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DER H EDE N S E K R 1 N GEN HET R E VEI L

door [.H. Enklaar

Een brokje Nederlandse kerkgesch~eden~s van meer dan alleen maar
plaatselijk belang heeft zich ~n de negentiende eeuw in Rheden afge-
speeld. In overleg met de redact~e w~l lk daarvan een en ander mede-
delen.

Het was toen, ln de 1830er Jaren de bloeiperlode van het zogenaamd
Réveil. de geesteliJke oplevlng ln de reformatorlsche kerken ln de
landen van West-Europa; een opwekklngsbeweg1ng, dle als reactie kan
worden beschouwd op het rondom 1800 heersend deïstisch ratlonalisme
in de maatschapplJ en het dogmatisch confess1onalisme in de kerken.
Dit ontwaken van nieuw geeSteliJk leven nam ook in Nederland vorm
aan in geregelde huis samenkomsten, waarln ernstige Bijbelstudie werd
bedreven en innige gebedsgemeenschap werd ervaren, Het Révell vond
zijn aanhangers voornamelljk in de gegoede en ontwikkelde kringen,
met niet weinig aristocraten onder hen,

Van de vele prominente voormannen noemen wiJ hier alleen de twee
bekende Joodse bekeerlingen Mr. Isaac Da Costa en de arts Abr~ham
Capadose, Mr. G. Groen van Prinsterer en Willem de Clercq. De Haagse
Kring was tevens sterk geïnteresseerd in de vragen van staat en kerk-
orde, terwijl het Amsterdams Réveil meer op het persoonlijk geloofs-
leven was afgestemd. Na 1845 trad ds. Ottho G. Heldring te Hemmen
naar voren met zijn actie voor maatschappeliJk werk, evangelisatie
en zending.

Het was in die dagen dat ~!~_~~!!!~_~!!~~~~~(1806-1883) als nog
jonge dominee te Rheden stond, van 1831 tot 1841·
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Vlak voor z~Jn komst had hij in den Haag contact gehad met De Clercq.
Willem de Clercq (1795-1844), aanvankelijk graankoopman te Amsterdam
was nu secretaris van de Nederlandsche Handel Maatschappij, en bekend
literator. Laatsman maakte toen de indruk van een veelbelovend predi-
kant met uitstekende kanselgaven. Een ander lid van de Réveilkring,
W. Messchert, was diep onder de indruk gekomen van een van Laatsman
beluisterde vrijmoedige, treffende bekeringspreek.

In Rheden, zijn tweede gemeente, klein landelijk dorp als het toen
was, voelde Laatsman zich terstond geestelijk geheel thuis. Ook op
het platteland immers was in menige streek van Nederland een geeste-
lijke opwekking te bespeuren, een elkaar zoeken van vrome, bevindelij-
ke lieden, die in kleine gezelschappen of conventikelen in piëtisti-
sche sfeer elkaar in het innerlijk leven poogden op te bouwen; echter
meer vanuit hun persoonlijke ervaringen dan vanuit het Woord van God.
Zulk een spiritueel klimaat trof men ook in Rheden aan, onder de bur-
gers en bij de boeren.
Bij hen vond Laatsman een open gehoor voor zijn vurige prediking; zij
herkenden in hun nieuwe herder een verwante geest, en lieten zich
door hem leiden naar voedzame weiden voor hun ziel.

Maar daarbij bleef Laatsman's invloedssfeer niet beperkt. Juist in
die tijd begon Rheden als aantrekkelijk zomerverblijf en rustoord be-
kend en in zwang te raken bij vele vooraanstaande fami1iès in het Wes-
ten van het land, die hier voortaan in het mildere klimaat van de
prachtige Veluwezoom hun vakanties kwamen doorbrengen. Het waren voor-
al verschillende families uit de Réveilkringen, die of zelf een "bui-
tenplaats' huurden of bij kennissen en relaties voor een poos kwamen
lageren.

Het huis 'De Valkenberg' werd bewoond door de heer Matthijs Westen-
dorp, een zwager van De C1ercq, gehuwd met zijn zuster Maria.
Westendorp was een Amsterdams makelaar in effecten.
Verder horen wij de namen van:
- Wi1lem de Clercq zelf en zijn vrouw, Caro1ina Boissevain;
- Henri D. Gildemeester, gehuwd met Jeanne M. Boissevain, mevrouw De

Clercq's zuster, en Eduard C. Boissevain, hun jongere broeder;
- Isaac Da Costa, en Abraham Capadose; deze was gehuwd met Adriana van

der Houven, die ook haar zuster Keetje meebracht uit Den Haag; hun
vader was directeur der N.H.M.

