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broeders, met naam UENDEIUK,KINDESHOFvan :oe--
Temer; HERPO"VAN.LIPPf:, HER'~AN'PLETTENBERRICfI

'\ en JOHANVAN JULICH, dIe. t(Jt bier' toe in het hujs
van EVERHI\R~USVAN EZA, te Altnel0 gewoond had......

del1, begonnen, den 2 Februarij 1.394, het bovenge.
melde van, graa~ 'DERNiIARD,gekQchce,.boeren. èrf

Énotding, toe een klooseer in ce rigcen. .'Zij verkre-
gen den 1 Mei d. j. de goed~'euring van den Mlfu/
fterfchen bisfchop OTTOVANHOJA,. van bec Dom-

kapittel en den aarrsdiaken. Den 2 I December van,
dat jaar werd hun Ideipe bedehuis, door den Munfier-, .

fchec wijbisfchop en generaàl vikaris WENOM.,R,van. I

de orde der Minoriceri, ingewijd, ende vier voorge-
mèldebroClder\5 in hunne geestelijk-ebediening inge~e-
gend, wordende HERMANPLETTENBERRICH,van de
drie anderen, Jeenfiemmig coc prior verkozeQ.

Graaf IIERNHARDwas' .een grooc vrienden begun-
.fiiger 'van die geescelijke gefticl:te" hecwelk eersc den

naam van "Marienwou.d droeg, Hij, bevrijdde, , door

eene oork?nde van d'en. .10 November 1395, het
klooscer' MgNenwoud van fchatcing, diensc en koe-

j]ag', (*) en gaf aan- h~cz.elve(1404: ,eene geicepdrif{

fn hec ooscer woud, beneveqsde markgeregtigheid.

\ in dat wöud; Ct) ook fchonkhij aan het kloosrer
v%fcheidene vaste goederen "en ldejnoóden tOt ;,den.
H'- diensc: onder anderen eene kos~are monftr:mcie"

twee

~

"

:-1
ijl

(*) JUNGIUS.Codex Dipl, Num. 127. 1-iljverIlaat door
l:oeJltlg:c81!filS!1Itlccartlm,fclllHting-van koeijell.'

( .
(t) DipI. H2.
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, twee fcboanebeeldenvan ae H. maagd Mari~.en een

van den H. Augustijn, mee vele fieraden; zoodat het

k!ooster ~ijnt'op'komsceri iijnen bloei voornamelijk aalt
bern te danken had. I-~ij bezocht het ook dikwijfs
in'\ eigen perfoon , en verk~erd~ dan op eenen ge..

meenzamen voet met de geescelijken, waarvan hij
. '.)' .'

waarféh~jnlijk den bijnaam: pat~r Bermd, gekr,e{eo:'
beeft. Hee gevoe]ep van fommigE!I1,dat ],1j, in zijnen,
gevorderden leeftijd, een kloostergeescelijke gewordcl~

~ iij, 'en Azljnedagen le Fret;swegen,geëindigdhe6be,
, w9rdt "van anderen m~t regt in 'twijfel, getrokkel1~~

Graaf BERNHARD. leidde een ieer godsdienstig leven.

'" Bij fiond des 1~1orgen~vroèg op, om zijne gebedcl1
tot'God en d'e Heiligen te verrigten. Hij hoorde. . .

--- eIken morgen de mis, bield zeer nrengelijk dê vas~

ten, noodigde de geestelijken dikwijls, .ce ,gase en
plaacsee.dezelve bove6zich muf' de t?fel,' rpiJ?:igqe

dagelijks twaalf armen" gaf jaarliJks meer' dan hon-" \

derd marken cot den .aankoopvan was, kleederen ea

nndere godsdienfiige behoeftén. ,.( W'egens'deze firenge.
en 'kloosterlijke leefwijze 'beefe 'hij misfch'ien den

bijnaam:' pater Berent, omvangen. Vo]ge~s zIjne
~egeeree werd hij ook,' zoo als voorheen reeds. ge,,:.
meld is, in dit klooster begraven. .,j ,

