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vermeerdering zijn~r reeq~ zoo hoog ge~lomme~~e
fc1mlden bewaard!(*) '"

Nadat. het graaf[ch~p~eenige jaren ~st g~PO,te~,had,
'Werd dcze1\i'e, jn,J1et jaar 1672, ,dqor.. ca~IST()p'[t
JJERNARDVANGALEN,bisfcbop van,,l:Vllil1~~r~ weder
gel1:oord. Deze nam met de ra,Mjkearmee, ter, ver-

<wering N;tl~ KoevorGIcn en Gronillg~n b,el1:emcl, zij neli

Jllarsch dool' het gr~afCcbap" en b~IJandelde hetzelve

~iet als een neutraal~ maar als een v.ijandelijkland.

' Den 3 Julij I(~i2,'vorderde hij, COt het opwe'Wen

yanlbarrerijenr voor {{oevorden, 5°0 arbeid,ers, uit
bèt, graatCchap Bentheil1J. Den I I JuIij werd deze

vesting,. welke in g~enen behoorliji{cn tIqat van ver,;,
dedigin~ was, ~n welker voormalige Iwp,m1andancCtJ

, 'aan

Cl!<) De overlev~rlng heefe'Vlmq,ezen lI:rijd ttJsfchen f\raaf
'Y°LBIU~ en qe l}çntheimfch~ boeren, 'IJOg het een Cn ander
bewaard; b. v. men vérhaalt ~ dat de ingezetenen des ker.
l1p els Ulzen "welke op het ijs gevlugt waren, in denJ waall'

I '. I

van daar veilig te zjjn,' het groOtlte. verlies gel ~den heb-

bep; 4~techter .de .,E~p1~le/1Jtatppers, WpJ~~ ~icJ~ OR de!1

ra~~ van ~çn~!1 pud,n krijg~m~n, lI~ht~r Wlljlel1 ellhel{,~ellJ
'geleg~rd had.den, uit deze verfchlfhfJn&" 'menig gelukkig
féhot ~edaan hebb\!l1; dat een ruiter in vollcu rell op den

'regeer vlln U1~en' allnkomende, en dezen, onder de ijsfelijk-,' I

fiç v,loekel}m.et eener,'zekeren dood bedreigende, in qat
o9ge,I1RIi.~, door qcnen bo~r uit I}et J~trfP.~JLH~,enyau heF
paard gefchoten zij,1 eu dat de. regter da.arvoor zijue dank.

ba~rheid aan dien boer getoond hebbe, ~oor hem, gedu.
rende, zijn leveu, des, zondags eene ~rije tafcl 111111zijuhuis
t'e geven. ' ,

, ct)W. VANIBROERSI\IA.

"

, I \ \

( ~!H ~

. 11ál1de!) bi~rch.qp, .sIe zwakfle. p'aat(~~ v~rrad~n had? b~i '

#upitUlatie ,ingepomelJ. In d~n(nacEtvan den 29 oB
,ç1~Qgo December d. j. werd dezelvebij v~l'l1a~fing,

qoor den 'licUten~nt l~ol~onel B.IpERGEN, herQY~~~;
D~..Hollmld~r~, welke de vlugcen.de Munfierfcpen coç

Nieuwenpuis vervplgden, bra~ten, dqor plundering ,q1\1

pran.dfchatting, de fiad eene fch<1de vlln 5°0 Rijl<sd,

'I

toe. ,

I In den ZólV!'!rvan J 673 zocht de bisfcqop ~oe..

.vorden weer' in zijne ~nag~t~ br~l1gen. klij OYC.l',-

firoomde . het graf\fCchllPmetzjjne bçnden, ~n liee,

bij l1echuis,;Gramsberg~q,eene.qdqm, door de Vtj;çhc'
. zetten, welke yier uren in omvang en zeven ~~rlW~fi

had, 0111den loop der Vecht te firemmen, en aIle
van Koevordcnkomendewateren op te houden2 ten
'einde daarmede de ftad te overl1:roomen, de wallen

te ,vernièlen, de bacrel'ijen.onbruikbaar te maken,
en de bezetting den coevoer van levensmiddelen af te

