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Op DINSDAG 21 MAART 1978 spreekt de heer
J.P. KOOGER uit Westendorp
in de zaal van de heer Wegman te Dieren,
over het onderwerp
"HET JOODSE LEVEN IN

HIDDEN- EN OOST GELDERLAND".

Aanvang 20 uur De toegang voor leden is vrlJ
Niet-leden f 1,- entree.

N.B. De heer Kooger heeft een diepgaande
studie gemaakt van de geschiedenis der
Joden in Gelderland en hij heeft over
dit onderwerp een en andermaal gepubli-
ceerd. In 1977 werd heQ voor al zijn
publicistisch werk de Turmac-Liemers-
prijs toegekend. Deze avond komt een
onderwerp ter sprake, dat nog niet eer-
der op het programma stond. Het zal on-
getwijfeld een interessante avond worden! -

Het Bestuur.
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V A NEE N VEL P S E DOR P S DOK TER
ENE E N RUS TEN D H OOG L ERA A R
I N R H EDE N,

Causerie voor de Oudheidkundige Kring Rheden-
Rozendaal op 21 februari 1978 te Velp

door I.R. ENKLAAR.

Dit wordt wel een wat persoonlijk familiever-
haal, maar het heeft alles te maken met Velp en
Rheden, in de oude tijd: de 19de eeuw.

Eerst dus maar de Velpse dorpsdokter: mijn over-
grootvader Johannes Pieter Enklaar.

Inl.

De stamreeks van onze tak van de Enklaars gaat niet
zo bar ver terug: tot zo ongeveer 1620, hier in Velp.
Enk - 1 a a r betekent hoogstwaarschijnlijk: de men-
sen van de enk.

De grootvader van onze dorpsdokter, Evert Enklaar,
geb. 1742, was grootburger van Arnhem.
Deze had twee zonen:
le Cornelis; deze was tot hoge leeftijd rector van de

Latijnse School te Nijmegen.
De 2de heette Johannes, de vader van onze dorrsdokter;
deze verdient, wat Velp betreft, wat nadere vermelding.

Johannes E. (1782-1346). In zijn jonge jaren was hij
te Amsterdam apotheker geworden en in datzelfde jaar
1803 aldaar getrouwd met een meisje van Frans-Zwitserse
afkomst (Anna Elisabeth Versel) .

In 181 I vestigt hij zich te Velp als apotheker. In
1814 betrekt hij met zijn gezin het huis aan de Hoofd-
straat, dat er in vernieuwde vorm nog altijd staat: het
uitspringend huis ten oosten van de Frederikstraat
(maar die was er toen nog niet), waar nu een slagerij
en drogisterij in gevestigd zijn. Kadaster nr. Sectie
D, 682.683.

In 1822 werd hij in Arnhem bevorderd tot heelmeester,
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cioor de Provinciale Commissie voor Geneeskundig Onder-
zoek en Toevoorzicht in Gelderland; en in 1827 boven-
dien tot vroedmeester.

