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,gegeven he.efc,maar het is niet voI!(0111enz~ker, of:
dC~zelveten u.irvoergekpmenis. Hec kan zijn, ..dAe, -' ,.. "

I<,AREL,naar den verftandigen raad van zijncn leer"\,

JDeefier, deze wet piee. fireryg~IiJkgehandhaafd. \

~eefr; (-) of dae de c:cifle pisf'(hoppen' begrepen;'
.beb. '

,\

':'C.) De" naam van deiën waardigen 1eerll1eester"wiens'
aenkwijs Verresboven den gè~st zijner-eeuw.verhevenwas;

. verdient der vergcteuis ontrukt te' worden. ,lUj h'eette Ar.- '

ClJ}NUS, en ftamde .uit eeu Angel. Sakfisch geDacht af. Hij
rieJII ni~t alleen aeu bisfchoppcn ,maar ook zijnen gfoIJten

leerling, de tot, het Christ~lijk geloof b~eerde Sakfen , valt

' ,'deu last der ticndetl te verfchoonen. lVferkwaardigzijn de
'\Voordcn, Wa,arvan 'hij zich,. in zijnen brief aan eencubis-

fchop" die tO,tuitbreiding der CJlristelijke leer on~~r do

Wcstphalen gezonden 'o/a~, b~.~iende:,,, Keer met bIijdfchap
" tot' ons weder (fchreef hij) en wees een prediker der

' , ,!,

, ;, 'waarheid, geen eèfther der licm/en: ollld'at de 'nieuwbe':'
" keerde ziel, metcle Apostolifche godsvrucht. behoort

~,' gevoed te. w6rde~1, tot dat zij. groeije, gezond 'eîi~ '" [

"vatbaar worCte voor',vast,~ i!),iJzen. Zouden wij een jUk/
" op dp,n hàls van ou-kundige menfchenleggen, he/gem
" noeh 'Wij, ?2°fh onze lf'oeders bebb~~l tmnnen torfchen 'l,

c" Derhalve vertrouwen wij, , dat de ~iclel1.der,,geloov,igett
't in het geloof ~aQ./ Christus zalig.worden/' .

, Even ZQOnadrukkelijk waren de .woprden, 1)1et weHee hij
, :~en keizer, 'hetJ'orderen d~r tienden van, de bekeerde Sak.

l:m, ontried." Men,behoort in overweging te, nemen {zei." de hij) of de Apostelen, die 'van ChristUs' zelven onder.. ( ,

'.~ ~ezen en tot; verkondiging van het Evangelie.,: in de We- ( ." reld g~zouden waren, bet invorderen d~r n~lld.enooit
,; zouden v~rlang,d', of het geven v~n .dezelve ergens zoudett
-" gebeden., hebben:~,
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liebhen') dat de \\Tesephalen, als' bewoners van veen

en heideg~onden, niet in iJ:aarwaren; de 'ticnden op
re brenge~.v 'Ten Iilinfte, het uleesreland.in ons

~raafrchap is van de tiende v~lj. ,HÎer, ~n daar
Jl'indrmen, id'~plaats. daa,rvan, een zbogena:1md'eflop,
l.ak of bedÖngcilétiende, welke, in eene affpraukof .

fen vergelijk l~ec de geestelijkh~îd,! har?ll aorfprong
fcbijnc'ce hebben. (*) .

DiefJjlen.

, :ç>aar de hezicrer,van den oudilen en voornaamf!:el1
110f vele lasren had; daar ~hij dikwijls" t~r bezar-.

, ' '[,

gil1gd~r algemeene belangen, ,van huis moesczijn:\ - "

zoe ,boden hem, debczicrers der .andere hoven, -tbt. . I".

c,en blijk. van erkemen.is voor zijlie moei re , hUilDe

dienften aan. _Zij hielpen hem zijn land ploegen,
zIjn gras maaijen, zijne vruchten oogfidn.! Die wa.
ren VrijwiIljge,c;Jienften, welke beden geuaatl1d Wer.
den, omdac zij op verzoek of op"de bede van del}

hoofdman gefchiedden.,. Door de 1l:eedsvoortdurende

gewoontè werden, deze beden"eindelijk, gedwongené

dienften.(t) , \ " Il.
. ~"', '

J de lezer, die bet latijn verflaat , kan de uittl'ekfels uit de-
ze mÈrkwaardj~e brieven, 'welke e~nen zoo,/Chris.telijkett
geest :.rdemen, d~t men zich grooteJijks daarover ver,wol1de:.