fnijden. Duizenden van\ menfèhen. wcrdeq uit hee
lV[unfterland, het graaffcI1apBemheim en Overijs[el,
met wagenenen paarden, geprest, om aandezendam'
te arbeiden. Alle water1l10lel:1~in de Vecht en Din-

kei moesten zoo lang fiil l1:àan. De dijk gereed

zijnde, werden de molen fchuctingen opgehaald, en
I , ,I

al hec landtUsCchen Koevorden en Gramsbergen,
fiond weldra onder water-, en vertoondeèene gol-
vendezee. Mcn hield, in [chuitenen pOllCons,fonl-"-

tijds 'klcine wacergevechtcn, en de vesting geraakce

,.il1zoodanigen nood" dat generaalRABENHAUPTbe-"
:(loot,\
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floot; 11aar "gewapender hand te. 'bntzette)1~ De.

( \plasregens, ""wel~e in qe maand Septer'nber vielen,.

, gepaard meè hevige windeti, 'ondloegen hem echter\ '

van deze moeice. De dijk, die zoo veel arbeid"ge:
kost had, brak door .en K'oevorden'wàs gered."

~ ' ,,\ ,

Hoe veel het graafCchapin dezen Muni1:erCchenoor-

log geleden heb be , kan d~, lezer daaruit opmaken, .

dat men iry he~ ja~r 1677, in de kleine ftad Nieu:
. 'wenhuis, zeventig huizen telî1e, welIce door dq Sol-

daten verbrand of verwoest, of door de' eigenaars
,~verlatenwaren, 'of welker in~oners door den krijg

) .

~'zoodanig verarmd waren) I dat zij geene ~nkwartiering
konden dragen;

r.:'

~
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i ~ 'NE6ENDE HOOF:D"STUK."

-.j:.- '"
/

DÊ OVERGANG' VAN GRAAF lRNST WILHEL1\f

T.o T DEN R OOM S G H . CAT HOL IJ KEN GOD S.

DIENST, EN DE GEVOLG~N DAAR VAN.

(

Graaf ERN~T ~IL,HELM was. geboren, ó~{het ~as~
teel ,ce Bentbeim; <;len 6 Dec. i 6Z3. fDaar hij lang;

ongehuwd ' bl~ef, en ook weinig genegenheid tot het'

hpwelijk, toonde, zOG> ftelde ,zijn broeder I'HILIP
,KOÉNRAAD,gr,aaf van Steinfunh, het ~oekom!Hge
bezie. van het graaffchap Benth~,im reeds vdlkome~ J

zeker; dewijl hij de eenig!1:ewettige erfgenaam was.

~at gebeurde echter? Graaf ERNSTwI!'.HELMging;:
in zijn 3\8~e jaar, nog tOt hethuwelij~{, over. Bij'
,zijne zuster MiNA Al','IELIADefOhd zich, eè1'1e Get- '--'

derfche dal1)e, GEERTRUIDVAN zELsTgenaamd ,dio

weL vanigeene gr~(elijkeafk~mst was ,~och uit e~n

aanzienlijk geOacht afftamde; want haar vader wa~

Iandregter te Zellen; en haar broeder landregter te

Hummc:ln en Srendern. Hara yoorvaders hadden ()o~,. -
van de vroegfi:e cijden af, de ~anzieniïjkae bedienin-

gen in het graaffchap ZUtphen.hekleed. peze. dame,
welke e~n~ fieraadharer fekf~was, maakceop,on?en
ERNS,TWILHELMzoo veel indruk" dat' hij beiloot,",

.baar tot zijn~ gemalin te nemen~ Dit \huwelijk werd;

,iu de ,tegenwoordigheid ,van zijne zuster voorgc:.~eld;
en van den hpfl11eel1errWOLF,.dèn 22 Aug. 1~6.1,

N ) .' OF'

'I

J
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op bet iqtscael te' Bemheim, door den bofpre4iker'
, NI<JOLAUSGRIMMELIUS,openlijk ingezegend. Heewas

ligt te voorzien; dat PHILIP KOENRAAD",die op de11

<?ngehuwd~nftaae v~n zijnen broeder, het toekomi1:ige,

bezie vanher graaffchapllemheim vestigde, en ook
mondelijkebeloften, dienaangaande,meende oncv:.m-,
gen t~ !rebben, dit huwelijk, waardoor al zijne uit-
zigten verijdeldwerden, mee een ongunftigoog be..
fchouwen, en de daarin verwekt wordende kinderen,