Zo verzorgde hij Velp en omstreken in die jaren met
zijn medische, obstetrische en farmaceutische diensten.
Heer Kerkkamp weet nog enige bijzonderheden over deze
Johannes E. (de vader) te vermelden in zijn Historie
van Velp en Rozendaal.
--- Op 5 okt. 1814 (Kerkkamp p. 290) was heel Velp en
Rozendaal in oranje feesttooi gestoken. De Koning
(Willem I) had voor ~e eerste maal Arnhem bezocht, en
zou nu met zijn gevolg terugrijden naar Apeldoorn. Ve-
len wilden de koning zien passeren en trokken daartoe
naar Terlet.
Vermeld wordt dat de notabelen van Velp - de predikan-
ten, meester Godron, en andere heren, waaronder ook
Enklaar met name genoemd, per rijtuig naar Terlet re-
den, om samen met de te voet daarheen gewandelden, de
koning hulde te betuigen. Ds. Kreenen van Velp - die
vele Enklaar-kinderen in de loop der jaren gedoopt
heeft - hield daarbij een, nogal langdradige, toespraak.
Enfin, de koning was tevreden en welvoldaan, en de Vel-
penaren zeker niet minder, want de koning zie je ook
niet elke dag.
--- Voorts vernemen we dat dokter Enklaar - de vader -
een vroom man was:"menigmaal deed hij aan ziekbedden
eerst een gebed, om wijsheid bij het voorschrijven van
geneesmiddelen, en voor het herstel der kranken".
(K. p. 230). De apotheek had hij aan huis, eigenlijk
naast zijn huis; die stond op de plaats waar nu de
Frederikstraat begint.
--- En ten slotte lezen ~e (K. p. 229), dat door het
plaatselijk bestuur van de gemeente Rheden in zijn
vergadering van 23 mei 1826 aan heelmeester J. Enklaar
te Velp "op eene vereerende wijze eene gouden medaille
(werd) uitgereikt, door Z.U. aan denzelven toegewezen,
tot belooning van zijnen belangloozen ijver, tot het
bevorderen van de koepokinenting in den jare 1822".
I. Maar nu toch werkelijk de Velpse dorpsdQkter van

de titel van dit verhaal: Johannes' zoon Johannes
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Pieter E. (1806-1858).
Hij was een van de I I kinderen van zijn ouders. In Ne-
derland's Patriciaat staan alleen de drie zonen met
nakomelingen vermeld. Een daarvan (Cornelis Jacobus,
1812-1855) was arts te Doesburg.
Johannes P., het tweede kind, was nog in Amsterdam ge-
boren en op zijn vijfde jaar met zijn ouders meegeko-
men naar Velp, waar hij verder tot zijn dood in 1858
gewoond en gewerkt heeft.

Deze Joh.P. volgde wel een acade~ische opleiding
voor de artsenpraktijk, die hij ambieerde. Wij bezit-
ten nog in ons familiearchief een aantal stukken dien-
aangaande: zijn inschrijvingsbewijs als leerling in de
Heelkunde ten Plattenlande, bij de Genees- Heel- en
Verloskundige School te A~sterdam uit 1828, en zijn
inschrijving in het Album der Studenten van het Athe-
neum Illustre (1829). --- Voorts ook verschillende
testimonia.

Hij blijkt een knappe en ijverige student te zijn
geweest: verklaard wordt door prof. Tilanus dat hij
~ijn studi~n aan de Klinische School met de meeste
nauwgezetheid heeft volbracht, en door zijn inwoning
in het Binnen-Gasthuis een niet onbelangrijke eigen
oefening heeft verkregen, terwijl hij aan de lijders
(=patienten) in dit gesticht verpleegd, gewichtige
diensten heeft bewezen (20-7-1832).

En in een getuigschrift van prof. Suringar lezen
we o.m. "De Heer Enklaar heeft in zijne betrekking
als êlève interne (nu: gedurende zijn assistentschap)
steeds de duidelijkste bewijzen gegeven van grooten
ijver en vlijt, van naauwgezetheid en meer dan gewone
bekwaamheid, terwijl ZEde zich tevens door zijn gedrag
de genegenheid en achting, zoowel van zijne leermees-
ters, als van zijne medeleerlingen, vrienden, lijders
en betrekkingen heeft waardig gemaakt". (9-7-1832).

Na beëindiging van zijn studie in 1832 vestigde
Joh.Pieter Enklaar zich in zijn woonplaats Velp als
arts, in het ouderlijk huis aan de Hoofdweg, na eerst
nog eens in de Heel- en Verloskunde te zijn ge~xami-
neerd (op 9 nov. 1832) door de Provinciale Commissie
voor Geneeskundig Onderzoek en Toevoorzicht te Arnhem.
Getuigd werd dat hij daarbij "zeer voldoende bewijzen
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van kunde en ervaring aan de dag heeft gelegd"; nu werd
hij bevorderd tot Stedelijk en Plattelands Heel- en
Vroedmeester.

