederitlg dervoornaamfle hofbedien~

de~ en' deridlver oridlag :van hunne posten : ,die met

'"I{obmsch. OathoIiJkeh w'eer "beze~ werden~ ~)
'Vervolgens werdhec' ,idooster"te:Schu~terop, h8l:~

~~Jk, volgens de letter van ,ab) WcsrphaaItchen vrede,
(dnar het ,iO het jaar 1Q24, in het.bezic der' her-

'~vorl~den,was) als, hun wen!g eigendom moesc be;.
'fchouwd worden ~ ingecrokken, de 'predikanc LUCAS

'fRA'lIfTzEN',daaruit'verdreven, ~n in"Zijne"plaats, zoo
'als ce :ßeiltheim' ?gefci~ieä';was; een jeiuic weet 'Dan.
gel1:eld-;"vo~rts ~verd de 'becaling '\lan pachten jen all-

iiere inkoml1:erJ,' wel1{e'd~ vorige graven, bijzöndel'

\ "federt:'1624, aan'kerken en',Ü:holentoegeiegd' haaden,

: gewiHgerd.'DeVan' graaf 'ARNOLDJdos~ in- 16i 3
nang,el1:eldebverlferkeraad werd' d!iJebobden",'en. met

. \ Roornsch. Cath~njkenweer beZfe.,:',Eindelijk 'werd
'de 'gravin,~ onder"'bed6kking. va,j{!Munfterfchetf~Jda""

:~eq;' mec baren :zuige'ling, naaF'<Munfter;.lgevoerd.,
,'i . (., ) .' 't y r;. 'I want'

- 'J r W'lf f '0, .,

, ("').pe, ~e~,r dpe~<?_r!IO~~I\Ltl\Il\+ER,lid van ~leu ov~rJ{er. '
;" ,,'t "< . .' . ,f"

'keraad, eo, volgel1..5Ii~t IUasfikaal Pwtokol v:ln 1668, eifn
, ~ij,;efaa,.l. vaa,. ßf}riHerV'ornlde11'Gadstlierst "wetd ~iet alleen
'pIS lidvan den bveriterkeraad gedimiueerd. )liaar 901{~yan'

zijtieburgerlij.ke "hedjening 'yervallen. verk'Ja?~~..,

,~elrofprediker SERTORlUSwerd op een~ karre gepl~:\tst,
co dq.or, fq!datcu oY,er de irenzen gebragt. Hij werd intUs~

'i °, 0. . "" .,' " . . . ''',' f . '

fehen" fpoedig daarop' [OC'predik~ll[, ,t~ fVfarkelil in- Twente,, ., " '

beroepen.' ""IJ ,'~ J;. ,1,, ," , ,
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waar men haal';,. in l1et' hois vandcn burgemeescer

~ÖMER, met achting behandelde, i~onder haar even~
MTelte v~rgunnen, ,harel1gemaat. te 'ß1og~n'~ien;, D~

baar van tijd tOt tijd bezoekel1de hofbediendeQ~p
den bisCchop verklaarden pok ronduit, dat..zij zieh -

~et diehoop niet vleijen konde" voor dat zij y.an.d~ ,

Sc~cenG,eneraal de terugg!.ve harer kinderen>~er-)\

,Jan]d had. Daar de gmvin echter tcn aanzien va11
, die punconv.erzeetelijk ,bleef, zoo onm;un me,Qßaar,

_harebcdienden, en dreigdehaar, ook de kamenier,. ~ '.
",ja zelfs het ,zhigend kind, Ipe~,de minne ~ezu1Iea. ,
omnemen,' haar ,in eenkloo~ce,r Je zullen opll..uiten"

-cn met den. do~d ce zullen ftraffev, wdp,neer '}lj, ~d~1]

