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refziger gegrav~erd,' zijn blijV,ende g~denkteekeheii
van zijne uitgebreidekunde en' zijnenmoe4. '

; Hij' werd, het fiagtoffer van zijnen ijver voor de
belangen van drn Nedèrlàndfchen handel. Met twee
f€hepen, de pijt e~ ,de boog genaamd, naar de kust
van Mofamojqueg~~onpenzijnde, en, in eeneb90t,
de rivier landwaarrsin. opvarenda, om met den ko~

ning ,der wHdenjn eeQcn'ruilhandel .ce treden <, kwam

hij niet terug. De fçhepen, \terfcheidcne Ragen,.~.e
vergeefs op hem gewacht h(}bbende,zeildeneindelijk
weg.. Alle nafporjngcJl, op" l~st der ~{omp!lgnie,

vervolgens naar hem. gedaan, war~n"vruchteloos,
Waarfchijnlijkis hij, .geJijkde beroemde COOK-,van

~e wilden vermoord. (~) .' "
, '\ 1 WIL-

(>Ic)De familie .'lan d~zen 'ler,maarden mnn 'r°onde nader..

band te Lingell. ,De ho~gleeraar B. NIEUHOFte Harderwijl~
CI1 de heer NIEUIIOF te EchtIer , zijn er afi1:al11melingell van.

Bij den laati1:~n heb ik nog .onlangs eenen originelen brief, ( ,

gezien, door den beroemden reiziger. in 'het jaar 165,9, van
, de. tledevon iJittllVIIl, (aan zijne I~oedc.rte UJzen gefchre.

ven, weHee'v.al)zijn verllialld" kinderliJke liefde 'èn zuivere
g.odsvruc1m;doortlallnde 'bewljzen .oplevert. '. "

Dez~ JOHANNfEUlloFis intusfcken de eenigfie man nier,
op w~lltell OIISVaderfand roem drag'en mag; het h'eeft -meer

'. ,I . .

andere groote' mannen voortgebragt. 'De 'BClt:KELM'ANS,PERJ..
" iONrussEN, PAGENSTECHERSwIlren geboren ,in het graaffchap

Bentheim. De beroemde regtSgelcerde JOH. OORTWJJNWES-

~E.NB(1)Rf),als .profesfor ,wan b~t burgerJij~ 't'egt op ,de l1o\'>~e
fchuolte l.ei.jden den 5 julij 1'737 ovcrJ.eden.,zlIig ,beteer-
fte levensli.cht te Ni6tmenlJuis den~8 Mei 1667. De :ge,-

l€!àrdc -R.VC1Qg~a;egr. vanhêlnln de lijkrede, welke voor d.e
l'e~ts;-" .' "

,
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Men le~stt ila d~ gcrcMedenis',;van,.k<CÎzer ,RARE";

.dm grooten? ,4acl1ij cel~~.aI~e~ber@r Ibewdners 'vaR

de oevers der Élve, welke de Witten. of lFiltfe'll'
J (

~enaamd werden, verder ned~.'watlrts, naar Franken.

tand, (*),.ge?ondenbeefc~ 'domdat hij Z~jaan~i'deEl..
yeniec, in tOo~bonden kQnde; fummige f-chrijvers

I 2. me.e..

, ,

I
I .

~, -
~grsgel eerllfewerJdm van dèn t1e~r W.E~:rIl.NlIiRG,te. HanOVét

'I746~litgege"'en, ~gep1'antsr is: De ;inri NielNefihüis -zal.
JODt't.1e,gel.o'(j~'i~van d~rm #~oien ;mdlfl". 'hltijd geienl:wtltlriiig

Il/ijyen, iC''''~ .' -" \. f ! .
,Vojg!!IIS h~ iV.erhaal V:tn eê~lel1~hllns,,~v~'~~~!i';Nbdl!r..