Indienhet ll1og~lijkware, het erfr~gtbetwisten, zoude.
-NaauweliJkswas het ,huwelîjkmet alle plegtigbedcn
vólrrokken, of de jonge echtgenoOten.' moesten aller-
l'ei ,onaangenaamheden verdurén. Om daartegen zoo
veehe meer beftand te zijn, verzocbt de gravin, om de
befcherming en tUsfchenkonm van caRls't.oPH~tlBERN-

flARD'VANGALÈN, bisfchop van Munfl:"er, die haar
óö-k, Inet hand en zegel, door. eenen brief van den( , .

l' October '1663, van zijne befcherming verzekerde.
Dewijl echter PffILIP KOENRAAD, gr:.1af van Stein-

ftirth, daartegen alles zocht in beweging te brengen1

én de bewijzen, voor zijn;\vermeend regt-, bijzonder'

uit l1ét'.ZOOong~Iijke huwelijk ontleende 'IZOO werd

de gémalió v~n ERNST WILHELM, onder de bemidde-
ling van den bisfchop van Munl1:er, ,door een diploma

vàTI.keizer LEOPOLD',vab den '27 Jan. I 666:1 in den

J(iJ'k'sgraveni1:andverheven, hetgeen door het ge'-
beJle graaffchap openlljk bekend gemliakt werd. De

brbederlèriJ({ I1iéld ecl1ter ooarom niét op. Er had.

détt \Vijd~dopjgè'otrdfrfurindefrngeaiondêrberniddelh1g"
van

,-' J

, I

(

.

( ~ , i:\

.. 19~' J;
/ , (

varf den bisfcböi?"v;mfMuhft~r; plàats;i doch: eel. d~.I

zelve afgeloopen w~ren, overIeed PHttIP kOËNRAA'D.,.

in hét jaar;'!668~ r J :

..:De gr.ootegemeenzaambeid, w'elk~,'JgeddrendedèJ
fen tWist, ttlsfchen .den bisfchop väfi Mtml1:éred'
ERNST WILHELl\~had plaats geh;td 'i et! de dl1delijkef'

hulp, welke de eerl1:eaan hee Huis BentheiilVb'ewéJ'

zen 'Jhad, báalden eindelijk den zwakken' grà!1f''föf
den Roomsd1-Qacholijkcn Godsdienst' o"f!f. Vad

welke middelen nJ(fnzich ter bareikilJgvan die(elecÎ
bediend hebb.e',!iswel ;niet b~kend,geworden;' '~ ll1aae

zoo 'veel- is zeker, dat men van d~n 'dtatJglder 'om"

ftandlgÎ1e~eh, wan.rirzich 'de'goede ~an als: echege.r'
nodt en vader bevond, gebruik gemaaktheeft, bm
hern ter verJzakingcvrrnde'11iHer.vöf'nftfe'nGodsdienst'
~e overreden.. ZÓl1j~ imus[chel1'"dit doel' 'beféikt

worden, dan nioest hij gehèdllàati .ËiO'h~elved ovetiJ'/ '.
'gelaten zijm ZiJne gttmaliIi~r'eeftê,VÉ!tftiiddigevrouw:

moes:t, even lOO'min.'als de, IW(pl'edikét; iets daarvan
weten~ om "doQr-:imt1n~dfh~loed h'etzélve niet tegen i

te werken. D.aartóebedachê dé fc&fanderentn:~HARD'
)

VANGALW hed völgende Pbo:. ) I..r"

Zoo als gezegd ,is~l Wt!s PÏULtP KOENRAAD',tgtaar

\ van Sèeinfur.Htj~diferledeh. ERNST WïtUELi\f','-dIe" bif

herhaling,. door: den Bisfén6p, tOt een beioek' ûhge- ,.. \

noodlgd ,was" veron~fdbuldigde'2ie~, met- de 'hade""

'. rende b~vi\l11ing{zijner echrigèpböterèn m(!t de .'begra.'

fenis(zij'ns,brLYeäerS,welke bij IverPIigtwas', 'bij te)
wonán. De bègrafenisplegtigheden afgeloopcn zijode',"