Als een der notabelen van het dorp bekommerde ook
hij zich om de straatverlichting, die er namelijk nog
helemaal niet was.
Twaalf olievetlantaars kwamen er, door de goede zorgen
van de lantaarncommissie, onder wier leden ook dokter
Enklaar vermeld staat. Een feestavond werd georgani-
seerd in de Societeit, en een inspectie-rondgang werd
door de commissie gemaakt.
De Hoofdstraat was nu inderdaad door die olievlamme-
tjes schitterend verlicht, maar de rest van het dorp
lag nog in het duister verzonken.
Dat wekte zoveel ongenoegen, dat een troep minder met
licht bedeelden in protest naar de societeit (De Zwaan)
trok, en daar een schimplied aanhief op de heren van de
commissie. Ze kwamen allen aan de beurt in een geïmpro-
viseerd rijmsel; zo bijv.

Mijnheer van Eck (van Overbeek) met z~Jn dikke buik
zegt: ik heb nog olie in de kruik.
Avelingh met zijn witte buis
zegt: hij staat niet midden voor het huis.

Enzovoort. Ieder wordt al naar zijn fysionomie of ge-
stalte getypeerd, en zo luidt het ook:

Enklaar met zijn groote schoft,
die zegt: ze branden dof.

Die grote schoft zal wel slaan op zijn brede schouders.
Wat had ik U nu graag uit door hem nagelaten brie-

venbundels of dagboeken allerlei willen vertellen over
zijn dokterspraktijk en over toestanden, gebeurtenissen
en mensen in Velp uit zijn dagen, maar helaas, die ont-
breken ons vrijwel totaal.

Alleen is wel vermeldenswaard, dat hij een niet on-
verdienstelijk amateur aquarellenschilder is geweest.
Daarvan geXuizt o.m. de aquarel van de dokterswoning;
een dia daarvan gemaakt berust in de diatheek van onze
Kring.
We zien hier het huis in zijn oorspronkelijke vorm:
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links achter de stal
rechts de aanbouw van de apotheker ij , met medi-
cijnpotten voor het raam
het dokterskoetsje met paard en koetsier
in de deuropening de dienstbode, met beugeltas,
die een ~arskramer/leverancier met kruiwagen te
woord staat
het gordijn van de midden-bovenkamer van z~Jn
vrouw (over die vrouw zullen we het straks nog
hebben)
rechts onder gesigneerd: JPE

Twee andere bewaard gebleven aquarellen stellen
voor: twee dorpsgezichten vooraan het water: in zo-
mer- en wintertijd. Wel zeker niet van Velp, maar
vrije fantasie, dunkt me.

Hoe graag zouden we een portefeuille van hem heb-
ben geërfd, met schetsen en aquarellen uit het Velp
van zijn dagen; maar die hebben bij mijn weten nooit
bestaan.

Nu verlaten we even onze dorpsdokter, maar weest
niet bang: straks komt hij terug!

11. De tweede figuur, ~n de titel van deze cause-
rie aangekondigd, ~s de rustende hoogleraar

in Rheden: dit was prof. dr. Joannes Clarisse, 25
jaar lang theologisch hoogleraar te Leiden, na zijn
emeritaat, vanaf 1841 tot zijn dood, in Rheden woon-
achtig, en in die tijd wel de vermaardste inwoner
van dat goede dorp.

De Clarisses waren een Franse Hugenotenfamilie uit
de buurt van Valenciennes, eind 17de eeuw naar Neder-
land uitgeweken, naar Zeeland. De grootvader van onze
professor was hoofd van een Franse school in Zeeuws-
Vlaanderen.