Jandf~lfen h~ogleeraar, z~)n de J.\Eá:tZ0NItiJSSJt~u,it een boe-
ren111Jis, tusfchen llemheim en SChuttorp ~ Póo,.ó.~:o~ ge.
Inaamd,' oorfprolJk~HjJr. De i1:amvllderaer geieerde r;1miIJe

als HU{1etl:c,naar dèhooge fi:~ooi 'V't;rrr01tkentljljtl!!, ed 'zii~
Den naam, bij ,den .pro.tesfol'<,~tèt .nfehri,vI~ 1o-8e ró},aer

fiud,.enten, apgeg'€vell 'hebbende , was deze V4Ît \lueelJi.(]'g~ dat

die naam, vaar eellen,man. die onder de geleer-den eeDeI.\ ' ,,' .
rang bekleeden wilde, veel te nccterig was, en dat de2;elve8
~oJgens de gewoonte der toenma~ige,tijden, hl eenen griek.
feilen af Iarijnfchen behaorde veranderd te worden. De
prliifé5fot', III.et wctetlde, dllt men in Mr gtaaffcb'~ DeUt-
h.e1m?(~'o~" het woerd lJroek, el!n~ge::t'ne~ne'weïlle \T'eri1:aar;
gaf tilln 'h~tz~lv'eódegewonè 'NederIandfche beteekèllis, 'en
tDall'ktè'vnnae lbèiBc'griekfcne'Waorden; 'Pér; (v(/(Jf')'én"zohJ,
(gor/til) dÎ!11nàntn PE'R'I'ZI!)NIUS.D.e hO'agleetaar,' 1'tit"wien,
!Ill!l~' ~ -dit berigt :hdb, \vees de bro'l1, uit welke Jiij 'liet.
rCIv.e geput had, aan.' ~e tlnalnVandb[ werki$ iD'lj i.u~
tUsf~l1'tlnontgÎla-n. .

("') P"t.mcèn. "

C,'*) JUIHWJS'. /Codex dip!. p~g. J9B in de ndO~~
~

\,
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me~nen, dat~it volk zich.gedèe1celijkin ,het graaf-

fch~p Bentheim, ,en gedeeltelijk in de provincie

Ovedjsfelneder gezet hebben, è;' dat de namen UI,
zen, .Wi1fum en WJlflm bij Kampen, daarvannfo

I' komt1:ig zijn. (~) "\

In vroegere jaren was hier geen predikant, en deI . '

. gemeente moesè 'den Godsdienst, te l!lzen bijwoneÎl~
!Hier was echter, eene kapel, waaril1', vóór de her-

vorming door den pastoor van Ulzen,i.:...nu en dan.de
Mis gelezen werq. Graaf EVERWIJNfie.lde, den 25
Julij 151[', <htj deze kapel eeneneigenenkape)laan. ."
aO.ll; welk~ aanfieIlilJg qpor den bisféhop van U.
trechç den IQ Qctóber 1515 beyestigd werd." Dè,

affchriften 'der oorfpronkelijke oorkonden, be~u~en

nog. onder de kerkel!jke 'papieren van Wi1rl1m~ D~
kapet moer: intusfchen ve~l vroeger get1:icht,zijn,

, wancin 'de qorkonde van .1511 fiaar: dat..in verte.,
~ J~ne tanu jaren, ter ~ere.aes afmagtige13.cods

en des ljeiligen confesflrs ÁmJlOnius, eene kapel

get~mmerd'W'as. \
4 Na'
-.ol,i~
< .1' ,. .' (

b) .DI~ is il1, het gpheel niet wnarfchijnlljk., wnnç hèt
groaffchap Bentheim behoorde niet tot Fraf/cia of het land
4er Franken, maar tot Westphnlcn. Dr IJsfef was ,de grens-
,feheiding. JUNGIps, ,Hist. Com. nenth. pag. 4'3, Wi/fum'
~s ook '{eel ouder'" dan duizend, jaren. Het. be!1ond dns
reeds voor KARELStijd, we1ks regering, over d~ Sakfen ,
luet het jaar 800 haar begin nam. .' "

In de' negendeeeu~ wordt U1(rum tot de Gau 11wl!nt4,
gerekcild. Men zie VONME'f VONBÖGEL~CA~l',Bellth. Ge--
fchich\e, bladz. T§. , . "

, I'

./

. ~ - ~ ='~-,

'. ( 133 )