'vc1;Iangden brief niet aan de Searen Jcpreef. ;'pa~r, al

.daze bedreigjngen het ,gew,enschee gevolg nj<.;t hact.-

qe1J;, zoo l1:eIde.vAN WIEDE~ßRUCKeenen brtef op,

van dezen inhoud :" Dae de"g~~yin ~iL;h,chansill~.C~!1:
,;Iren gemaa!vel;zoendr~n oyer de. opvoeding.derc..]dn., , .. ?,' "j.

c,~'I,dere'n met. ~bem. .eene fcbikI~ipgg.emaak1e h,aA, '!Jd~P
'~"rzij Clerhalve de{{Ideeren Staten voor de g~Qqme~

),,~hnoeite en, zorg cb,edllnkce"r el]' veJzocht, Jl.~fr de

',,,. kind~ren;;te wjJI~.1~.'terqgiczenden, el)z.",. ,jML~P

.gJavin na hetd.ezen !Val,)die .~l1{l;~ta~~.meJlkc,e,;hpe'F~i)
r.wch. dezen br}ef. ol),derceeken,en" I~o~';,mt;~ r~gc, -tul~

'reene; onwaarheid ,a!lnde Sta,t,c11ifcJ1r~ye!1S o~,de!,;.Aa~r
"zij. liaren gemaa.Ipie): ,gezierb ye§:l m.i!1der \11~~H9P.p1

eene inrigting over de opvoediqgi. .~ier J~i~d~rep c~5-

ttrbffen h~d, gaf doctor nALk{ haar ten 'ant\voo~d :
h .. " D

" ,)'re.gt".of .9Jl1i(]g,U~{h,(:t;t1JP~!/Jf'H"zo~2f'.Y~{1 (,' '(e
.., t N S , . ' ' gra-
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gravin moesralzoo dezen brief oriderfcbrijven,waar.
mede ae heer vANRHEDE't~ BrancHege,'a~n de'Sca-

teri G~nerltal, die intusfcbellvan de W!1retoe~ragt
~er 'za'ken'reeds" dnderrigtwaren, ~fgcizondenwerd." ..
De' gravin moesroekcene eed~lijke verklaring'af.
~eggen, dar zij pier wisr"waar bare' kilJdereo,iwaren.
Zif k(onöe dit mer eeri goed gewete11doen, want zij
twist inderdaad qiee, dae ze' naar 'Engeland gezOlJdel)

"waten. NaauweIijksI was de :beet 'VAN RHEDE'afge-, , \ ' ,

Ir~isd;fals de gravii1 te MUi1fiervermist, werd. D~

fburgemeester RÖMER.was, rnetzijne fa.111f1ie, opeene,
'brqi1~ft, wen öe "grat!in, (met haarzuigend kind"
!d'bor;;';de mi'nne gedragen, in deh fchem~ravolld, het

l1uk~erIiee,. hai~.kameniergelastende ce zwijgen, cn

zIeh Ktank ce hou'den.' .In eene ,herberg 'vond zij ee-

nen boer, ,die' keopmaAs"goederannaa'r 'Mull,fier,ge-
'bJ:agt had, deze f:na4it",haar,,' mee,''de ininne. en .het

kina ; 'den :.mdere'fjfuöfgeh, 'dpzijnen -"vagen, ~n blage
'ii~r ~€eHi:naar Ohne;,f ':en"van daarJlnaar de ,heib~rg
'fteJrPoppe~"aan 'den;p"OstwegAvan:fJhmRerdilm naar

'Hamb'tIrg,~. op Overijsfelfchenliodern:'geLegen..,Hter." f

iIblftde ziJ een ,rijruig:'af. tot 1DeIaen. jDa:'1'.egter:q~-

f~~r9<pia~sl{ende"de":gr!lvln van, rBentheim~ ! en H~r:
1taar,r ";iu, de'köets .vati den atwezenden ('Drosr:",van

rT*~ntei,'" denhe'eC'"' VAN RAA5VE'LD;1;)fval1'lfi~ge,'en

'TWikkel, naar DMenterbrepgen; lvan waar3zij; naar

"den iHhag vertrok.~.(*) '~-'"J 211 ',t, '
. 'S . s, n , J ,"I" , I "

, :. ,'Aan. ' ("~. ~ " ...