Zijn vader was predikant, dr.Th~odorus Adrianus
Clarisse te Schiedam, waar Joannes geboren werd in
1770, maar weldra in Amsterdam. Theod.Adr. was een
beroemd kanselredenaar, die volle kerken trok. Hij
stierf in 1782, pas 41 jaar oud, toen Joannes nog
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maar een Jongen van twaalf was. Joannes, de jonge zoon,
werd daarna door zijn stiefmoeder (zijn eigen moeder
had hij nog vroeger verloren) uitstekend opgevoed. Zij
heette Pigeaud van zichzelf, dus ook van Franse origine,
en was de dochter van de burgemeester van Schiedam,
Mr.Thomas Pigeaud.

Met glans doorliep Joannes de Latijnse School; op
zijn 15de jaar werd in de Grote Kerk van Schiedam (in
1785) zijn promotie gevierd (scholastica promotio),
waar hij een geheel door hem zelf opgestelde Latijnse
oratie hield. (De Literarum Studio .... ), die met een
dubbele ereprijs werd bekroond, "wegens uitmuntende vor-
deringen en aangewende naarstigheid".

We zullen het vervolg nu maar kort houden:
letterkundige, wijsgerige en theologische studie te
Leiden;
jeugdige dichtwerken, naar de trant van die tijd;
"hij hanteerde vaardig de Li er !", noemde men dat t oen j
promotie tot doctor in de godgeleerdheid;
op 22-jarige leeftijd in 1792 predikant te Doorn,
waar hij huwde (met Cath.Corn. van Eck);
vanaf 1797 predikant te Enkhuizen; in die jaren reeds
allerlei publicerend en lid van diverse geleerde ge-
nootschappen; verschillende malen werden zijn inzen-
dingen op wetenschappelijke prijsvragen met goud be-
kroond;
na afwijzing van aangeboden professoraten in Lingen,
Groningen en Franeker, in 1804 hoogleraar aan de The-
ologische Hogeschool te Harderwijk, en daarmee in
Gelderland beland.

Maar zie, in 1811 werd de Hogeschool door Napoleon ge-
sloten. Clarisse werd nu grotestadspredikant te Rotterdam,
totdat in 1814 Nederland weer vrij was geworden van de
Franse overheersing.
Meteen volgde zijn benoeming tot hoogleraar in Leiden,
waar hij een kwart eeuw zou schitteren aan de Academie,
zoals men dat toen uitdrukte.
Inderdaad was dat niet overdreven. Op alle terreinen van
de toenmalige theologie was hij thuis. Hij was enorm be-
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lezen. Zijn boeiende colleges gaf hij in prachtige
taal (Latijn).

Hij werd alom als "een universeel genien beschouwd.
In die tijd kon men dat nog zijn: alle velden van we-
tenschap bestrijken.
O.m. blijkt dat uit het feit, dat hij twee jaar lang
(tijdens een vacature) met grote bekwaamheid ook mine-
ralogie en zoölogie heeft gedoceerd.

Maar ook als academieprediker maakte hij naam,naast
zijn Leidse tijdgenoot, de grote Van der Palm.

Vele geleerde werken deed hij het licht zien, o.m.
een volledige Encyclopedie der Theologische Wetenschap,
in twee dikke delen, in het Latijn natuurlijk, en men~-
ge bundel Leerredenen in het Nederlands.

Het is wel aardig eens te horen wat Nicolaas Beets,
die in de 1830-er jaren in Leiden studeerde, van Cla-
risse vertelt in het Dagboek uit zijn studententijd,
uitgegeven door dr.H.Enno van Gelder onder de titel
"Hildebrands voorbereiding" (1956).