Na de hèrvorniing ,moesten 'de predikanten van

.~lzen. hier des donderdags- eene leerrede houd~n.
Door een beOuit van' graaf ERNST,WILHELM, vanden
J9 Nov. ~662" werd (hier' een eigene leeraar aange.
field . -wiens naamTÖLNERUS was; (*) en aan wien
de graaf een fober inkomen in koren toelegde. Bij

desielfs overgang tot den Roomsch-CathpIijken Gods.f

dienst, die. korc daarna,vo!gde, fchijnc dit traktement,
her: welk maar provifioneeltoegefiaanwas, we~r in-
,getrokken, en dé 'heer' TÖLNERUSgenoodzaakt' ge... \".
worden te zijn, \ de gemeente. te verlaten en zijn for-
tuin, elders te zoeken. I

,.

In het jaar 17°1 werd hier, geIijk..te Veldhl1izen, ...
'weer een predikant, met 'çen vast,traktemencuic

bet ge.estelijkrentambt, aangefield.
In het jaar 1725 werd' hier eene nieuwe kerk ge.

( .
bouwde .

Den !2Mei- 1,773,ondt:ondhier brand,. waardoor,
6 hu,izen, benevens de toren en het dak der kerk,

, vernieldwerden. In den Spaahrchenkrijg heeft Wil-
rum, gelijk alle naburige (plaatren, veel gel~den,
Twee boeren,erven zijn ,geheel verwoest en nooit
weer' horfield geworden. De meeste inwon~rshàd.:"
den hunne huizen .verlaten, en zich naar,Holland of

, . ~ ~

elders b~geveq~ r ', -
, ,

'\ .

/

,
~

.~
I ~ EM-

, ,t .'
, (*) In mljne\uitgegevene leerrede, op het Jubelfeewdèr'
'hcrv~rming den 311occ. 1817. gehouden. fiaat TUMI/,IlUS,
dit iseene drukfout. gelijk er, buhel1mijne fchuJdJ vel,'

) andere taal. en IdrukfQUleninief1op~n2ijn.
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'E'MUi,L,ENKAMP, CIIoJ' ":
, , ! /[..' , ~

odk Emblicheim, en in oude oorkonden Ennen:'f
beim en lbnmiilkhem gennam,d" draagt ,ziJnennaam,I, , ,f

van, het vOorbeen hier gëlegene" nu reeCIslang ver- \

. woesce, huis of de hee~IijkheidE~tlichetm. Of. in- I
' " ~

tusfch~n het geh~e1e kerfpel vO,ormaalsvan dit huis '

, afhanl\eHj'k)geweest, ?ij, is èen~ nog; onbeOi~tev,rna~.
Sommigen beantwoorden dezelve .toetl:emmènd,en
hebben die vóór zich, dat in de 1eel1brieven, ,'weIJ{c
de graven van Benlheim van .den keizér omvangen,
de heerFJkheid Emblicheim, "bijzonder genoemd

, '.1 ,,' f

wordt; waarUit Jr]en, m~t eenen "hoog~ngraad 'Iatl
waaifchijn1ijkh~id, opm~akt, d~ehetJ geregt' en ker(pel

Em~nelenka1np ougdjt1seene ,bijzondereDYl1~sgeof /

Î1eerI~jkheldgeweest zij. ' , ' , '

Graaf. JOHANNESIL, verkocht deze lleerJijkheid, in

, I he~ Jaar 1324 aan G?,IDFRIED')Jan l}orkelo, als ,een
gr.aaflijk leen. ,Van deze familiekwamzij., dooi'kooij,

/ of erfenis, aan die van Gramsbergen. ,'Van deze
" I", I .

br~gtgraaf EVERWIJN'dezelve dOOI:koop weder aan

bec huis van pençheim. Dit, gebeurde 'iq bet jaar
~44b. De' kooppenningen, bedroegen de fom van

tweed~izendoud~ gouden Frqnfche, Jèhitden. ,

A~l1 het einde der 17de en in' het begin der ~8de, , .

eeuw

(IJ) De namen vnn verfcheidclle,plnatfen', wellre oorfpron-I '