I " . ", " , ' ,'; "'i ""." ~ , ..

, (*) De boer;"die'de"'gravi,n", van'MuI1Ber"naar-deNeder..' . 2 ' land.

q(r
'~, --,.

( !2°3 :>

,,' Aan her: Munfierfehe hof '~erd ae vlugr der gra.
\(in eerse, OPIden"derden daO', bekend. Men-zond" ~ "

haar Iruiters aebler na, die,ihrusfehen, onverrigter -
~aak~ terugmoeseen keeren.'De' graaf werd door'

Ideze' gebeurtenis op' her: diepst ,getroffen., Hij ween..'
de "bieeer en" lier: zieh deze woorden onevaIIen:

" waartoe heefe men mij armen man gebragt? 'Fhans
,,: zijn vrouw en kinderen weg!" Daar \llij echter
aan.'den leidbarid.~v:1nden vorst bisfciJop liep, en ge-
beel in deszelfs mage was, zoo moesr:'hij alles on~
derceekenen,w~t dezehemvoor1egd~.(*) , .'
;jj "~'I ,-" ,\ " ,1,

I~,

\t

r

I
1I~

, I
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De

i~~atcbe 'g~enzeu {Wagt, was de f~bolt~ WISSINGte qh~e.
" .- -,- ~ ,,1',

De gravin gaf helll eene eigenhalld~ger,ehriftelij~e ver.
, . , ' ,,';~" 'I " ' "",

ze~~([rihg,,} d~t zij,aUe ]rosten e~,Qnna9gen~aml)egell, ,,'V.~~
kebbeln deswegetJsmo'gten a~ngeJ~an w~m!en, rJjk~lij~ V,er.,.
"goeil'el1zoude~ I)e 'fbholte WISSING;,e~t h~,:a~rhalldi!1;ie.e)1~

bocte VIII1,\lijf~onde':.d gulden v,~r~ordeel~~:3..Men wee~dn~~s.,
fehen niet, of 'hij .die b~t~ald, h~~f~\~" \\ (JOV
~(*rCHRISTOPHE~ '-BERNHA~DVAN GAiiN'1 ~va9 :wie~r,,~()6

vCa~'k'in deze ~'Jfe11'ied~!?isgefpro~en, wp~ßt,' fi,amde uJrhet, ," ' " ,,, ~ """, 0\' .'

,'a:u~zie~lij~ e~. ,nog bloeijen,d ~e,fl:jeh,t,d,er Vrjjheer~~~ l{~~
'G'JI:EN'nf: H!f ~(!~d gebore,n o~ h.~t ~,a~t~~l;ßi~pi~tc.", den
'19 Oetob er x'60'6teu' overle~d op' zjjn 'döt t~ Abu.i~~~"}deit
"", " ,[\ .i.e f;'" t"". , " '." ,), -
-19 Septemher r618.' BI] Jigt begrayeu,in de kathedrale. kerk

i:e'MullftelJ, [' ~;l\ welfffp ,e~l1e d~rdriie ~~pelIe;, 'Y~i~~edb,.. , , ',,-v:;, T ,'1" oj 1 ..., ,. , ",\';"'",., .
'IWj,l,tleziU"prne!1tJgen eu in, qer dn,ad Qtzietls",aa~idJ.gen \~.f:m~ I, . (. " '", ' 'ü ',;' "'I,
'pefJ;)anu de' oostzlJde vergroot q~efr. De w!lnden.d~z~'r

'k'lIpe'l'"zijil met~wart martrler b,el~leer," eil ih '~etielye d~
groote daden door c. n: VANGf\I~EN"nls bisfehop ~ vor~t, en