, N ~ bleef'

ij

I " t'l

(

,
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bleefhijl' bijzijQ,~ (è~oonznster de'gravjn,wedLiw.ein be'~

ge~el[ç~FR van!dçl1, g'ra!ff van Teldenbllrg, en :de grg'J:
vinnen van Solms en VehIen, nog $' dàgen>te Stein,i

fLJrrh: IP~e nie~\v.e'J{an[e1ier te 'Benrheim ij VAN,WIE"

;>~Nl}g {JCK ~ ~~n Munllersch I edelmUi1, .(dîtf in plaat~" '1

rl 'Vaf) ,9~phheerPAGENST~CHER,welk~~, in. den dienst

i} vat) den. tkeUlworsr van. Brandenburggerreden waiff,
h ~~zew~.ardigheid verkregen had) en dè ~eer Iv~

~HÈ"DE.te;,B.randlegt, 'beide den Rooblsch -Catholijken.

'God,sdi,enst tOc;!gedqall.gaven den vorst bis[chqp 'tel
l\1un~er;, biervQ~ kemÜs. Deze liet nu, ~J1ewegen
'la11,See~nfureh"naar:Bentheil11,mee foldaeen bezerren,

weI~e,. in, de ~1abijheidvan den Romberg bij Wette-"

ringen., de ~oets 'van~,denJ.graafaanhielden, en hem
vet:zqçpe~n, ,een Wei,Q.ig'te.j:yerroe~eli, daar de biS'-

, f~ho'p,r'die hemJWeQsç.bJe,,-~e[preken" ,oogenblikkeIijk

bJj he,n:l?ouqe(~ijf). Hecq(:mrde ,ook niet lang, of de
. bj~[çh,op,yerfcijeen, en overreedde d~n graaf, zich

naa§cheQ.1 '" ip .zijne ~.oeies;.te, 'pIaatfen"j,en met hem

n.~ar Al1uiz.en te, rijde1). D~lf voIgtfndeuJllOrgen l'ejs. '

I d~ de.,.bisfchop met ~den..gv,aaf,eJl 9,G11Jezuit CÖRLER,

naar KQesfeld. Hier w~rd aan dan graaf,eèn,verblijf in, .

'j \h~~p~,~sc~t(I.aangeWËzem, cçqvijl 21ijnebed,ienden in de
ft~ geh,l1i,sy:~stwierden. Dez~ ver.maande,n hunnen heer,

il}_;!t,H~"bij. d~n (Heljvo,rnjden Gqdsdjensc te willen
blijv,~p'.'.. ,Zijn al1twoordbefton~ ,in zuchren en handen" '

'w:~ipg~~"01,Bij,pe tafel ~~;s hij ook ,ze,er treurig. ~Na
..den 'maaltijdI oI1der~jeIden de. domkpsec!,: VAN KOR'F,'~, i" t

gettaamd~ sqnW'lli:srrw" 0c -]ezuic CÖRLERen andere..

..

" ,>. .. I
ver-

t

,

(

IJ
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vertrouwelingen van den bis[chop, [[zichhng mêt ;hettl~. f

Den) volgenden dag bevond"hij ~ zi8hf-~ngèfYéll1'~\ebt
bleef toti dènF;middag te oed. i ~rv&)gens;'fiHàkfde'
bisfchop 'dikwiJls.IgehéeI (llIeen11hec'(pèol~leriJ~l'dái

hij zich deh' IÖ Aug. 1668;\ vaH)cren'lr!liddag ró'Fderr'
. :ivond, in zijif kabinet met"'I1edi°(jncerhouden'had.i,\

legde de 'graaf, clèn 1'1 Aug.iit\"'{i~hofkapeI, ziJne'
ltoomscq - CathöHjke'-geloofsbèlrj~lfhisàf::'Hij "óni::
ving kOl'tdaarna' een Parém,w:îrtrin' hij töt ké'îi~rlijlf'
Rijks. hófraad.en ka1l1érheélböë1.1'8~hldwetd. . ' '