. Zijn opvolger; EVERWIJN van GU'terswijk de 'I , (*)

zorgdemetdenzelfdèn ijver voor de belangen van
het kloosrcr. In zijpen rIjd en onder zijne Iu"acheige

, I \. ,1 me.
I

>

~

(*) E'ene voormalige Dynastie ilJ .bet I1ercogdomKleef,
een uur 'van Wezel.!
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~).1edewerkin,gwerd de fchopne kerk gebouwd. ,. l~ij; . , "".,~,

. <lChonIi niet an~èn~e Benthejmer en Gildehuizer [fee.., " , ,
nen daartoe, ma~r zorgae Rok, dat hCtnan gè~J;le

,tigc~eU1ee,~et1om6ra~", Hij wa~ een ijverig1\verd,ed~,
ger van de regten des" klo9s~ers. Toen; lVlATJIEP..s, , . " . "I '

van Gr,pvestorpdézelve aanrandde verklaaf# J!:V,Pl\"\,' .'

WIJN, dat hij de zaa~ deskJoóst~rs als zijné e,igen~'''' \ '., ju ')".
befchottw.de.' . I." ,, "" ,,'" '"

. Aan EVERWIJ:qden' Ir en desze1fs genlaI~nING,r.-f 'I.' ," ,

, !JURGA, eene dochter van ULRi~H, den Iaatflen her~

tag van 'MekIenburg ~targarrl, hvd het\kloostcJ:, I '. ,I

groote weldoeqers. .Qe, laatt1:e fchonkaat1 ,beçze,I\1~i

de van haren g'emaal~ t()t-:een~Ïi1bruid[chat;pn~va:ngen~
1, :k'ostba(I!h~qen,' bel1:aa!1d'è-in eenen ring met, twee. ('l, " d ~

gro?t;j)d~~tàmen en e"en,~it~unf,end halsfieraad, m~t

paarlen eo. juw~el~n be,ze,t, olU\hd~armedeee,ne, m01J~

p,ra1;!~ (~), tè v;r~ereir, e~; b!j' de~elve. ,harer befie!1:
digte . g~.denke.?'" Zij fçhqIJI>:O~J5.a~~ het klooster e~-:
nen met:,J,~?~d.gefiikte,~' rOk:f' .pe waat~dwv:àn al dç,",

ie .l$efcI},enkenwerd.' op r:30?;:;~j~[c.h~ i?04dg~ldens ge..,
fèbat.Zij. vervaarpig.dece~e,QS, geholp81J8oor,har.e'''. ' ',' .' '. ,,' I

ka~er]uffers,~. mec'e.ige,ne h:tpdeot ~he.c}jnne~ ItJee~," ." \i I . ,.
berwelk 'ju' dèp vasten tijd. voor,.hci: koor gefpanneq-

weid:, Zij I ov~rl~e'~ del; ~ r 4pril 1'$09, . en' wer4,
baar har~n' wensc& in qe k!~9sterke1;k.begrav~o.

Genjk deze,",Pri\1fes eene, wel~oenfter des41ooscer-.s.,. "

was',

!

ill

I. .t
'\

.(*) Heç kasje 'van goud. zilver, of ander metaal, waarin,

{,ij de RoolUsch..Ca'tholijkel1'( de gewIjde hb&tie bewaMdJ
' , . 1

vertoo'ld eu rondgedragen wordt.
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wa!, !~O0 waszijhetQQk qerl~r.!11en} van ieder
geregt ~,( daç op de..'grafelijke 'tafel ,kw,am, werd 'f _vol~

genshare", begeerte, eer men daarvan gebruik maak~
tll",!een,;<gedeelte., door den.,grMf'zelven" op 'etmc

bijzonder~ [çhotl~lvoor de arm~n,gelegd. '(*) ,.

