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. ~ensbi1rg;we~d eindelijk eeneRijkscommisfie 'vatf; .

denkeizer benoemd, die, in de maandAugustus1688,

.~te Bi~iefeld bijeert InwM, en de' wettige erfgen!-,

men, dooF afko~p, ,Z0cht ce bevredigen~ Men bood .

~erst. deze1\re, -V00fdeli afftand van het graaffshap

-Bentheim, rpeertig' duizend Rijksdaatders nano
Ri.erbfJvoegdemen, naderhand het bezit der Heer-. c

lijkheid' Alpen; 'maar dewijl debevolmagtigden der
jdnge'-graven hiermede niet te vrede waren, ~noest
-deze'commisfie, onverrigter zaak,uit een gaan. In'

I 'het volgel1d' .jaar kwam men andermaalce Bielefeld
. ~iJ .eel1, en men verhoog'dehet"aanbod, mee hee,'be..\

z-it>van'.We~elingho'Yen, en ais ,ait eok' niet aanne'-

,meÜjk beVOl]d~n:1werdt'.bDOdmen', in plaats v:mal
het voorgemelde,' 'het' graaffehap Sreinft'irrh alle'enY

l:O~ fchadeloosfi:elling.aan , 'met bijvoeging \ v~n de
n~erHjklietd Alpen, cn het regt\,anopvo!ging,' !'Iio

He~'graaffchap' BenchCimi, wanl1e.e~,ii:'öegof laar de

'1h1mftelijkeaff1:al~1111eling(!n;van ArCNbLD'lVIAdRITZ WIL-

1:tELM uitfierven"'<lUogten,; overeeÜkömfHg' de fchik,-

Jdhg ," 8öor' de graven v~n ,J3emheim en Sreitlfurch 'in.

~et '.jaar 'I 4~W W~ttHlaI{t~'itIl1ende'~' tOC11~eerdere ver.ze-

kering hiervan, de graven van Steinft.ll'tn 'int de1ecQ:-
bHeven van<rlen"J((~izel''''mede befib'emd en[aIs mede

hele~rtd befchouV\fd,iworcle11~p;;,We'lk'r.egt' zieh ook [ae

gtaaf ARNOCD'MAuR1tz ~ifgJ..Ml;: bij,lc' bcleening

ntet' hef graatrcImpr'SteirtftU'tnC,hvoorbehield. ," "

.::'Hierop-ufJheidde! de'" vttrgadetiog' rindel1ma'td~ ,!In

tiM jänr 16P7 'irt.ti~' n1:Üa)11:l,MU~~ (tal~el1tde,bevbl~
."'~',;);;. ,!..,. mrw- ~, J UI '

I

~

\

"

,.. .".-- -.. -~-, . .,--
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'e ~U' ,
'tnagtigdelL'ten . derde maaI,re ia~ew,\On1 .(wer'di~

\ tla'nbodeen betIuic'te nemen~1 De gedepureclrde'n'üeio,

jonge graven bewezen intusfehen, dat,hel! nimgebo-
dene geenegelijke waarde. met h~tgtaaffu,hap Benr.
.hehiJ, h[\4;.wannae~ l)1ennogj'hec.bezitvan Hawiker

Wertk: en, e,cmejnarlijk,fche temevan duJzendRijks,.
.tlaalders uit het graafCehap Bentheim" e:n}wel'"uic

de\ opbrengst der lleenkuilen, bijhec voriga!fnb'Q.d'

,voegde" hetWelk a1les de ;zon'en., na den dood'vaI1 .

hünnen vader, aamreden zoudel),~ zulkmde ~(m tat'

dien tijd jaarlijks eelW fOl~ gelds tot onder~Gud, ge..
geven worden. ' -,'.' i ' " ,

Als ,deze voorOagen aan,de'>jonge 'graven tetJr1ftHi..c

ende aangebode11werden, namen de ~udfl:ere'n~\de'
jongfi:e, ERNESTen STATIUSPHlLIP, dezelve ,ondet
volgende voorwaarden aan: I. (

.1. Dat aan elken, der Ijonge gravenI dewijl het
graafrchapSt~infutth naauwelijks hec.vierde dee1ce-. ,. ,
g~n Benrheim opbr.agt, v~n, het ji1ar J668. an-tot
1691 coe, jaarlijksiiauizend,Rijksda'alders, cer be. "

taling ~unrier.fchuldcl'lzouden gegeven worden.