- de familie Westendorp-Willink>,4
- de freules Anna Jacqueline en Sophia Jeannette van Hogendorp, doch-

ters van Willem van Hogendorp, de jongste broer van de bekende Dirk
en Gijsbert Karel van Hogen~orp; zij woonden toen reeds in Velp op
Klein Biljoen (De Clercq vermeldt in zijn dagboek dat men vanuit de
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Valkenberg daarheen een wandeling maakte); hun ouders stierven daar
in 1835 en 1831; zijzelf in 1879 en 1881; hun oudere zuster Marianne
C. was getrouwd met de jonge Dirk van Hogendorp, haar neef, de zoon
van Gijsbert Karel; ook deze was lid van de Reveilkring;
- freule Ursuline Philippine van Verschuer, van de Nijmeegse Reveil-

kring (op haar komen wij aanstonds nog terug);
- de nog jonge freule Alexandrine (P.E.A.) van Boetzelaer;
- Willem Messchert, dichter, schrijver, bierbrouwer-azijnfabrikant

van de Rotterdamse kring; en
- Mr. H.J. Koenen Jr, later. prominent lid van het Amsterdams Réveil.

Het valt niet m~kkelijk te bepalen waar precies deze families ver-
bleven. Sommigen, vooral uiteraard de naaste familie, logeerden op de
gastvrije Valkenberg. De toen bestaande grotere huizen waren alleen
de Scherpenhof, de Brink en df'!Kruishorst. Ook wat verderop, in Velp
en De Steeg zullen enkele families wel onderdak hepben gevonden.
Men veronderstel t dat sommigen kamers voo r de zomer gehuurd zullen
hebben bij Rhedense gezinnen, hoewel we ons van de behuizing van de
toenmalige Rhedenaren, meest boeren en arbeiders, geen al te riante
voorstelling hoeven te maken. De bouw van de ruime pensions voor va-
kantiegasten langs de grote weg begon pas later.

Behalve de schone natuur vonden de Réveilvrienden in Rheden dus
ook verkwikking voor hun ziel. De pogingen van iemand als De Clercq
tot geestelijk contact met de bevindelijke vromen onder de dorpsbe-
volking waren niet al te bevredigend.
In zijn 'Particuliere Aanteekeningen' uit 1832 kunnen wij daarover
een en ander lezen.
Bezoeken werden afgelegd aan de volgende personen: Henkel, hem aan-
bevolen äls· 'een evangelisch man, vol bedrevenheid in de Schrift';
Steets, een 'zeer geoefend man'; een uit Rotterdam afkomstige oefe-
naar Kamans ('de bevinding droop van hem af'); een 'zeer krachtige'
boerin, en de schoolmeestersvrouw, die 'bijzonder duister' bleek.
De Clercq was teleurgest~ld; in deze sfeer kon hij zich toch niet
vinden. <y!!!g: weet een van de huidige lezers iets naders van deze
personen af? ook de namen De Goede en Zwanenberg worden genoemd.)

Verblijdend daarentegen was het nad~re contact, dat nu gelegd
kon worden met ds. Laatsman.
In een eerste gesprek schrok De Çlercq wel ~an de.vereenzelviging
van geloof en bevinding van het geloof, die door,Laatsman gesteld
werd, maar een daarop volgende kerkgang onder zijn boeiende en be-
zielende prediking maakte veel weer goed. / ~
Een nauw contact ontstond nu tussen Laatsman en d~ Réveilvrienden
uit Holland. Laatsman bezocht enige malen Amsterdam, ~n omgekeerd
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vloeide de gastenstroom 's zomers naar Rheden; het werd een fRheden-
se Kring' in het wijdere kader van het Réveil.
In 1832 liets Laatsman Da Costa en Capadose zelfs 'oefenen! in zijn
gemeente; daarover werd hij door het Classicaal Bestuur van Arnhem
evenwel berispt, en 'ten strengste gewaarschuwd' niet verder daarin
te vervallen T o

Na het eerste enthousiasme kwamen de vragen en de weifeling. Da
Costa en H.J, Koenen kregen bezwaren en vermaanden zelfs de gevaren
van een verblijf in Rheden in het oog te houden, Alle 'genietingen'
en 'aandoeningen' van zowel de schone natuu.r als de meeslepende
prediking van Laatsman konden wel eens ·te veel van het goede worden.
In velen trof Da Costa'eene opbruisching' aan, 'die niet uit de
ware bron kwam!, Raakte men weldra niet over de rand van het sekta-
risme heen?