- Men kán ligc dcfikJen,' welk! .aërH~n'Ol1aangéname~

indruk"""dëzê Jg'eb'èuttenis, 'op d,<?'IWJrvormdeiingezeté:'

nen vat:! het gra(lf[çhapBench~ilrl;;Jdiakenmoest. .( De
d'lep getroffene, g~avin' zond' bij' t~IJ?T'hdfè viéi:' oûJfte
kinderennàa'rde' NederIand~fr,' e,U"'bevaldefefVeaali

oe zorg van Hunne Hóogmogenden de l-feerblJ Scaeed
Genetad, d'elr'tlirhagde~ zaa't~a;'O li(f~' I-Ioàgc Gods.
belluUf óverlac~hde.' (i!:), Méll,'!hfetdqe'c'incusîcheri, ," -' " '. " ,"f, '1"" r, '" t, " ' N'?' '; ,t' ; I . " .~,
, .~,,, ~ ,~ ' ~".. , 3" nlee,

r ' ,j\ -' 0", ., ! .. ( 'j'"

f. !' " 'I! ') .A ,t ". , ' ~ ...

t

/"

,:(*)De Clasfl~' valt "het' graafrcli:~p'nenthelin hield voort

1111;~eze gebeunen.is eene 'buitengewonevergadering,.waarUl
de volgende bef1uiten genomen, werden:

<,.IJ~' ,Dnt de afValrwan Zijne Excellentie dèl1 hèer graaf'j
,v.:J\l!.den Hervonud~n.tGo!isäielJst, aan de kerkbefl:utcn ).~in 'llê

11:\b,i1rigelal1den,,~,zoude bekend gemaakt \vordel1. ""

,!!. 'Iihtl eeit claSfi~aal;zegel i1i koper zOQde g;llokeu' wor~

'den; verbeéldende' .bet"féhip" 'waal1in }ézus metzijiie Iee~

'lingen ,ziel, bevond;,,) Matth. 8,; me'thet opCchrift: JIeef'el/

beptJut'i.No,IIi};wergt1tln,li(Dit zegel 'is Uog'vool'h:1l1den.)I1J1 r.b
.,.'3..1'1Dat: eeR brfef, .uie- l1aatn val1'!d'ege4eele':Clbsn~;;i ':fiii

.- . ,".' ,, ( , ~ ',1, ti"" !rrl
, "1' ~~,t' f,Y '," "'" ;'" ,:q~

/'



I
,.1

I ,f
,

~
~ 198 )\ ':,

J

niet'ir~ad?aapi) 'd~n graaf '(.oor ~Isnog, aIleennanr;

'De,mh~im te ,~at~ltreizen, daar alle zijne hofbedien-.

d~fJ,':~n' zl=)fs,de ll<}tfó]daten, van, den Hervorl~den,'/

Ç.qdf@jensc w;trep. r M~n bewoog hem' derhalve' tot(

9I~~e.f~e,ek,~n'l1g.v;}n:.e~n beyel", waardogr de Munfter~

~chFfj IVP}99r'\l\-tsR,O;r,~evqlmagt,igd werd, 11~tkastttel: c

nw~.\.2S. pJ~nf\1~n61er[ch.efoldat~n,.te 9~~e~ten. De.
~.~('~e,1lqnchej!;11,g~J~pm.et1zUpdç, ,Ie~ z!jl1e order aan

d~'I\gr,a;vi~ivertooqd"hebbende" werd,Nj wel ~beleef..

delijk ontv,aogen., .mF\\lf~;de overga~e, \jan, het kasteel,

tww rqpdpjç,g~W~i~er.d, fen mjnste. C~t 'zop lang, dat

è~''1~!ryj.n, 1~~t1~r~n l?~l1pal" .~]ierover lJ1PllPelmg

~çfj>ro~eO~O~9~rJWb.qr.n~.I" <, ':.ih ,\1

f Hj~rqBf, V~J:[çht~p:J d~ ~Qrkcbi~rçhopzelf, ~et,Z
fQ~3900.. m?p',( Z9,~ ~ap'anerie,alh}nfgnç~ri~, ~n de

pOoRi~e, Y~ldl1:u~J{eHf~o ho~wjtfers,. ,OIIJ,I,zqo als bct
fcbe~n,.. ~~fq In~c ~J7.w~\~val1'be,t IW.!!t~elt"meesçerte
p~~kenr, Degra~i~ fb~q5rl1l1:igverboden, dç pQortcm
te. openen. Haar bofmc~sc.er WOLF echter, die voor
~~;;r:. '(. I.