2. bat in .plaaes<der kostbare l1~eubele~op. het
kasl!eelt~ Benfheim, die op:',helJ tlot ce Steinfurtb

\ ~

torgvaldig yoor hen ,zoudenbe,waardworden.
3. Da[' deiva.nSteinfurth verkochte Jandgoederen

,door andere zouden ,velwangenworden.
. 4. Dat de"'aan,hUlmeoverledene'moede.. gercbon-

kene boerenc,hevenvmecfilIe daatvat1>~'federt 'haren

dood, gettokkeue! vootdeelen z~ teruggeg.weti
,~Qrcleu. .' 0 g $f
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SV;\'IDat;,de .ouder;,fchulden!, welke biJ,de \v.~brma..'

JjgeriCtfdeeH~g' van .s€einfUI'th~ etyAfpen, 'op BemHeim

.~.1\Wr~klenbiIrg,'!~v~rgegaan waren,..;- nu ook ten 1a1tte,

. {'I~.rlla~ts'~gemelde:'~:g'raaf[(l:happen,blijve.n 'z.ouden. ,l

" ,,\5~,\,\Dat voör~deJ~((a~Fj~[che duizend'Rij~s'daalderS

. t,1j~}l~t~gn!q((cbap;Benth~jl11, gelijkropkYooI' ,devedo'o...

J?~n:e,~fti[OekomfHgec ~osterl, ftotconderhoud der jonge .

tgravgt.:],;,volkQmene zej{erheid 1 Z(i).ude~igegevenwordeh.

" 17~ 'j\~Dat >~eene ,.ver.dere,'fchtil'dcll ,v1m:~e' ,eel1e of

",d~ a.n~eI'~ ,zij~~" 9li>.de, heide g~11affchappen, zonden

~~mq~hW9rde!1r'd,!j~ f!.;. ""N c:.. c ,.' " I,

8.' Dat de Steinfurtfche pleirgedingen,~eg(tn(Mut1;"
1fter.; epnTek}enb,urg;, itarl'.deu,; doqßIlv.aFli',huntJen vader ~

zouden' Voortgezee,,~';em niets dawhTJ:..tenJil1fldeele.rler

',COCkOli1fUge..bez/H,eI's vam&t.einfunth ver zn im cl worden~

.9, patde [clfade,,'weHre, m.il:nmd'ere!nog doopen~
Jd~ procedu~en, vooI' S!jeinfdrth!~:djltO:nammoge, 'aal1
'd~j~mge."grav.en zou,de.'vergo'ed: wondefi~ '. f !,

.;11'Q. ;,l)att de uiwoering./ vi1n,dith'}'ergelijiI{'met alI~

tr.ouw', ep, eeI'lijkheid":ZQutle gef611ieden,r ;. '-' F I Vo'
(

Als. m!hgraaf~'ERNS'F Wlr..HELM!Ji.deJai:.261~Mei'1;;693:;

,ü}I h~n 17oa~ jaar "zijnS'foud~Jidoms,' ~overle,ed"nam

ARNOLb MAIJIUTZ'wn.f~IVl Il1ec gr.aaffcht'ip.Bentheim

in bezie; ,hec graaff.c!hn'P\.steirJfurth,f,tiH'it.d~neerlijkhe....