re~ tiJ4e der hervorl~il1g qnder ARINOLDIJ, toe.n.

y;egen~ de 1T!,entgvaldi,g~ftrooper~ieu der}panj~rd~ 9

v!ets veil~gwàs, ftond heli'kl06ft~. op z~aKk.e1<1ûet€n~ '

lV{en yerhaalr, dat het op 'eenen enwelebt,geeS;telilke~'

iJa, uitgeftoryen was. Het' bl~ef oolYeeneü ger1Jitnc~ I

tijd \daarnt\ in eene;n, iléc,hteni cqe,fiand, en ,.liep gevJU1r,

" 9()Or .dj7nch~rvor.md~n~~ndsheer opgeheven te,w.ordel1~

f 'EdpchJ ~a~rheeden I; Jal1. I6~J .~iet I,edig..gewèe,sc

\ I was"lJpq!!8çhet volg~us~en W~sf:Pl{aal[chen.A(rede'&
bij zijoe vQorregten ge~n':!f\aafdi worden. ,.B13d~

OVc!g%lgvangr~af ERNST:WI~nELM.lloe,den~QO~Jscb..
puholijken Gódsdienst,' geraaktchee 1klot;}~terfpoedlg
weer tot .zijnen vorige,n luister. In ,;be,t jaar. 'Ij~Jo6.

\~erd het klooster'. mee,bewilliging'vamAen,pripr en

~e verdere ,~~seelijI&n, "bpgehev.,em,Ct). '

- Heerlljk'heitl' L A' d ,'È.
, I, I . (

êI~zeHeerlijkQ.ei'd I,thans'meè' het granrfc~np
, / l ">. " \ ,Bent.. !

"

,,'

( 'J

~

';'Daar

I,
""

, (*) Volgens ~ene ,gefchrevene kro'nljk, va.n een en, onge~

noemden, naar gisfing,genen' geeHcliJk-en des kloosters Frcns-o
i. '\ ",

wegen., '" '

ct) DeomftJ!l~:dige'berigten ;jaangaan'de den oorfprong .'van '
!het ~Iooste.r., kón dèleZer~~f(iie het latijll verfia:a" -bij ]utt-

.~J.us,Çode~ Dipt pa~. 255 ;"!},Î+ vi!~dell~ .
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BcmtJeim"verec.pigdis,' zoo z;t het,-'denlezer,nief

onàangenaam,zijn" no~en1l'dezelve" eenige berigcen,ce

omvangen. .
HERMAN van Lage en ELISABETHvgn DieSt' vet..\, -

kochten, in het j~arf1346, d~zeHeer1ijkhei& Mn JO: .,'
. '.." ',', " ,'/

HAN van ,Adel, qis[chop te Utrecht. '-'Vande bis- .,

(choppen van Utrecht 'kwam dezelve,~aal1F het huis'
. " ('",1 /, ",'

van Burgondiel\ of, 'aàn de kmi
,ingen' van Spanje;'.', ,\

Pt~ILlPIJusde H. ~}!~rpand'dedelé hèerJijkheid, n1et,
'~1I~ daartOe bellOorenpe geregrfgbeden en vaste 'goe~ .-
deren; vooreene fom 'van veertien dzt1zend t;&<e /~ ' " /

honderd acht en"zeYé~tig'guldefJ, aan nIDEIuK van

Kettder; heer ce Asfen,die hier,in' het Ja&r ] 59 I'r

e~n: kasteel bouwde, hetwelk. 35 jaren na àeszelfs ,-

, ftichting (162.6), door de troepen van prins FREDERII\: /

HENDERII{~n" Oranje, vernield werd. ' Vervolgens~:
geraak,te dezê 'heerltjkheid in ,het' bezIt/van eenen
gdaf.van Cfoix"'enReux', diedez'eLvemet zijnege-
malin ,'~ene'>dochter VimwrLHELMvan Ket..teler., z~n

""\ '" J,"~ ,.'