"krifi{slnn'n'v;ertigt;,g~bejteld.' OnJe~ i~~?elye"w~r,4.i:de, o~er-", ',- '1:H', ,L, '" ..' 'I .
l1aling '\ran den graJ1f vln'ßc'utheilIJ, ,tot ~ell ROOUlleb,.Ca-'. r . 1"! \ w. ' - ')', ,

.' I ,,- ,..,. '. ., tbo-

, .Ir
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)rlhtsfcneh den:~raat,' 'op dezen~eHili~~ranJer-e'6rte~'

~veh. geen\achc'ce';fiano, daar.het voor hem verbede-\

feneriljrf zoude,\met, zijne gemrilfn,' in onderhandelin. r

geh te treden. In - plaats van' amwbord , werd de

gravin, inden' nmi'm(les keize~s;"gedaagd, om zieh
over ,haar gedrag ceveramwoordet1. De bet11iddeIing
van de hoven vanBrandehburg: He~[en t(asfe~ en
\ran andere ProtestancfchevorfielT~ bleef zonder gc-

voIg, en de bisfcnop vart .Ml1nfter verkharde cinde-
lijk, den ,8 Juni} i 678, het huwelijk vnn den grant'
ERNST WILHELM, met GEERTRUID VAN ZEL,T, voor-

enwettig, 'zoodat de granf tot een :n](~er huweIijk -
konde over~aan. Ingevol$e dezer verklaring , trad

de granf, den 5 Al1g'. 1678, op het kasteel te 'Geh.
men, in een tweede buwelijk met ANNAISAßELLA,.

. dochter van den graaf ADOLF,te Limbl1rg, Bronck...'
110rst en Srijrum. In de hl1welijks voorwaardCn

werden, ,de uie dit 11l1weIijkvOQrtkomendemannelifke'
fpn1ieen, voor de eenige weetige opvolgers in deI re-

gering van het graaf[chap Bemheim verklaard,- en bij
omftemenis vap dien, a:m den zoon van den graat
van Sceil1tlmh, den neef. v:m E~NST WILHELM,'

cn rlanst dezen, aan de. I3emheim Teklenburgfche 'li.;.
I ~

nie, her regt van opvolging t~ege~end; wordende

)aan d~ eenige -»:ettige erfgenamen ,aan de kindereo
van ERNSTWILHELMbij ,zijne gemaHn (mE~TRU.D
VANZELSTverwekt, het regt van apvolging, geheel

omzegd. .Eindelijk, am de brave gravin nog meer
te kwcllen, werkte dc bisfchop een vQl1nisv::m&,0

--,.ei-.

'I,
:Qe,gl;:lvingenoot Ancusfehel1, met bare kinderen;

oe 'befcherming van de ,Staten Generaal;)en.eene aan'. . \ . ,
11aren rang pas.,fenqe ~erzorgi1)g, Op den raadvan

I-ILJI)IJeH oogmogenden, .cebree,f zij film baren" gemaal,
dat Ai met bare kiodercl1 rel'ug"k~erel1zoude,' wan.

.. ~ ,

~eer voor,af genoeg~ai1!ez,ekerl:1eid.gegeven wer.d~ da~~

z,ij, .-noch bare ~il1der,~n'wc&~r :weggevoerd, en de

laat11:cn, tOt Quone 'meerderjarigheid, bJj den Herv.ÖrIl1~

d~n Godsdicust zoqqeq gel<\tc,11 w:orden~ J.VIeq1,.,ied
, ' "I'.) in..

I"

I

tholijken Gbdsd~eilst uIta~nkkelljk geupemd, en wel met de
v&fgelldewoorden: - ,

,,~/?tni~em Bent~er/Z"~ -e1ureS,l!jJos,af ~rthodPfamJtdr.'!J.
,,, "COIZv(!1'tet,"

.'?';De:JiJo'lI1preditcer(;)Patcr\.ucA~ NAGEL,~~~b~~ICdito QO~'i~;
ilif1

,

'e,. dei!3
.