cl~))tbLljßen..en Hawiket1{fK~l.t.h2, c~an .zijne .afwezige

, neven overIatender.,/,,~ol1deI" e,v~nwp!!qevQorwaarden',
, ,

.opil WeU{e"z~j. jl1()qeZel~,~~i1ing:).(oeg~flemd liadden ,.. ..
verv1.1ld .,te ':hehbcn Qf c.e;'wiUeJa v,ervuUen. ,

".l?~~ 'IJ -NQv51m1;J~rr;qez~~ jaars namen,de bevoJ..
'"

,;: mag..
'"

1,

, ,

i- ,~~ ,..-~ ,- ~-, ~= ~-
.. " ;;"'"

" ( ~Ig' )

:rl1agtigden'gerjongegrdven'liezit-'~ai1Sceinfutth;{"iij!
vondel1echter daat ~lles it)" zfirkJee'nen,'Ue2hect.YJtöiV

fiand, dar zij de waaI'ae vai1 diergl'aäffcha!p')had~we';

Hjksop eenvierded~l, teger{Ben'theHlll" r1%h~'keni~ii' -"

konden. "Zij d~den' liierovern'd~'\1iadrukkeliJk~eJ~'e~
tOogen aan den (graaf 'ARNbLD lMAiWu.tz- wtilH~-tJW,~ '

diehun ieh ancwoord gaf, \dat hij zieh ,yerder!aarli
niets gebünden hield, dan aon h'e'rgecnhij htfniGver~'
~geleverd had. Wegeri~ de'be'paalde Juizenk Rljks'..
daalders, uir het graafll:hap Bencheim'; konden:hunne,

PrihcipaIen zieh jaaflijks bij hem vervoegen. Eindelijki

kwamen de g~aven ERNEST:len C'I:IRISTOPHER:BERN~ ,
" .. '

HARD(want ARNOLriJÖOsT~,'was;reeds'overleden ;" en

STATIVSPfÜLIP,fag, aan eehe' \1oor Landen ontvan..
, gene wonde, gevaarlijk ziek) in 'peI'[oon over, ,om

alles in oogenfcl1ijntenemen. Zij 'werden van alle

Sceinfl1~tfcheen' zelfs van velc' Bentheimfche onder.'
öhnen, filet de groocO:e'vretigH oncvangen; 'vonden

'~chter ophet kasreel ~aauwelijIls zoo vele I~etibelen,

tlIs tel' behoor!ijke hl1isves~ihghoÖdig War€l~., Ook

werden zij door den b'isfchopviin l\1(JrtO:erzeer ou..

~'riendeIiJkbehanäeld. daar dezeheQ flechrs als zijne '"
'Ia1fdza~enof onderdanen 'oefc'houwde, en aao cle in..

'gezetenen 'VGP'Steinfurrh, 'bi}' zwate O:raf verbood.,
hen v'bör landheerente erkennen., '

Die het ee~ en ander omllonden riieuwe klagten
en ona,mgenaamheden. Daaf 'gl'aaf ARNOLDMAuRI'tz

'WILHELMzich reeds, door den keizer; me~heeDo..
ven graaf[eh!lp Bemh@im'eh de Heer1ijkh~id Emmelen~

0 3" kam.p
t '
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kamp, bad laten beleenen,; zoo verzocht graaf ERN~ST'

van t\en koning van Gra(otbritCannien, als Scadhouder
r der 'Weder1andencn Leenheer van Nieuwenhuis me't'

" . , ' ' ,

:lijn ioebehoor, (waaronder men, bet gebeeIe Neder~

gr;aaffc~:wwilde u:ekken) de beleel1ing met die' ge"l

deehe .yan ztjnvaderlijk erfdeel. Hij verkreeg ook
d~zeI"le\.den 2$ lWei i696; graaf ARNOLDMj\URrrz

.WILOF.I;.l\idrt9ng,.echt~r biJ,d, bl.1rgemeestersvan
Nieuwenhuis, UIzen en VeIdhuizen, ap de buldiging

aa~, cn eischce dezelvetbij ftraf vageenige ~uizend
n.ijksda:\lders. Graaf ERNEST daaremegenbevaI;