. ren moet, wapneer,in'en de verbast~ril1gdes Cltri~telJdoms
en 4e heerfchehtle denkwijs val} ~!iel1tijd in aanmerking

neemt, bij JONGlUS, Hif1:.,Anf' Cam. Benth. pag. -45. le;en.
("') ~1ÓSERSQSlJ.Gerc~ Î TheiÎ +ter Abt..

(t) KINDLINGER.,Munft. lleijträge § 10. zegt: Van den
'Vrije'u Saks, konde men dool' een verzoek veel ;1Uaar do'or

een beve~ w:einig verk,rii.gen.
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'II. Edele Hoven. "

AJle hof.. en erfbezitcers waren oudtijds ei/el en
. "rij.Het.: konde incus.fchel)niet rnisCen, of de be..

zitter van den oudflen, en voornaamften 11Of, de',

hoofdman, moest, .bij. tijd vervolg, edeler (chrjnen,
dan de overigen. . Onze cegenwoordigeen vo~rmalige".
edele~zijn meest alle uit die hoofdmannen .omftaah.

\ Alle c;genw~o!dige Scholcenboven, zouden edele ho-
I ven zij;, wal1';;rnTét-aegeesceÏijkheid vele derzeI.

. ve' ,,31111zich gebragt en de overigen, door tijd en
rocval, eel1e,andere befrcI11I11ingverkregen hadden.

\.. -, - Toen de graven van tijd roc tij~ in magt en aan-

zie~ ftegen, en e.indelijk landsheeren werden, w.ns
bet voor hun van graat 'belang, zich van de hulp en
medewerking der poofdmannen te verzekeren. Wa.

ren de grav'en leenmannen vaD den keizer, dat is:
hadden zij zich verpIigt, den keizer, bij de verdedi-

ging of uitbreiding des rijks, te dienen, en genoren
zij 'daarvoor vele uic(rekende voorregten; de vrije

hoofdmannen. gingen"~en foorrgelijk verdrag mef den

~graaf in. Zij verpligrcen zich hem, in alle zijne on.

dernemingen, gecrouw , ,doch zonder loon, bij c~[raan
en overgaven hem, tot een zeker 'Qnderpnnd hunner

:/trouw, het regt' van eigendom aan' een of ~ee~ 'van ~

bUijne'vaste goederen. De graven' verpIi,gccenzich,
[Ot gelijke trouw, 'jegens de hoofdmannen. Zij ga.
ven de hun aangebodene g<;>edel.en,waarbij zij dik.'

wijIs nog andere voegden, aan.hen terug, 0111dezelveI

te htmnel1,.nutte te gebruiken. De graaf \\!erd nu
. ,leen..

. ,
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l~enheer;. bet goed"een lemgoed en de illh~bber

i daarvan 'VazaZ of leenman genoel11d.~
Voorheen had men. vele edelen in het graaffchap

Bentheim. Men vindt hunne namen nog in de oor- I I. .' '.<1

konden der twaalfde en derdendeeeuw. BERBERT .'fI."f'\ ;:""'i'~

VAN.:!'IMO.':.TE!'., me' ziW ~O"2!''!, en lI'.\,!!~N~AN...:.te si.
,,''!.~ST01lP, gaven in het jaar :n S~ hnnne ,oe!lem- tY..)..JJ,.. .
ming tOt het .fHchten van het kloostérWiemlarfchen. 4~ ..,'~.
'.Onder verfcheideneoorkondep, welke de geleerde 1 I

JON010S leverr, ,/lam de nam:,," .ERNlIABP VAN' !
DRIVORDEN, EVERlIARP VAN nAKELO, EVERHARD \

VAN QUENI)ORP, FREDERIK VAN ]t~GDEN, HERMAN IJ. . J

VAN B~ÀNDT~LGET, LU1?OLF en MATTHEUS VAN'

SCHONUV-ELD, (*) JiERl\tANVAN GÖDi.LINGENofGo~.

LENKAMP, enz. .

Deze edele hoven kwamep, van tijd tot tijd, door

fchcnking,'koop,. (t) <;>fdoprrhct leenregt, bij het. ~ uit...