N
.

()~.'
.:'i'78' d~cr c!~I1bi~rchdn, ~~f~ ~:tPle}"lin~*,. ., . ", ,,4,)', fH;"}" , ~ u, r J

y~~, ~.ent: ~,z.' 4iJ!' !~'~~Je.j{äiIle~lal~ 1~~Jift~ M.~n~~r" [ellR~r
c!~j1l'Jkrcde, zeggende:,. -r!

- ~;;'ifhi"HoChfürst:;b-;ra'Jf~>~)~~.~:~t,~u. ~uf.chGots~s Gnad"
nVOI1~;r ,K~tzere~ lt,ttr ~<1tholin;lt~n W",!,g~Pl~it,~1,~?eni:vie.

~,(IJelnndereq Hb.~in\ Stanßsperfoneli" an{:~6{!zr Rochgräil!i"7

:\;~~clz~.I!!~(;.1{1lnf1fr~;~'lfj/he!fJfT Gra/ftn UfZ/{Iief'rnzu Bellt.

",~ezi1! '/!}~fn,bl!t~! ~"Slei,'if.:t!rthI Litn};tJrg, ,ß1ede C?c.. Aq"
r;, ''wc!lche'm Claribe~s. E'yIWr it! Ihrei: Päbst'i~.qen Heiligkeit/1',0 11'" t, ,", . . - ' .

'.~.9!e~J1p!s ~ folehe tIem~() fr~wq, el1tftWd~I1.,jdasz ~Ie
A;fuJ.r~crgo~z..enen' Th~rnei~ v9n .dem;gijitf~a~I1, Gptc; 9ris.-.11!')",,I.. . I, ,. '. ' . ,

., ~~ItfP7o~ofB~",f1ardo.,~In. !al1~es ~~b,el~ e~b~,u und ö.ffq(I~:,

. i; !1~~)~aa~,de~l, I~Jie P~ustJjche R,~gj7r~nl1' ~erd,~ dprcp
,~ folchenEytfer der ChrJSte.nheit el'frewli.chl, def!1 Cat/lqI~.(J'; , -,. ( . .. I. ,

" fchen ql~~~cngedcylich gemacht." ", (/ ,I

H -v'ut~ Leichpredigt\iber Chris~oph,B,ernhar4in het werk
~.~~"~e

.

~ ,Jcf~i1~m~ ~}cdri<j lIqn Alpf:1J de' '/iltl cl rebus gesli.s
~tbrik~ph~'r~>Blrn'l1af'di! 'Part. H. pag. 75°. ~ ,
.!J!il - \
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ke~zerJijkenRijk,s,hofraad\;an d~n(t;z,~nr!l 1679:\1!1!~ .

'Y,aardoorde gravin vaq. aUe haar, ;jn, het huwe1ijk$~
contract beloofde, voorregten,en ~bijzond~rvandc.( . .

, Rijks - grafelijke,waa~digbeid, verya!Jenv.erkla~rq}VQ\'9~
J.~, °l;n de geqa~pteQis nau d~,gravin, ge~eel ui~ ce;
wisfchen, liec men haar wap~n .,en,nttam oveta1, ilic,.'. t '. , "

(fe, ~lazen in. ~1.ek~rket1, W'egnem.el1.,J?e. gravil1

protesteel'de pI~gtig, vpor hec, hqog~ Geregtsh9f
van Holland en Zee1and, in den..Haag ,4cn :'5 Aug.
1678, tegen bet ol1weeeighu~elijk van haren' gemaal, ,
en liet hem dit profesc, d~or eenen erellnpetcet der,

Staten Generaa1, ce Bencheim infinueren, cerwijI zij
de ooripronkelijk,e akte hJero.vet gepasfeerd, aan hel:.