Ihem nie} ce huldigen. De b'urgersweigerdende~bal-
ve" Mn den eerscg~elden de,' huIdiging. 0111 hen'

'I "

oaarcoe aver tehal(i)n, verfcheen 'hij in perfoon met I
1

de ,gravin, zijne hofbedipnden eo 25 Munfl:erfche' fol-

daten, ander bevel van eenen Offiaier, te J.':'Jieuwen-
buis. Alle bQrgers waren opgeroepen, en ftondenI

gew3J;1endop ge marke. pe graaf met de gravin en
cen aanzienlij~ gevpJg, ,?mringd van l1et Munftersch
lVlilitair, hag zieh v,oor de kerkdeur geplaatst, el1

"m~endede huldigin'gtebntvangen, taen juist de rij-

Q7nd@PQst,vap ~ingen .aankwall1l~en aan da burge.

mee~[ers ~enen ~def bragt, waarin,hun, "doqr,gr~af
~RN~~J' bij ftraf van dfliz.end dukrlten, ':verboden
werd. graaf ARNOLDMAURITZWILHEtMvoor hun-

pery landheer ce erkenn~n. NaauweIijks had)de bur.

gerij hiervan~erigt;gehegen, c;>fzij.foho<?thare gel'
weren in de lucht ,uf, ,en riep uit 'eel1(m mond:

-l?m~. IfV;..~~N~S1', on~erettige. Lqncl4,eer!

I..,
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I

; ~e burg~meestersverklanrden nu" dat 2ij Iniet,'an~'\
) . .

,ßers dan gedwongen', graaf ARNOLDMAURITZ;WIL,

,lIELMhuldigen konden. Deze, zulk eene ged~oni.

gene huldiging niet wiUende OßtV311gen,reisde aer, -

halve, met zijn gevo}g~ weer naarBenchei-m.,D)!

huldiging werd incusfchenandermaal bij ftraf va!)
'Vij(duizen4 gotJ.flgutden bevolen, en dd~r de' bU1i;'-
gers in hunne weigering volhard8en, werden zij in
vaorgemelde baete veroordeeld. \ Daar 11}ennuvreesL
de, cat'-rleze hoetebij executie.zou~ ingevorderd
worden~' zoo wapenden de jngezeteneuivan het ge.
hede Nedergraaffchapzieb, en maakten de opderlin-
ge affpraak, dat, op het eerfteflgnaa'l, door de ;ito-
renklok gegeven;' aUe gew,apendente .paard en ,t, te' (

yoet , naar de, bedreigde piaafs, zoudenfn~llen) iGlp
geweld met' geweld af te keeren. Imusfchen hieJden

, deburgemeeseers niet qP, bij..Zijne K{)ninklijk~'rivra-
jefteit WILI;.IAMIII, daar op aan te dringen, dnt'hlj
als leenheel', met der gewapende magt, cus[clieJ bei-

, d~n treqen wilde; waaraan Z. MadeLh~itl,dan o~k
eindelijk gehoor gar, wQrdendeden ;1{ommandaIkV:A~
WIJENHORSTte Koevo~den gelast, hec kast~l :Piq-

, /

kelrode ~9 Nieuwenbuis, gOOIJ',eenen,tlJi~ellantmet
dertig man 'te laten' bezetten.De IuitCJ1

f
' It liet de

kl~ine poort in ~fl:ukkinflaan, e,n;beval,d. grafelijke
beambten het kasteel te ruil)1qn." .:Qaar fechter .het
volk op deze Iied~n zeer verbiccel'dW$, \ zoo yer-
züchten zij den beveIhebber 001 'een 6rij geJeide,'

c ,
heewelk hij hun gar. Onmiddelijk hi~rn~ verlcpeen

04 '} I graaf
IJ
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granf ERNEST in.: perfoon.De vreugdder inwol1ers '

was onbefehrijfe1ijk. Tra_nenrolden in menigee langs
de wangen. De burgers ftonden onder het geweer
en gavel1 drie faIvo's. De jonge doeh~ers verfehellen, .
'paar aan paar, reikten haren Ianc;lheerden eer~wijn,

cn vefllerden de paart van den burg met bloem>ell.
Dc' landIieden fbragten zoo veel Nle~seh" ,boter, ha..