...

ol'

"

C*) Thans eelLboerenhof te Wilfum t tnec eenen watermo-
len, die de {poren der oude ;racht en voormalige groot-
':\\eidnog duidelijk vertOont.'. ( . '

(t) Zoo verkoeht,en de broeders GItIUIAIlD,FREDlmnt en
JOHAN.VANQUENPORP,,-(eelle boerfchap in het geregt Schut-
terpp) in 1380 aan BERl'CHAllD,graaf v:m Bentl\.eim f den hof

te Quentiorp met andere goederen en regten; waaronder het
JlO\1tgeregt ovtr Iner!o. JUNGIUSCodex Diplom. ,pag. 373.. (

.De meesten Qllzer voormalige edelen zijn t waarfchijn1ijk
I' \

-in de krUtstogten van de JIdot ude en 13dceeuw. welke'
zoo veel adelijke fnmillën In DUitsebland geh~el uitgedelgd
llèbben, gebleven, vide-l\.~l",,'J!.~.Q...Gy! .$ommentatio de
fruetibus belli faerl) pag. J3S & J39. ~, .,' . -De

'\

\
1jI"

. I:

~

. '

.' , (
I

)I ..
, I



,f' ...
I

t'
f
I

l\ 1.
1 ,I

I
I
'I

,. IJ

1I1
. I
!

'f~

I I
I '

! }

"
\ ) !

/

. ,,:
(- 94 )'

, , uîrt1erV(fll' van den tnal1neHjken ibm" aati de ge6gte~",j ,- \'. ,

lijkheid~ of aanlJet Huis Benthèim, len"wer~en met
~',. " ."erfpachters bez~r." 1 .'1 r I,

i "' ,

" De adelijke fsmili,evan. SCUQNEVELD., genaamd GRAASTO'ftP.
beO:olld 110gin 1487i MiA1IH,EUSVANISCHON!':V!!:LOondenee'..,
' , ' (

Ikende, nIs bal'gman, bet 'erfelijk .verbond, tUsfchen de gr3;7
~~nEVERwIJN'}.VAN:'ÉBNTHtJMeri EVERW'I]NiVANSTEINFUR11'iu
1487.' Hij bezat verfa,he.ide.l1eg,oederéil als bupgle,enen en In

l.tlimSfmtlfi1lSflatl.MeÜ zie het Revers bij ]UNGlUS, Dip!. 71.I

\ '

, '
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wonen. Opzon-en féJsraagen was daar een druk

vtr,~ee>r~ Dir ,bewoog ~verfcbeidene.menfçhen, zicq

hier ne'der te zerte'n, om handelte drijven. i Lag de
]{erk ot;'berkloosrer) aan eenc rivier, aan,eene

Iand1l:raá~of of eeneande.re,-v~o~dcn hand:l'g~fchik~
te, , pInats, dan groeide 'het gecal der huizen.in de
nnbijhei4 gerzelve, des i,ce" [oeller. aan. Benige dier
,porpen werde'n," ter'bevestiging van de 1}erk of. 'he'!:

, klooster,' met muren omringd, en .zoo!' omfiot1den;'de

fl:ed'e?, welker bevolking" door ide'befchern?ing,. die
~11en;achrer, de! 'muren ,~nwal1en~ cegen vijàndelij.:.: \

'k~ 11:rooperijen., gGnooC, dageHjks .toenam. Vaotijd

tonntijd, werden .deze.fieden ",met bijzondere pii.vi:.

legien 1,Je,guniHgd", gelijk wij 11ier.n~ zuIleAaaniv'Îjzeni

'\"

.. ...

,,'

Lot gevallen.
) , '" I

lIet ,graaffchap Bencheim ..worde' v~:rdeeldil1' het

iJ1o'Yengr.aaffènap .enNedergraaffcnap. '
'Tot he~ Boyengrf!(tffèhap, hehoorenL

J. Het vlek BemhÛm,.. vatl°uds her de Z'elidel~,
,!riedergraven. , . I "ij,'

. 'Il.' pe fieden SçnÇJttorp ofSchuhtJrQP en
Noordhoprn.

ilIl. De dorpen Gildehuis, Ohne en Brand/egt..
,TQt h~t NedergrClaf{chap%rden gerekend:

1. De fiad en het voormalig ka~teel lVienhuis \
()'f NilJu'W'enli'uis." " :\ . "". / ,

,/ Il. De dorpen U!zé,n, ,P'eldnuizm) Em;nelk4mp

'1;°L~mlicheim? .4({ar C11W:i/[uJ/1.., ' "

.' BENT..
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B, E. ~ ,T HEI M.