Een nieuwe, verwarrin.g brengende wending nam de realtie aan door
Laatsmans leer van de heiligmaking, en zijn contact met dr, HoF,
Kohlbrugge, Deze in die dagen zeer omstreden predikant (1803-1875)
logeerde in de maanden mei en juni 1833 enige weken in Laatsmans
pastorie te Rheden, Van.daar reisde hij door naar Elberfeld, waar hij
later lang zou arbeiden, Kohlbrugge was zeker niet van het bevinde-
lijke type als Laat sman , maar wel werd hij door deze beinvloed inzake
diens opvattingen over het leerstuk van de heiligmaking,
Laatsman stelde dat de heiligmaking nooit ook maar enigermate in de
volstrekt zondige en onmachtige mens subjectief kan worden aangetrof-
fen of aangekweekt, maar geheel objectief in Christus verborgen ligt,
In Hem alleen is de christen rein en heilig, nooit in zichzelf.

Laatsmans vurige medestandster in deze was Ursuline baronesse van
Verschuer (1794-1866, zie boven),
In Rhedens pastorie leerde ZlJ ln 1833 Kohlbrugge kennen, Het jaar
daarop trad zij als tweede echtgenote met de weduwnaar Kohlbrugge
in het huwe Li j k ,

Sommige Reveilvrienden gingen nu ook in deze zienswijze over de
heiligmaking met Laatsman mee, zodat onder hen zich, naar de Clercq's
woorden 9 een 'Laatsmansche koterié'ging vormen, Dit theologisch ge-
schilpunt bracht veel discussie en verwarring in het Réveil te weeg,
De houding werd nu ambivalent. Nu eens werd Laatsman door De Clercq
ge.t ekend als de 'reus van Rheede, gewapend met een zwaard om alles
wat door hen genoten was, weg te maaien en te kappen', maar dan weer
erkende men hem als 'broeder in Christus, die bij verschil in inzich-
ten toch met hen stond)' in eenigheid des geloofs' (W. de Clercq' s
Dagboek, 9 okt. 1833),



- 5 -
3.et slot van dit verhaal kan kort zijn. Tot een breuk in het Réveil
is het niet gekomen. Langzaamaan verflauwde de Rhedense richting,
~ar niet dan nadat zij toch de nodige spanning en controverse in
ée Réveilgemeenschap had veroorzaakt.

Tot 1841 bleef ds. Willem Laatsman de gemeente van Rheden dienen;
toen nam hij een beroep naar Maastricht aan.
p 21 september preekte hij afscheid. Na zijn vertrek bleven de

Hollandse heren en dames de Veluwezoom in de zomermaanden frequen-
teren, maar met de 'Rhedense Kring' binnen het Réveil was het gedaan.