'ver en' hooi; dat' de !burgl wel v,obr,een jaar daarV:l11

voorziell was. ' , i l

,ARNOLD MAUR'ITZ WILHELM protesreerde tegende,. .

'.ze bezirneming, ollder:,den 1>1Oetober 1696, cu hee
twisrvuur bt:andde,hevigerdan voorheen. Beide ,par~

tijen -werde!,!,door .magtige vorften geiugileundö AR-

NaLD MAURITZWILHE'LMdee&'all~s, war l110gelijk
was, om zijnen )\neef ERNF.STui~ het bezie van hee

, Nedergraaffehnp ee verdringen. Deze maakte ?ich

inrusfehen, dool"zijn verilimdig, regtvaardig en m'enseh-

Jieve~d gedr,ag,biJ deingezeeenen, van dag tot dag
meer\ b'emind ,~n; ftoorde !zichaa~ de wmHingen zij-~

:per tegenpanij ,niet, .rot dat, op voorllel yan den kei.

f:erlijk~n gezallt in den Haag, door de Statcn Genc-

-raM en\ den Raad van Z. M. den koning WILLIAM\ ,

In. van IGrborbrittanje, den 6 Nov. d. -j. benoten

,'Weia, da~ het Nei:1ergr.aaffehapBemheim, dooJ;:geen
~er beide\ 'firijdende Heeren GI;aven zoucle bezeren, ,

worden, ,öor dac hel:" Bielefeldfche verurag geheeI
ver~u'Id zoddeziJn, dac hec Nedcrlandfehe Milicair

naa1' Koevo~en - terug trekken, eu de koninklijke

''''f~n~me~ster d\r ß~nrheimfche go"deren, PONTANUS,,. " hee"

'l

I

I -
11

il

'I

I
'I '

il

I

I

;r

I

J .

I

'1
,

.,
j
"'1

I

( 217 )

, het Nedergl'aaffehap admil1ifl~ren zoude,' Men gaf
graaf ERNEST, onder de hand, ,deo rapd, cer be.

,vordex:i11gvail d,ep,vrede ~ zieh een tijdIang van Nieu.

wenQuiste verwijderen, terwijI,men plegrigbe-
100f.de,hem met eene veel fterkere magt ce zullen
'bijÜaan; wnnneer gra;lf ARNOLDlVli\pItITZWIL.HELM

.tegen die zoogenaamde Interims verdl'ag hande!en
zoude. De Iaaci1:ezoche, Iangs ~JIer]eiwegen, weer
jn het bezit van het Nedergraaffchap ce geraken;

doch ce vergeefs.
EindeJijk had' het.laatile congres over deze lang-

durige twisten, '11hee jaar 17° I, in den Haag plaats,

'waar dan da za~k, door eene co'mpromisforiale aie.
Jpraak van Z. M. deI? koning van Grootbrittannien,
WILLIAMIIL, beflist werde

Graaf ARNOlmMAURITZWILHELMnam aan, hee

Bielefeldfeheverdrag.in alle deelen te vervullent en
bchalve d~ j~~rlij~[ehe thiizefZd Rijk$daal~e,.s uie

-11et grraffchap Bel!tbeim ,pog de farn van' tachtig
duizend Rijksdaalders, wegensde niee ..becaalde

lira,sten van oQdsrhoudoj aan ,de gra:ven ERNESTeo
'sT ATIUSPHlLIPuic ce keeren. Tien jaren bng zou., '

de die kapicaal, tegen beta1ing van beboorlijke reme,

flaan( blijven; na afloop van' dezeIve echter, in de ,
banden .~er b~ide graven, geleverd worden. Voorts

werden alle Qverige burgerIijke en kerkelijke grie-
vcn, door die cQmpromis, uie den w)cg geruimd,

, , (I

be~welk men in de Bentheimfehe kerken orde,
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. \metaJ1e daarcoe' behaarende fiukken afgedrukc'
vindr. ' C") .