van DlDERIKvan Ket/eter, 'verkreeg. Deze verlwchr1 ,

:Ze 1642 aan JOHANvÀ~ f~AESV~t-P,heer van Twik-
kelo en dr,ost van TweQte. <I,Door bet ~uweJijr{ van

I

r<1en"]ra/,afyan Wasfnaar OBDAM met ADRIANA'~~
PHIA,ecne dochter van ,I ADOLPH HENDERIK VAN

RAESVELo,heer van TWikkeló en AMALIAVAN ho.
'" \ ' "

Doh, werd deze .heerlijkheid de eigendom~der gra-
v~n van Waifenaar~ Voorheen was hier; geene kerk'.
De ingezetenen moesten bunnen openlijken' Godsdienst

têUlzen verrigten, wa;u-ook hunne doodepbegr!lVèn
-(ct,., ,I.

- wer-
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-'werden. D~; .grav!.ll van F~ODO~P, douairi~re van., ~ . .." (',,' ' , . " .
RAESVE~D, heeft hier echter irî 1689 eéne kerk laten.,

bouwen, en dezelve uit hare eigene middelen begif-

tigd. De(, 'eedle leeraar, \ bij dezeIve was JOHANNES
VAN LEEWEN,.naderhand tOt' profesfor in de H.

Godgeleerdh~id ,eà predik/ant"teJ~ingen b~roepen.:~
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OVER DE KERKH'ERVÖRMI.NG.'. ," .~ 1 . "',

IIe'c Werkder~e~k~1!rvottt1ing~werddoor; ARNOLD
1., begonnen; en door deszelfskleinzoon, ARNOLD11.,

volcooid. De heer RUMP,verhaale hiervan de volgen.. ,

de omO:andigheden:(*) 'I , - . .

ARNOLD 1.,. granf van ßentheim en Stejnfurth eh
Heer va~ "Vevelinghoven, was een 'ijverig ,NoorO:ander

,an den yaderlijken Godsdiense, wandn hlj opgevoed

-Was. Hij \bezat een helder verftand, en eene meerI.

dan. gemeene kunde.' Hij was 'incusfehen niet vrij

, van Ivooro?rdeelen, en 'meer 'dan ~ndere vorsten af-
, keerig 'ban alle nieu.wigheden inden Godsdienst;

waarvan hem de Munf1:~rf~he- on)usten, welke nog

zoo verseh in het geheugen waren,' ook wel zullen

, ; ttfgefehrikt hebben: Zijn; hofprediker, ]OHANVAN

LOEN?~een brnaf en geleerd man, was,' dpor' het le- ~

zen der fehriften van LUTHER, van de waarheid Ider
.. ,

fiellingen ,van qfen grooten 'man overtuigdgeworden,
erl hreidde dezeI~ein de jaren 1542 en, iS43IdeeIs'
'heimelijk, deeIs'openJijk nie, zieh ten betooge daar-
va11~op de IH. Sehrifc beroepende. De graaf ver- I

hin~erde hem hierin weI .niet; in,cusfehen was hij
GOcbniet volkomen daarmecle te vreden, leu zoude,

mis.

.2 C':l.:Dit. verbaa.! heere' de be~r n.~MP. 011tIe
.

end, uit HaIne!.

md;Js.gefclii~del1livau di berlbrml11giu Westpbll.lea;.(

...

I J

.,

;'

( 1411 )

limisfchien Iiev.ei'( gezieI1! helfhenH nd!tu' hiJ
'
.

liedhL;::her
, <{;, (~ 'J

oude' ge1anen had.De gÖJjl1aliOiVan ilRNOLQ.,,';Idc'

gravin WA:LJ?URGlS,eene geboren! g~avil1l(vah ,11:ret/!.