zijn leven bang was, noodzaakce de wacht, buiten

weJ;em.d~, gr4fltl)Hde{r.{]eUtel~ ovdr r~er gelvc11.I Als -,de,

" t, 'I:, ." , I ')' ,..4 'HI'j') ,"f! ,:" J"" Q !""gra~
.." .J} t", 'J" 0'; r,I)Ii:iY'uJ Ih(1 101 "b

(J~'I\:{eeffl}~:c SfynoBe: a:b udeTgezt;ulJeU" wdJrdan ,met .v'è'rzotk ,
rou. i d,o,pr ,U!sfche.n!kofns,t der iHeeb'f.ch.e::)regbri4IgY1óe' b~fcll'e~

,nlng van den., keurvorst ~ah(j BmiJdállhurg.,u"voor!del,h~r,..

~@.F»Jqfi),'Iq~pk Váll'. hec$lgr:tafféh'ap' :B~g:théillq rin) tet;q.Qepel,l.
.Q~J;e~JlrJgCA~O~...denufpreddku,ntOVENLUS,geteekend'Jwerid '

V~Qjg,f OCf:o'H!Ulq8(l)pge>!leld,;IIn..d>ell.!I~.De.e.~~. j., luet!'itllé
daarto~ !PMUfi1.l!eJ:uie~,f1/.1k~el1",,':lInnd)u'k~t1rV()J'(f~1i1k\eJl'~bQf..

1:1F.9ldilt!!i1.Jff9ND,P$wtg~KI~pf g.ezJ)uden., M€:Q 'fre hed pro(1to.
~l V~I' q~ Çla$4S oph~t' jaar l~qa. '

Iml

. .

( '99 .>

. gravin ou" pit haar vertrek, dep~tJpJ.}ftçrfcb~n",bevet..

hebber, mft zijbe manfch.,appen, zag oprnarfcberen;
Ji~p ziJ in peJ:iè)(;mn~Pr de P9prt,l, om;de?e1yete .

, lluicen~' Het was' il1Cusfch~nç~,laaç, da~r petll~o9); ,

I mai1doreeds tc ver geavançeer4.was. De yors~bili.
[cbop en de graaf trokken npm,et dep fiat naaf

" Bemheim,terWijlhet 1egel;~n de beide, dë Br~cht~
genaamd, fiaan bleef. (*),

De volgende dag was j.u~$t,een, ~o1'!dag. 'pehof-

predikersER.1'oRIUSver[che~nlJ~ar gewoonte, On.1d~

leerreden te .Qouden, m~~r wèrd op eene fpPtachtig~

wijze afgewezen, en dç B,..9PJl1§çh.Catbolijke Gop~.
dienst, van del) Munfl;e,rfchen Do\nkoste~ VANiKOl}'F,

~naamd SCHMIESING,en den JezQic CÖRLER, in d,e
.flotkapel verrigt. De bezeçtipg' werd vervolge~s nu~~

5!1> man vermeerderd. lIet kasteel van denoodige

. ~mmunicie voorzien cm nog meer ,bevestig? ,~~~.wijl

..de Munl1:er[cI1e gehei,mr,aad "vgn WIEPfNJ$RUC~ .d1U

;de Jezuit c.ÖI}LER, coc op;l,ï.en~ts'rV,aJ:l,den g~~!1fa.~~-

.gefl:eld werd~n. "Daarop rejJ3Qepe ,bisfchop ,w,ei7~'p~,

.den graaf" ond~r-verzekerd~ : ;b,ewt\fiQg, terug latenQ~..' ' .. .

. .Na verloop van vier qagen riep, de bisfchop hem
echter weer coczich. Nu volgdenverfcheîdenebe-

t~((len,'welke qen hc:rvormd:p, ~H~~~btepep ,tO,t 'grièveQ-
,de' [mart f,vei:fl:rekt~nt cn,'1V,~ar,<alte d111deli1~tOon-

den, dat bun landheer .thanS1flech~ibet werl);tuig ç1ès

bisfchops was,Waarvan zich dezebediende, om de
j;.! N 4 i Pr@-

'--I., f li , . ,
< ("')"D~; lJi$wnop trok mec 20q r"jt~- op het. k~ste(i~.'
Men' zie het clasfikale Protokol. ' ''1

I~'