Den r November 1701 werd dit verdrag, door
graaf ARNOLDMAURITZWILHELM,in. den. Haag, ge!.

,teekend.t Hij ontving de gelukwenfchingen'van de

'aanwezendeI;Ieeren gecommicteerden, en ziee! in ~iel1
zelfden oogenblik overviel hem eene beroerre, 'die

\ den 15 November d. j. een einde aan zijn levenI '

maakee. Hee onczielde ligchamn 'werd van den Haag

l1aar Bemheim ,gevoerd, eIl in de nieuwe Caeholijke,
kerk, naase dae, yan ~ijnen oom ERNST W~LaELM,
bijgeze~ -

, Gl'aaf ERNST,overleed deI? 10 Maart '17r3, In
heF~5:2fte jaar fijqs levens ee:Sceinfurrh. Hij fii~rf.,

g~lijk hij geIeefd had, als eenChrisren.{t)

(:je) Het,...Nedergraaf[chap Bentheim hleef illtUs[chen, tOt

d!)t nIl,\,!dealen, van het verdrng vervuld \varen', van' de Ne..
derlanders gefequestreerd. Dit duurde vau 17Qi toc 1715,
toep g,raaf HER~AN,FREDERIß;in het volle be~it val1 het ge..
baele graaf[ch'llp,~eftel,Jwerd. , ."

Cf) Men leze hierover de gedrukte Iijkft:eek van mijnen
overgrootvauer, PrQfesfor ARNQLPVIsCl\;over Heb. XI: J2~.

i -.:!o-
! \

,(

TIEN;.

\

I

I

I

'j ,--,

'",-,

I
I '

C 219 )
-"

.'

\ , T IE ND E H 0 O,FD STU K.

~~z.- ~

DAGVERflAALVAN HET VOORGEVALLENW IN '
HET GRAAF s CHA P B ENT aE IM, G~D UREN-

DE DEN ZEVENJARIGEN aORLOG. (*)

.De graaf FB.EDERIKKARELvan 'nencheim" die, in
hee janr 175!:1., zijn land aal1Z. M. den koning van
Grooebrietnnje, tegen beealingzijner fchulden verpand
hdd" cn ,zieh den meeseen,tijd ee Parijs ophieJd, [rad,

.in heE begin van den :zevenjarigen oorlog, in Fran-

.fehen krijgsßienst. r-Hj bad een eigen r(.}gimencJ op-
gerigt: Iheewelk*meeseuit' ElfasferspeO:ond, en aan

(b,e~ hoafd van ~ecielve, nam hij den ~'-AU&uscuS,
1757, weer bezit van zijn graaffcha1?' . .

Den 8 Aug. werd~n alle ingezeeenen van hee ge-

regt Bemheil11, op het fIoepI'ein, verzameld, 10m den
granf als landheer ;' volgensi een bevel van den koriirig

-van Frankrijk, hetwelk hun voorgelezen; werd, ~-te

huldigen. pes' achter~iddags gefcbiedde zulks te
Schuccerop. ' i

Den 9 .l\;ug.had de huldiging JeNoordhoorn pfaats;
den 1i derzelver. maand gefchiedde dir, te Nieuwen~
lmis, Veldhuizen cn Ulzen; en den 1~ eieEmme~

lenkamp.i I' ,
~ ' ,

]758. D.en zg Maare hadden 5 regimencence
paard, vande ui~Oosevrieslandretirerende~ra~fchen,

. '( hun

I

),

"
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(*) nit verhaaI is ontIeend uit .de n~gel:ltene F'apieren

va~!ecnen ,geloofwaardigen ooggetuige.
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