Q~E~~~E!~~g~~_!i!~!~!~~E: (o.m.)
M.E. Kluit, g~È_~E~!~~!~~!~~_~~y~il_i~_~~~~El~~~_~~_~~~~~~i!~~,
lê12:1§§2, Amsterdam 1970.
P.N. Roltrop, !~~~~~_~i§!i~~~_~~_~§y~i!,Amsterdam 1975
e.E. te Lintum, gi!1~~_~~_gl~E~9,diss, Leiden 1938,
~i~g!~~i~~~_g~~E~~~~~~~_~E~!~~!~~!~S~~_Q~~B~l~~E~~~_i~_~~~~Elê~~,
V, 450-454.
J. van Lonkhuijzen,g~E~~~~_~Ef~~EiE~_~~h12E~BB~_~g_~flg_E!~~f~f~gJ
Amsterdam 1905.
~~~~El~g~~~_~~~1~2~~~·
Nederland's Patriciaat,----------------------

~_!_~-Q-~-g--~-~-~-g-~
J.A. Aarnoudse, Dieren
Mv. M.H. Bakker, Velp
J. van Barneveld, Dieren
K.G.J. v.d. Bos, Dieren
W. Breukink, Spankeren
R.J. Gerr(tsen, Dieren
Ir. A. Hamburgerp Velp
L. Kabbes, VeenendaalR.n. Kappers, Dieren
J.W. Kien~ Ellecom
Dr. W.J. de Klein, Dieren
A. Melgert, Dieren
Mv. L.C. v.d, Plaats, Velp

+ + + + + + +

Mv. V. v.d. Plaats, Velp
J, Postma, Ellecom
Ir. F.F.M, Seleski, Dieren
p, Verbeek, Dieren
G, Wagenaar, Dieren.
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RHEDEN DE STEEG en ELLECOM in oude Ansichten------~--------------------------------------,
door H. Kerkkampo

Uitgave Europese Bibliotheek, Zaltbommel, 1975.
75 afbeeldingen van oude prentbriefkaarten en foto's met onder-
schriften en inleiding, f 22,90.

Aangezien het boekje "De Oostelijke Veluwezoom in oude ansichten"
sinds enige jaren is uitverkocht en de belangstelling voor dergelij-
ke uitgaven onverminderd aanhoudt, besloot de Europese Bibliotheek
de heer H. Kerkkamp te vragen nu eens een "ansichtkaartenboekjetl

samen te stellen over Rheden, De Steeg en Ellecom.
De uitgever zal daarvan geen spijt hebben, want Kerkkamp heeft op-
nieuw een goed stukje werk afgeleverd.
Het zal hem wel wat extra moeite gekost hebben aangezien z~Jn werk-
terrein tot dusver eigenlijk alleen de dorpen Velp, Rozendaal en
Rheden besloeg.
Veel bijzonderheden wist hij te vergaren, Het Rhedense Veerhuis ont-
breekt natuurlijk niet in de rij van afbeeldingen, maar ook Opoe
Salemink, 105 jaar oud, werd vereeuwigd.
Mij interesssert in hoge mate de foto van de leden van de Bijzondere
Vrijwillige Landstorm uit 1929, waarop vele bekende gemeentenaren
voorkomen. Dat geldt ook de opname van Rhedens gemeentebestuur uit
1922, alsmede die van het personeel der secretarie uit 19270 Aardig
is de kiek van de jongedameskostschool Benvenuto in De Steeg, maar
ook die van de "Steegse Vioolclub" uit 1912.
Ook de beruchte stroper Reinder van den Brink staat in het boekje af-
gebeeld.
Ellecommers zullen met interesse kijken naar de foto van de Christe-
lijke Knapenvereniging uit 1923 en,niet te vergeten, de pottenkar van
H.W. van Veelen~ die nota bene in een Engels tijdschrift uit het begin
van deze eeuw werd gevonden.
Deze uitgave zal haar weg wel vinden in onze streek, waar zoveel lief-
hebbers van oudheden wonen.

~_~_~_!_~_~__~_Q_~_g_~_§_~_!_~_~_~_!_~_~_ê~_~_~__~_~_~_§_~_~_~_~_~.getekend en beschreven door
drs. Arthur Steegh.

Uitgave De Walburg Pers, Zutphen, 1976. 15x21 cm, 276 pag. f 27,50

In deze atlas zijn plattegronden opgenomen van 666 nederzettingen
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in Nederland, resultaat van veel onderzoek ter plaatse. Op de ge-
tekende stads- 'en dorpsplattegronden heeft de auteur aangegeven
welke oude bebouwing (van vóór 1910) als monumentaal kan worden be-
schouwd. Uit onze gemeenten zijn de plattegronden opgenomen van de
dorpen Rozendaal, Velp, Ellecom en Dieren.
In de inleiding behandelt de auteur de nederzettingsvormen, voorts
werd een bibliografie opgenomen. Voor mij ligt het bijzondere van
deze uitgave o.m. in het feit dat veel aandacht werd geschonken
aan 19de eeuwse huizen, want die treft men in onze gemeente geluk-
kig nog veelvuldig aan. De uitgebreide informatie, die het boek
geeft, in aanmerking genomen, valt de prijs erg mee.

W E R K G ROE P VEL U W S E GES L ACH TEN.-----------------------------------------------------
Onlangs werd opgericht de Werkgroep Veluwse Geslachten, die zich
ten doel stelt het genealogische onderzoek van Veluwse geslachten
te bevorderen. Er zullen, zo mogelijk, contacten worden gelegd tus-
sen hen die aan de genealogie werken van een of meer Veluwse ge-