Hof ~vanHolland en Zeeland, in bewaring gaf.) Zij,
liee vervoJgel1seen M'anifesc, cer regcvaardiging hatetI

~ak, uitgaan. Hec ,verdriec onderm~jndeechcerhare,
, gezondheid. Zij over1eedin den Haag, den !!9Mbarc

1679, bare kinderen aan God, aa~ de Staten Gene...<

raal en aan den 'prins van, Oranje Wlp1ELl\!tIII, na-

d~rhandkoning, van fEnge1and, aanbevo1en hebbende.

Vie hec C\veede huwelijlt, van den...graaf ERNST,

WII.;HELl\!t,wex:d,1lechJseene dochcer gcbor~n, mec,

na~~ LE~~OR.AlVLAGQt\LENA,welke, met den graaf~
vanVirmom, ,in hec huwelijk trad, en den 10 Maare
J.7;;7< ,overleed., H' /

.!hans moec ik inijne 1ezers, met de ~on~n van

ERNST WILHELM, uit heteerfte .hll~elijk, nader be..
kepd maken. , Deze waren: .

1. ERNEST, de fiamvaderder cegenwoordige vor..
I

fien

( !Pl' )

. ilen, \fan Bent~eim. Hij werd geboren op bet huis; 1

./.1ltena telSahutterop, den' tU Nov. 166 I: Hij{crad.,;)"
'nog zeer jong,,~ijnde, in Nederlandfchen .krijgsdiensc"

\ en bragc het :daal'in,toCden r,ang van overfie van een,
regimenc te p'aard. Hij woondemeczijnekavaII~rie
manigen,bloedigenfiag bij, waa,rvan'bij de lidteeke.

nen a~n zijn ligchaam droeg; b. v.:
t. In hee jaar 1690 biJ Drogheda in Irland, wnar.

l1ij eene.. I;>loedigewonde aan her hoofd ontving, eq
'I I

belrt cen paard onder hec lijf gedood werde

2. Te Aeth in Vlaanderen, waar hij zcven gevaar-

lijke wonden omving en reeds onder de dooden lag.':

3~, Bij $teenkerken in hec.jaar I P92.

.4. Bij Landen, in Braband, waar zijn jongfle '
I

broeder zoo gevaarlijk gewond werd.<
5.Bij Leuven.

,6. In het jaar 1695 was bij ,bij het beretJ1J~n
der fiad Namur, cegenwoordig, eo 'een der eer.fiel1~
die te paard door de Maas ZWOI1~~ f '

7. In hec jaar In [ hielp hij de fiad Bouchai"
in Vlaanderen belegeren en veroveren.

UitaUe de~e geveohten kwam hijzelden, zondor

eene wonde, te~1,Ig. Men heefcnog lang daarna,,t~

Steinfurth, een ~ijner met kogels doorhoorde .fQk:-

ken, coc eell a~ndenken bewaard.- T

H. CHRISTOPHBERNHARD,geboren den 3<1,Dt,.

cemher. 16,64. Deze werd in den Q'ienscder St:1cef1
kapitein cer. zee ~ en konvoiJeerde in deze böedanig-

he'id, in het jaar 169°, de' brraid,vau korling.X1:aREL
, II ,
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n, : eene dachter van (den keurvorst' Vatiden PulfS;

nanr Spanje. Ver~djgens had hij, bi~ de E~geIfche
vloot, onder admlraal' RUSSEI., het bevel over een

oorIogfchip. -, HiJ overleed ongehuwd in de m~and.
Octdher 1697.

~UI. ARNOI;,D]oost, geborenden 2 I Jnimarij
1666. Deze ging in Het junr 1683 met koning
WILLIAMnaar Engeland ; wbbnde de meeste veIdwg.

ten in Irland bij, in welke hij zieh fteeds als een
dapper held ged,r~eg. Hij overIeed den 8 Mei 1692,
in het 2611ejaar zijns levens.