Dit vlek heefr' tcr oorzaak' van het 1{35teel, ,her;
welk, in vroegere jaren', toen de kr~jgsku~st aièl1

bOogE;11tTap '{an volkomenheid nog niet bereikt had; ,I ' ,

'eene fterke vesting was, dikwijls veel geleden. 111,
den zevenjarigel1oorlog, was het, dan eens in' de han,;,

,den .de~, bondgenootên, dan in de magr dèr Fran-

{c.hen. In het jaar J79.5 dEn"'I'3 Maart WerGl~er,
. ,/;àoorden beruchten-Yranfchen' generaal VAN,DAM-

1,iJE,van twee zijden r,egel~ikbefchoten. Des-:avonds
.~ van' dien dag ging het, bij k:tpimlatieaan de Fran-

(ehen, over. Den volgenden,dag moest de 'burgerij
.zicheen halfuur ver van het vlek verwijderen,daar/
)TIen het kasteel, op bevel van VAN'DAMME, in de

lucht wilde doen' fpringen. Geluk~iger wijs gingen
de Ionrep, welke her kruid, inde voornaamfte mijn

;:zouden"aanftekcn; uir, waardoor her fchoonfie ge-
bouw gered jen her vlek b,ewaard Werd. De oudfre

.~..en merkwaardigfre gebouwén van dit beroemd k{1s-
\, ,

teel 'werden 'imusfchen vernield~ De generarI VAN

DAMMEftichrre ?ich, , door deze daad, eene gedacb;.
ttenis,', die b~m 'weinig rot eer verfcrekt, 'C.) d-aar
het doen fpringeÓ van hetkasceel , hecwelk, bij de

,vPJderipgen in de kl,Jnst van oorlogen, geenen,re-
genfcänd van eenig belang bieden kan1 geheel '°1.1-

~i10ödig was. '

Overigem mo.et ik, -bij het vlek Bentheim , dit( ,

'nog aanmerken: cUltde fchoone hervormde kerk
, ..." ,

, met

)'

, en Hij neefc.zich iu twimJi jiren tliet ve~etera.J
, , I

~

"

,
,

"
!

) 11
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c,

met den tOren, van grond .OPi'vnieuw' gebouwd is~

WMrtoe de graaCARN9LDMAURITzwimiELM,:den9
Maart 169+'; den eer11:enfret!n"legde; wotdende de

tweede, door AR80LDJOOST, 'vÛjh~el'van Eisbach,

j!1 den naam der land[Ganden,Jen de derde, .door de
b,urgelUees~en; JURJEN HOOGKLIMMER. en HERMAN

l"ALTHE, ) gelegd.l*) Een kwahier uur gaans van'
i>\' TIembeilUJigt, in bet Bencheimer woud; de berbem-

, de zwavelbron, o.Jè'r,.wJervoorcreffe1ijkhemde 'heeren

ÇOHAUSENen SCHUTTErwijdloopig gefchreven hebben.

pe cerfte gaf in het jaar 1713 .her ~olgen,dewerk

daarover in her Ueht: IC' '."

'Ben'themocrr:nc, das 'ist, kurcze- Ahbandlung "071.

dem in der Graffchaft BetJtheim herfürquitlendt;n

Gefundheitsbrum1en in 2 Theile abgetlzeilt lt. f. w.

attsgefenigt' von ]OHANN HENRICH CC/HAmEN Hitde-'

flo Sax()n~ M. D. gu/ruekt ZoUCoefsftldr bc;y BElt"

.THOLD HAUS-TäTT.1713. 8. 168 pag. .
De laacfte fchreef in bet .jaar' 1755 eene.verhande-

ling over deze bron; onder d~11titel: PhyflcaZisek-

, .tbymifcbe Yerfuehe oder Be[chreibung des Benthei-
mer .Ge{undbr(tnnens, nebst einigen Erzähtungen
')Jondem Nutzen desfelben il~ 'Ycrfchei.denenKrank- ,

4 "

heiten '}Jon A. E. SCHUTTE,>Med. Doet. und dir

Graffchafi .Bent/zeim Landphyfieo. Hai1nover 1755.

r Op, den ,raad van COf:lAUSENeJ;landere genecshe,c-, ,

,ren, ~jer de,,graaf SÀI.ENTIN, JfRNST VAN ~IANDER-
:-. G SCHEID

, , I

,e) De bou; Jer Roo1l1sc11Ca~h'oIi!fe aan d~n H. Johanne,
ge\\1ijdé ker~, .wQrd in 1670 bdgonuëll én i111~76 voltoQId.-- , ' , '
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S,cilBlp"IItANKENIIË:IM, 'voogd van den"tOen'nog mÎ1jlJ
" derJ'arigen O'raaflIERMAN,FREDEIÜKvan' BentheiÓ1, in) ~ I

h'et jaar Ir 11, bij dezebron~, eenige huisjes bou.,
wen, \en, .het w<mdmee nieuwe wandelpaden,en pi-
rinniden, tOt verlllaak der badgasten, verfiéren. NaI '