"elij~ iIJ hlli~ eÏ!ldjgdén~ lJe.ewelk ef!t1e w0,~ling",. l,1~lrvnst

,::e,rblijf bet~ekent, zijn illaderh:t,n~ verbaster.d ht,kamp. Zoo
i~- uit ,]J:11J",#nkh"",-(};mtlJingl; oi. Emm,unslmiJ), ri:r!derband
EIIl11lC/~n~(I",'pgeWQ~del!.. f

i'

t
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~
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\~èÛWf11éeft~~tdorp, bint:1enweirlige jhren;, veel tln~'
deel door brànd gelede'n, ~ie," zo;~ aJs~m~n \\ervot1

'gens omdekte,' door eenige ,inwonersvan h~tzelvet' é'

uit moedwil en booshétd gefticht-was, ) en die Ms-
wègens den verdienden loon ook ,'ontvangen hebben;

I :ijnde -vier perfonen, onde.twe~ke,lria~J ~I}. vrOUJ,w,

óp ~rie' onderfch~ideme ptaarfen, in l:tecjaar 11° 3i'
verbran.d en dt;, vijfde gege~[eld,. gebrandwrkt en

gebatanen . gew,ordem, .waardoor ,del overige v~rboJi-
gene medepligtigen, dievolgen~ gel1uclueQ~og meer

';'~nheiIhadden ?wUIen aanfegcem" vnn huW gru~elij:

Y90rnemen afgefchrikE werEtèn. , '.
TQsfchen lfmme'.enka~p en.La'[trowoldligt het hUIs

Ec1ultr, hetwelk, eenel1"geruimèn tijd, aan ;de' ad~,
'Iijke familie van Laar, behoorde, van deze aan der

'. familie Gesler ce Nieuwenhuis ve,rkocht werd'; 'en
thans de eigendom vari' den heer NIEUHOFis~ '\

"lh de boerfchap L/r.kel (*) 'is eene kapel, w{1a~ln

pàê~predikance?,van Emmclenkamp" op bep~alde' 'tij-
~deQ, den G,odJdienstmoe~enverrigeen..Il1 deze Ibóev-

fchap wa~.in vr,oegere eel1wen,eene .ridderburg ;' wel-
, I 4" ke,"

"

"

s

(*) Het koninklijkMiniscerIete~ano~er. heefc~nn,deze ' ,

en aan andere. in de uabijheidder kapel gelegene" boetfchap-
!" f. ~

pen, wegens den verren affl:alldvan de Parochiekerkt!lli de '

moeijelijkheden. wetke qet bezoeken derzelve . voo.~l dft8,

w.iiî.tc,rs bij helt aan~\vellell der vecht, veroorzaakt" In het

, jaar 1819 to~ge{hiat!,- ~ellen ejge~en feeraar te,m°l:e? 90udeg.
.tIet getal der predikantsplnatfen jn bet graaffcqap Dentheini',

iS, derhalve, met ;4rkeÎa, '}'aar ,in de maand September Vá,11/
dat jaar), een beroep gefchied ~s,vermeerderdgeworden.

, i

-' ,
\
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ke" door 'de necrén7,van Arke! bezeten werd; en,

waarVaQ;l1en' in latere'tijgen D'ogóverbJijfrels gévon~
..denheeft. ' , '. , ')i

./,

I
,L A

,
RA

/

heefc van het hier gelege\ overoud adelijk huis
\ .e~ ,heerlijkheid zijnen naam. De,'bezittel"S 'van dàc

, buis badd,en oudtijds, over' een zeker distrikt, ten
naaste bij uit '15 huizen be!l,aande, hunn-e eigene. ' J

jurisdictie,~ terwijl'-,..het ,overige kerfl'e! .,a;tl1het ge.
, ,"-'"

wone" geregt van"den landsheer,onderworpen was. j

He~oorheen bevestigdk~t'eel ,tCLaar, zoo wel als ,

~el nabijheid der vesting ,KoevorBen, is, voor ,het
plaatsj~n, dikwijlsrioodlotrig geweest.