.IV. STATIUSPHlLIP, ,naar de Staten Gehei'naI STA":

TIUS en naar zijbeh oom te Steinfhrrh I'HrLIPge-
:I1aamd,werd geboren den 27 Aug. 1668. Hij trad, ,

gelijk zijne broeders, in Nedcrlandfchen krijgsdiensr,, '

wanrin hiJ zuIke varderingen mankte, dat hij, den 1I

Junij 1706, den rang van overlle over een regiment"

t~ paard verkireeg; den 19 April ]7°9 tot brigadier;
den' 4- Aug. 1727 tot generaal majoör, en eindelijk
tot generanl dei' kavallerie cn rot gouverneur van
Heusden benoemd werde flij woonde de l11eest~

veldtogten van zijncn tijd' bij. In hee jaar 1690

'Werd ,hij,. biJ Fleury in VIaanderen,-Jzwaargewond,
-ehnn6g 'zwaarder in, het jaar J 69!! lJij Landen ~ in

Braband, wnar hij, geheele arie 'Jagen lang, onder
de dooden lag t dn, als warehet, door een wondet
behoudenwerd. In het jaar 1698 tra~ hiJin hec

hu~e1ijk met SIDONIA, gravin vanlIorn, uit welk
huwelijk echrergeene kindel'en voarcgekomen zjjn.

Hij

- "
'3Hij ,överleed, in:, eenenhoogen puderdoIn" in bec

joar, ;17'4-90: i"'l " ~f ( <. ,

Van de~en uitflap mOet ik.;' tot}de ' gefebiedeniä

\raU-!het. graaffc-häprBet1theim,rerugkeeren. ,1

! ,ARNOLD'MAURITZwlLHELlVI, de eenige zoon van

, l'HILIl' I{QENIÜ\:(\D\~I graaf te 'Sceintufth, wa~ van zij.

nen 0011'1, 'ER~ST riW1LHE~1VI,\door qe in 1678 ge.
Iß'aakre eesta.l11eneairedispofi:cie., [0e ~opvolgel: ,in d~

regering I vatI' -he,t," graaffcha}2,Demheim benoemd.
Deze weI Voorzieqqe; dac het; l)el1,1,bij de meerde,r:-

,jariglwid en I Qijida 'il}1agtig~befQllerming der w,etcige-
erfgenam~n, 111Q~1jelij*vaIlen 2:q~lQ~,,ziehrinherbe~\it
van een land' Ce handh't\v~ri" herwel~hem.tlie~eQe;
kwam, ~ocht ziq,hvan de Imlp en, l1}ed,ewer~ingvaQ
,het keizerlijk Hof ell van d~Jj bisf<,hop van Munfier,

in navolging van ,zijncQ oom" door omhelzing vaa

~en Roomsch- Cath,()lijkenGod,sdirQI'~;ce verzekerep.
Hij deed opel)lijk. daartJan ..belijMws i~ bet kJooscer
Benchlge bij Rheine" den.. 29 A~g. 11683, in, tef

genwoordigheid van FREP,ERJKCHRISTIA~N,bisfcho}:1
te Mtinfier, en van zijn~n opmr"H~,NSTWILHELMi

I '

tOt: grooce fmartzijner brave moeder en van zijn~

geheeIe fmniIieö' Hr 1 , "
,-Incusfehen d~den' tIe zonen val1ERNSTWIllHELMi

bij hunne 111~er.de.r.jarigheid,Qtll~n~ regten op her:

graaffc'hap Bcmheim gfllden. p~ kundiglleregtsge. \

leerden werden geraadpleegd.; ~J1 de hevigfie 11:rijq.

fthrifEel1 van,beide' parcijen,gewis(~ld. :poor de ms.. , I

ft;~~nkomst. der ~rote~tancrche Rijksfi.mden ce Re:,

. ~ Q &cns..
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