Irode, Iioorde ,de !J~erredenen cyan ~AN I;QEN mec .ga-

noegen, el1 onderhie1d zieh,; dikwijt~, m~t Iwrt:L"over

de firijdige geloofspumen. IVan di waarheld,(ce),Y,i}eCl'{ t '

'" van LUTHER,in gemoede, OVCi'\liuigdzijnde",verwc:be
. zijharen gemaaI dringend7 ';de' zaak ren' mrnste; '\1}

I ernO:igeover.weging'te nemen; jen (Je H~$chdf~zelf

daarover te raadplegen., ',wa~rtoe,~hiJzieh dan ook
einqelijk lJecoverha1en; hetwelIi v.an dacfgev.oJg
was, . dac','4ij raan,.de wa:rrheid \taB;nl~nige O:eUing~

weJkehij' tot"n'og to~ gelqQ.fden,pel'&denhad, b;~gori

te ewijfeIen. Daa'r hijincusl'chen in e~l1~zaarovan
Zoo veel aanbeIang, ni<~emet over-ijllng te wep~ wil\J),

de gaan, en' ongaarne in de ge]o(of~punte:neonIge.vn.;\ I

.andering wilde maken, voor dat hij v:()nde Waarheiil
. .\.

der -nfeuwe Je,er t~n v911e"overc.uigd was geworden,-

zoo hoorde hij.de Jetmedenen van zijnen hofpredike~
met de uicerCleoprh~rkz~amheidaan,' en toetste 'allß"

aarigevoer~eb'ewijzen, met de grootlle zorgvu1dlgh~id',
~an de i l-t Schrift. EindeJijk liet hij gen hofpredi...

i

J
.' ',I ker in lWce to~ 'zieh roepen"

.

en 'vroeg h~:ln oP, zijo,
geweten, wathij van de teer van LUTHERen des.:-.

I . ~elfs aai1hangersgeJoofde" en 'of' de gronden,waar-.i
(mede hij fommige geJqofspumen der oude' 'kerk,' tot

nog toe beftreden {had, waarIijk O:eek konderl.hou-
den. De geJeerdeen welfprekendeVANLOEN'nam

deze g~Iegenhejd' waar, omzijnep meester"QvcPd~' .

, , . . K .2 '. ' '. ftrij-
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,:flrjNige::leerllukken. WijtHoopig te onderboudèn, en '

alle gemaakte te~cl1Wer'Pingen bondig op teé,.losfen.
D~ graaf v,erIangde':nu "de. fchrifcen van. LUTHER ze,l-

ven I tc, lezen';~;,waarop"VANLOEN hem eenigci ,van'

LUTHERSgezangen en ee:n,wcr~ van PHILIPMELANG-,
rTHONoverhandigde")~Hoe ze.er zjjne overtUiging van

.de waarheid der fièllipgell ,van,LUTHE'Rdaardoor' aan.

groeide, zqo w'aa~de'hij )1et ~musrchen,.,niet, in eene
zoo gewigtige zaak{iet~te beilisfen. voor, dat hij den

, raad V~11al1der~ \kul1,dige en ,godvruclu.ige m~~l1en in-
gehaald had., Te Ulzen was in, die dagén:- ~en pas-

t9.pr ;.die ure.gens! zijne geleerdheid;'en~bdsvrl1cht'il1

, boqge achting' ftond~ Zijn. naam :v~rdient'Jder verge-

, telheid ontrukt eu aan; het nageOachc.bekend gemaakt

te, ;;worden. J Hij heette' JOHAN ..HASE~m'ART.,Deze
weJid, ~dQor. ARNOLDombodeh en op 'het. naauwkeu-

tigs.t ondervràagd, of de leer vàQ LUTHÉR" naar zij-
.ne!:;!g~9\l.chtel:1."i tneel', 11,}et'.den bijbel overeenkwam.,

qD,n,:'I4.i~.lee:r, wel~en':tb't:'nog we!beleden had;

en,;;ohhec raad~aam zijn zoude, de oude 'godsdienst-

~"~1I!~11 af t.~ Jchaffen. Debra.ve HASENHART, die.