In'het jaar, 1227 "werd het"beroemdehui1J Laar,

door' den bistChop WILLEBRANDUS'{nO'Utrecht Ver-
overd en geh~el' verwoest. Naderhand werd, het wel,

weer opgebouwd',~ maar niet weer bevesLigd., In het
'jaar 1'22.8 werdh'et aan EIL,ARI>van Bentheim ; die

,,\, /' , " '

vermo~deJijk' de liroedef 'van den .regerenden graaf
DALDUIN.w~s, door den bisfchop, tcr belooning,

voot de aan;hem in dezen oorlog"bewezeneI dien-
fhm, opgt(dragen. De manJ1~lijkeamá111meHngender'

familie vá~ Laar, in het b,gin der vorige ,eeuw " uie-

c-gefforven zijnd~, werd 'hee, als een leen ,van de1,1
~lalldsheer, dool' denzelven inbezie gegomen, en met

zijne domeinen,vereenigd. In den Spaanfc1)cnkrljg,
in de jaren IS9~ en 1594, hêefch~~dorp Laar .veel
geleden , bijzonde~ï van~! den Spmmfchen gener~al,

, . , fRl\N-"
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rr{1\Nçpîs VERDUGO."In den MunO:erfthen ood,o~

vc~nl67'2moe~t ook het Laar,> bij die belegering,
'en verovering :van Koevorden, veIe rampen verduren:

Digt bij dit dorp ligt het "adelijk,huis\ WO,lda,

I hetwelk eerst aan de famiile van P,ESTE~S',naderhami '

.~an die- van SCHERIi'F,vervolgens ~an hel: geflacht
\' van WALRICH,behoorde, en eindelijk door de heer.en -'" I

. van llENTINK gekocht werd. In het jaaF 1819 is
deze ,ridderburg.door de [chuldeifchers van 'den over--
ledenen laatfieil bezitter, voor de fom van achttien

duizeodguldenverkocht.
,f

";

, I,;
I,

,

IV. Kloos'tevs.
\ i
, è, , i

tVJen vindt in het graaffchap Bentheim twee kloo~,-
"t~rsWieimerfchen en Frens,p'egen..(*) ,

" Wietmerfchen was ee~t een kfuoscerder monni.
l,cn van ,de orde der Benedictijneft Het oncftOlldj
in de i 2de eeuw op volgende wijs:

1(. " )

, Een edel ridd~r, HUGOVAN,BURENgenaamd, ,di~, ,
zich aan het gewoel d~r wereld onttrokken ,en ~et,

,vrouwen dochters, kn.cchten en dienstmaagden" twee I

jaren lang, op eene eenzame plaats, genaamd Abten-, '.
rode, i,nThuringe\l, opgC;Jhouderihad, ~eerde van daar'

terug, en verzocht zij2cn bloedverwa~t aUGODI]NAST..

VAN GOOR , om eene pIJlats, \ waar, bij met q,e zilnen
God dienen koude. D,eze ruimde hem eel! klein'" ,
l.erksI{en teW eerfélo in, Waarcoe,de bisfchop van'

I S ", U~"""
".

(*) Wietmerfchel1:wordt iu de oprkondenvan de I3de'en
I4de eeuw ook< lVInrrejlFode gel1oen~d. ' \ I
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tTcfécht "tijDe tdeft~mm'ing gaf. Rier leefde htj meÊ;. -
,erfdlei'dene' mot1niken 10 ja~enrang.. D:t<tF'echter

die pliacs voor'h~m en de Zijn~nte beperkt was:, ,. '. .
2:00 wendde, 'hij zich rOt de gravJl1 GEERTRtnó van'

" I Bem4ei'm, en bad,"met gebogene knieën/ dat heê
baar behagen mogt, l1em"eenèn'zekerenn1er~ch,(*)/
(onbebouwde 1heek) cusfchen de boerfchappenBa-
R~ltJ,en Lone gelegen, rP'leqnersro genaamd'-;wt,

'vereering vaniGod in te rujmen; hetweJk de gravin,~ . , ,
'r, ..,', 1.' . ,
die 'lover den dood van haren, gemaal, den paltsgraafl..I ,
0'1'1'0, nog ieer' bedroefd was, l~em" tot troost van

deszelfs ziel" gaarne /bewiHigde. De grafelijke vazal-

, len en minisccl'ihlen, onder welke HERBER.TVAN,BI-.

lWOLTE", ODO enfIERMAN VANF~,ENSTIU:JIl'waren)

gaven hunne leenel1' crf al de regten, welke zij, oP.
voorgemelqen merséh "hadden, aan de gravin tel'ug.
Deze gaf \nu den mersch aan den Mun.fterfchen b~s.