slachten. Het ligt in de bedoeling een tijdschrift uit te geven,
waarin gegevens worden opgenomen, problemen worden behandeld en
vragen worden opgenomen.
Belangstellenden kunnen zich om inlichtingen wenden tot de heer
T. v.d. Brink, Graaf van Lyndenlaan 53, Barneveld, tel.03420-4468,

BES T U U R S M EDE DEL ING.-----------------------------------
Onze Kring beschikt sinds kort over een bankrekening. De leden kun-
nen derhalve hun betalingen desgewenst doen op de rentegirorekening
nr. 53.360 17.200 t. n ,v. de Oudheidkundige Kring "Rheden-Rozendaal"
bij de Algemene Bank Nederland te Velp (G.).
Anderzijds blijft uiteraard de mogelijkheid bestaan gebruik te maken
van postrekening nr. 116.42.91. eveneens te Velp (G.)

Z 0 MER TOe H T,
De jaarlijkse excursie zal, bij leven en welzLj n , plaats hebben op
ZATERDAG 4 SEPTEMBER a,s. Doel van de reis: Het "Veluws Museum
:~I~~~ii-t;-B~r~;v;ïd-;~-het Tegelmuseum "lt noflik Stê" te Otterlo~
mitsgaders de onderweg te ontmoeten historische merkwaardigheden,

~_Q_~_!_§__Q_§_§_g_g_l_~_~_§_~_l_§__~~g_gg§~~~_~~_~Q~§~~~1,
De verkoop van deze jongste uitgave van de Kring is onlangs begon-
nen. Het boekje bevat de inleidingen op de diareeksen voor het on-
derwijs met literatuurvermelding: de tekst van "Vier eeuwen schout-
ambt en gemeente Rheden". voorts de korte historie van alle dorpen,
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totaal 68 pagina's.
Op het stevige omslag prijkt de afbeelding van kasteel Middachten
uit 1743.
Het boekje wordt te koop aangeboden in de pauze van de Algemene
Ledenvergadering van 22 maart a.s.
Voorts kan het besteld worden bij de bestuursleden en afgehaald bij
de heer Adr. Kolkman, Arnhemseweg 116, Rheden.
De prijs is f 7,50.
Bij toezending per post worden de verzendkosten in rekening gebracht.

Verhalen van Joop van Limbeek, opgetekend door Rien Snijders.
Uitgave Interland/De Graafschap, Aalten, zoj. 124 blz. ill,
f 19,50.

In deze keurig uitgevoerde pocket vertelt de bekende schaapherder
Joop van Limbeek over zijn belevenissen met de Rhedense schaapskudde.
Rien Snijders heeft er een vlot en boeiend boekje van gemaakt, dat
verlucht is met foto's, maar ook met tekeningen door Van Limbeek ver-
vaardigd.

o 0 0 0
o 0 0 0



OUDHEIDKUNDIGE KRING RHEDEN-ROZENDAAL Secretariaat:
Hogestraat 7, Dieren

~bQ~~tl~_b~Q~~Y~EQ~Q~El~Q(jaarvergadering) op MAANDAG 22 maart
1976 om 20 uur in "De Beukenhof", Rozendaalselaan, Velp.
A GEN D A:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.

Opening door de voorzitter, drs. C.O.A.baron Schimmelpenninck
van der Oije.Ingekomen stukken, bestuursmededelingen.

Notulen van de algemene ledenvergadering van 24 maart 1975.
Jaarverslag van de secretaris.
Verslag van de kascommissie.
Jaarverslag van de penningmeester.
Begroting 1976.
Aanwijzing van een nieuwe kascommissie.
Jaarverslag van de archivaris.
Bestuursverkiezing.
Door het overlijden van de voorzitter, mr. J.C. Wilhelmy van
Hasselt, is een vacature ontstaan in het bestuur. Ter vervul-
ling daarvan stelt het bestuur voor te benoemen als bestuurs-
lid de heer K.J.H. Doude van Troostwijk te Velp.
Dit jaar is aftredend de secretaris, E.J. Kruijswijk Jansen
(herkiesbaar).

11. Rondvraag.
12. Sluiting.

Na deze huishoudelijke vergadering houd~ ons medelid, de heer
J.M. Stikvoort, hoofd van de afdeling Voorlichting en Educatieve
Dienst van het Nederlands Openluchtmuseum te Arnhem, een voordracht
met lichtbeelden onder de titel:

"WONEN EN WERKEN IN OOST-NEDERLAND VROEGER".-------------------------------------------
Vóór de vergadering liggen de jaarrekening 1975 en de begroting
1976 voor de leden ter inzage.

Namens het bestuur,
E.J. Kruijswijk Jansen, secretaris.



VER T ROU WEL IJ K-------~---------------~

Het bestuur van de Oudheidkundige Kring
"RHEDEN-ROZENDAAL"
heeft het voornemen de nestor van het bestuur,
de heer H. Ker~kamp, die in het afgelopen vereni-
gingsjaar 85 jaar is geworden,
wegens zijn grote verdiensten voor de Kring,
tijdens de Algemene Ledenvergadering op
22 maart 1976,
te benoemen tot
LID V A N VER DIE N S T E.---------------------------------

De secretaris,

E.J. Kruijswijk Jansen.