zO~b,aI"~\~al't I;.OEN, voor, zich zelve~,; het .tenvolle
met. J.UTI;I,ER.en l\1;~LANGT,HON'eens was, beamw00rd-

,de, ;l;Ii~t)alleen, dez~\.vragen 'met ja; maar moedigde
- d~n..,gl~aaf;.ook' ten fierkfl:e aan', om toch..de hervor-

ming .in ,zijn land, 'hQc'~er hoe beter, te b~gjnnen;
CI1..C,om"den l1og-,i1:ee.ds aarzelenden ,ARNOLD mo~d in

éeJ,boeze.meo'igaf hij h~m ;den {catechismus van LU-

THER,~' ", ,de < SmalkaJdifche .':mi~e,lel1 en, de!.Augs burg-'
. , ' I ' fche

( ]4~' )

fché ~geloófsbelijdenisite lezen."I Ails nu 'Am:buD'l<\e

]:}a!~n van ZOQ,tVele vorf1:ent gra~en ènvedeleii::'oMt;!:.
deze! ve zag ,i1:fla.n, en tevens,"vermun, dat nog dag~,:,

Iijks vele ,ll;eden'I en landen,' Jd~ ,nieu'welleefJ.ouY.qplse

den;' liet ~hij. in h,et jaar' '15.44 ah zijne.\.gees~aJijke,q

bijeert( lioe.pen, en gafl11;1n~I, dobJ()zijne~ raads1aeeh~~l

en de, bei~p ..voorgemelde,'!Ji>as[~J'a~1t de \k~nn<;lh 'd~t l'

.zijl:Noortá\1'o:l 1J1ec wegtating' yal] ;de misfcn\,..vigilien.t<

pl"Ocesûen, enz.- de" Augs,bprgfc,gs ;;ge)ào(~b.el.ijgeni~

prediken, v.~}:dedig\3n,en, fn~~r,\he.~,voorfchrift -deffze]:-

y~, ,de bediening I der fakramen.ten,. en,aHe,o'{~dg~

}{~rkp.l.egtig,~eden. inrigeen '1oud,~IJ.,'{,9 .:ARNOLI;),A)e;

(loot de&e, vergaderin~" in ,e,igeo'"perfoon, me~ ~eQç
~1Ïpi1untende redevoer,ing, val1' .4~z~H' Ï!l~~U.~;~'\~:I~Q!1.t

,;",,; hij die leer, welke hij phun.had laten. voorfiellen-,

-" :,11s zijne geloofsleer erk~Q~e.._r:.l'!12eleed; ~.Dat ,hij" ,I

". van hare waat;heid, in zijg haJ;c.fyoUwmen --QYerc~j.g~ '

,.,. en bereid was, door de, gelID,devan Je,zusc'hris-
,~, tUs, tot, ~an ,het einde' .~ijn~ levens ~ij .~e~'eiye t~

',,, ,b lij yen '.dat ge,elJe verdrul),kjng .of ver,volging, l]em, . I,,'" .., , '

" Qoit in,!ij n~ !:t,èusz~uden.doen wankelen. Hij ~e~-
. .. K,3" I " wach~-

, '\- . !'" ~ .- I. ~ \, , .' " , .r '
, (*) KO~NRAAD.de '!aat(1e graaf van Teli:lertburg, "Wilt iIe

eerf1:e van de Westphaalfche graven, die de leer van ÜiTHE'tt.

omhelsde. Op .den- raad van zijnen fellOonvader . ÉHILli den/
\gçpotm.oedigen {\ I:!ndgraaf van Hesfen . die in de, gefchied~-
nis der kerkh~rvprming meç ~oo" v.~el ,r'oem 1?~I,eJldJs"
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vq,erde hij, reeds in het jaar IY27. den hervormde,n Gods-
diènst. in zfjn graaffcllap in. GCiH~RD,ARNO\!tInTJMP.

H;ft. Bejèhreiliûl1gtier GrtltJffth; TeklenvHrg.'G~aiokcte .
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