. , "

fchop FREDE~IKover,' qJet verzoek, denzelven aan
. " I

r . dèn a~t eI1 zijne geestelijke klldd~ in te ruimen.. ~ .

Die gebeuI'deIn het jaar 1152. Ct)
De" 6isfchop fchonk aan. het klooster v~rH:heide-

'De priviIegien~ en, Helde den'oezitter van den burg
, .< { At-

"1 , ;. . ,(

. (4'1Het woord Mersch beteekeut,. in het graaffchap 8enç, ,

.11#"; ~.I'.ll1ei:m, eene gcmeene we'ide J 'of e~lJe groene vlakte. /J7ict. I'; "..~ ... i"\)f Wijtmersch,fcbijnt eelien uitge-flrek[~n of afgelegell me"rsc4
" ~u te duiden. Id de oO,rkolJue fiaat quandam incultam ter-

;am' et foliratiam, omnibus homin1blls hacrcn'us inntilem.

. (t) De oorfpronkenjke oorkonde' der fiichting (rail dit. \

klooster is nog voorliand~n.

\.

"

1/

,
)

'ti.. , ;
I

..)

)
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I

, ,
(Y'j9 )

y

.I1!tfma te.ScnUtterop tot befchermvoogd v,mfherzelve"

.oon. Wietmerfthen. "bleef 'imusîch~n,' l1iet lang, wat,

Hét ;o01'fpronkelijlt was. In de I,$de eeuW, kW~tn

het, reeds in vrouwelijke handen, .darar de Benedif;,..

tij12eftzich"113:)rUtrecht begevenhadden. I

Ju"latere tijden was het -een wereldlijk fi:tcbcVQot .'I
adelijke'freules. (*)'
,r In het jaar 1806 rwerd het opgeheven. /'

Frens'Wegel1. (bit kloos[~r werd, in het jaar.

1394, aangelegd. D~\ gefchiedfchrijvers (t) mek, . 1

den van \ deszelfs Qichtin~ ,fe volgende bijzonder-he-
dèn.: EVERHARDUS~AN-EZA, paswor en g,èneesl1cer I

te Alm-é1o~,JEND~RIK KRUL"L,pastoor te Sshuttérop, (

JOHAN MONNICK' ~ burger te' Schucterqp ~n REMll~RT
VAN' GOER., burger te ZwoUe, kochten van graaf
llERNHARD, voor eede zekere. fom geld, \ het huis, en

erf Enolding " in het kerfpel Noordhoorn~ aan den l' '

weg, die door,de fnark-Fr~nsdorp of. Frensterop,
gaat, gel~en), om op dit erf, Wt eer van Goden van

. de H. maagdMaria, eén klodster te bouwen, waarjn.
de Canonici reguJ.ares, van-deorde van den H. Au-I . .-'
gttstijn cn andere" die zich den geestelijken 11:and,

wijd~n "jiÎden, God dienen z0uden. Vier geestelijke,
9roe-

f i
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, "

t

l.

, " ,

C*) In'het jaar 1633 gaf de Zw~edtche 'rijkskanfeller'onK.. '

SJIERN, in den naam der koningin CHRISTINA,dit klooster aan

den óv~rftel1 VAVA50R, t,er belooning .zijner bewezelle dien- j ,
- fien, ~ten gefchenke. Dezev!;rkocht intusfche!t. de ,op dell

d:uur onzekere, donuatie aa~ het fiicht voor 1000 rijksd., )
ct) NlCOL~ SCH-ATEN,Annal. Paterborn. Tom.. 11. pag. .dAtJ., .\ T'1" (

Jcm. LINDUOl\N, Hi!1:.J;pisc. Davellto cap. 8. § ~. '.
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