\verloop van eenigen tijd, ~iet biJ echter , deze ge.
bouwen we~r afbreken. D~, heer RUMPmeenr,1 dao'

'hiJ dit gedaan hebbe, uitverd~iet, over zijne ce leur'

geftelde verwachting, Idaar h.et getal"!.tervreerhdcIin-
. gen, ,:welke de ,bron kwamen bezoeken, zoogrooe
niet: was, als bij zkb voorgefteld had. De heer

COHAUSENzege imus[chen, 'dat zulks ge[chied zij,'

opdat: de herten , door het dagelijksch ,verkeer ,der
men[chen bij de bron ,van hunne gewone ,.drinkplaats
niet' mocrten verj,aagd worden. CO) >(6 , ' "

De eer vnn ,den graaf vantMANDERScHEID'tBLAN~
, .I , ,

XE-NHJtJ'Mverbiedt ons, ,dit la~tfte te gelooven.
De uitmumende gctUigenisfen" door den beroem-

den HT9F&LAiNB,en de Groninger Hoogleeraren 'J.'HUES-

SÎ~K en STllATrNGH, VOot.ee.nigelltijd, \jan deze bron
"afgeieg.ä., en 'de 'wensc11, door deze laatften in, de

N>èdér'1andfcne,'Letter0efcningen geuit, dat het Hoog
:Bel.1:uurde~ hands, zijne opmerkzaamheidop eenè.

bron "vestigen mogt" welke voor die van Nenndorf-. , ,
in l~racht ,niet ,behoefde onder ceidoen, en welke ge-

'Wi~d0or d/;:Nederlanders, daar 'zij onmiddellijk aan

, ,.11u~~tîe.grèltZenligt, ,vHjtig z0ude bezooht worden,
1 . / ,;, ,beb-,

I

,(*), Vi~~ JO,doei .I-I€l'lUal~l1i.NunningU et J°b." Henr.. Ço-

h<1u[~I,~'~p~npercium-lit[erariu~l tom. I. pag. 140 ,)iJ J.u1!giu,~
pag. .2 in dè.1100', aangehaald: ' ", i, ,
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hebben Z. D. IJ.,. "de~l,regerepd,e.î).'VQr$~ALEXIS van

) 13emh'eim-Steinfur,th, be~()gen de bron tehef1fe~len.

l' IC k, '~.~ P.~in~ ~egen~.~al~Gro~tbrittaQj è enHan-
nover, 11eéftdezeondernetpipg~. welke voorde JiJ-
dende menschheid zoo' weldadig, en voor heevlek

Bemheil11z9ö,ntmit; is, - niee alleen volkomen: goed::

. ~ekeur9, maar ook de Doodige bevelen gegeven, 'on}
dezelve' zQo",veel mogelijk te bevorderen.

" """

, Het eerfte badhuis, hetwelk twee ,verdiepingen

heefe, is bijll! .gereed'i en er zullen vervolgens nog,.,
meer gebouwen..gefiichtworden.. .

De gezonde en aangename ligging. vanBen~heim,. ' ,

,;wo\ wel nis van. de- pron zelve) in een uic,gefireke
w~'ud; d~ krache vim hee water, Î).1 verfcbêiden~
ziekten\; de bekoorlijke gezigten, welke men van

de grijze 'rotfen en hee oud eerwaardig kasteel l;1eefc,
,,en de nabijheid ,van het f1e~hts'vier uren van hiet

gele~~n.Steinfurrh~,' met deszelfs v()rfte1ij~e~, 'nog.
onl~gs mer~e1ijkver'fr~aiden'~Bagno, doen ons, t11~C
redenen verwachèen, dae de, bron van vele vreemde~, .

Hngen'. bijzonder uit de nabutige Nederlanden, zalI '

~b~zochtworden; en wij vleijen ons', °Pt den grond

del" voo~deelige gctUigenisfen, door de beroemd1l:e

geneesheeren'van onzen tijd; nopens dit zwavelwIltel'
~fgelegd, m~t het tlreelend 'V~Druitzigt, 'daç vor~~j

I :ALE~~S,~iens, ~~~m door deze .~ichtingbv, de ,nako:
'melmgenvere,euwlgdwordt, den qank van vele gene.
Zeneninoog!l:en, .en daardÇ)orvoor de moeite en 'ko$~

.,tcn, aan dit wer,1cpefteed,rijkelijk b~1.90n~z~Irfprperi,:
/ G ~ SCHUT.. \,-, ,'; "',:'-
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