O.m. het volgende:
18 maart 1835. Pas was Beets' gedicht De Maskerade

verschenen, dat grote opgang maakte.Op
de vergadering van de Rederijkerskamer (een welsprekend~
heidsclub) sprak prof. Clarisse hem over zijn gedicht
aan:"daar is veel geest en kracht in", zei hij, maar
hij vertrouwde dat Beets niet te ver zou gaan!(p. 125).
Hij diende zijn schalkse toon blijkbaar wat te temperen.
Zondag 4 oktober 1835. Beets noteert: "Viering van Lei-

dens ontzet; bedestond in de
avondkerk; voortreffelijke indrukmakende toespraak van
Clarisse; heerlijk gebed. (p. 86).
12 okt. 1835. "Thé bij Clarisse, more majorum om 5

uren; 16 studenten met lange pijpen,
waarvan er IS, m1J ingesloten, geen woord hebben ge-
zegd. Horrible, most horrible". (p. 87).
En ten slotte: 24 maart 1836. "Bezoek bij Van der Palm.

Clarisse is ook daar.
Gesprek over Bilderdijk (gest. 1831), waarbij Clarisse
zachtmoediger is dan Van der Palm. "Ik heb hemn, zegt
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Clarisse o.a. "gezien in grootheid in Den Haag: het
rijtuig voorstaande om hem naar het hof te brengen; èn
hier te Leiden, in de uiterste vernedering en armoede,
bij een middagmaal van brood en rauwe uien". (p. 98).

Tot zover Nic. Beets (vóór het schrijven van z~Jn
Camera Obscura).

Nu ook nog wat gegevens U doorgegeven uit een schets,
aan Clarisse gewijd door de predikant-schrijver-dichter
JeP. Hasebroek,die onder het pseudoniem "Jonathan" roem
verwierf met zijn "Waarheid en Dromen", twee jaar ouder
dan Beets, in zijn "Een Dichter-Album van voor honderd
jaren", 1890.

Hasebroek noemt Clarisse "inderdaad een polyhistor
van den ouden trant, een veelweter, gelijk men er nu
(in 1890 dus) in ons vaderland geen tweeden ontmoet".
(p • 212).

Van Van der Palm hoorde hij het verhaal, hoe Claris-
se in 1832 (hij was toen 62 jaar oud), tijdens het be-
leg van de Antwerpse citadel, de Leidse professorenkr~ns
een avond lang geboeid hield door een college over de
vestingbouw te houden, dat tot in de fijnste details
doorging, en toen men, verwonderd en verrast, vroeg hoe
hij nu ook weder aan deze wetenschap kwam, zeide hij:
"In mijn jongenstijd had mijn vader een Franse genie-
officier in kwartier, die mij uit liefhebberij onder-
richt in zijn vak gaf, en daar ik nimmer iets, wat ook,
vergeten kan, is mij dat in lt hoofd blijven hangen,
een halve eeuw ongeveer. (p. 213).

Als prediker was, volgens Hasebroek, Clarisse niet
alleen een groot, maar daarbij een soms ontroerend,
haast had hij gezegd een schrikwekkend redenaar;echter
ook: zijn kanselstijl schitterde van dichterlijke
schoonheden, juwelen van het reinste water. (p. 216).

In 1840 was prof. Clarisse 70 jaar geworden, en
achtte hij de tijd gekomen met emeritaat te gaan. Maar
niet in Leiden wilde hij zijn laatste levensjaren door-
brengen, maar in Gelderland, in Rheden.
Een uitvoerig relaas, van 20 pagina druk, levert daar-
over zijn biograaf, de Utrechtse hoogleraar, zijn oude
vriend, prof.dr. H. Bouman, die in 1850 een vrij lijvig
boek (van 355 blz.) publiceerde, alles in beslist niet
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eenvoudig Latijn, getiteld: Memoria Joannes Clarissii.

Ik vermeld nu uit zijn verhaal de voornaamste bij-
zonderheden.

Het laatste hoofdstuk van Clarisse's levensbeschrij-
ving begint aldus:"In een schone en gezonde streek van
Gelderland, aan de zoom van de Veluwe, dicht bij het
dorp Rheden, ligt een villa/buitenhuis (De Brink noemt
men dit gebouw), wel bescheiden, maar goed onderhouden
en geriefelijk. Zowel de ligging, als de zuivere lucht,
en de woning en de tuin trokken de grijsaard dermate
aan, dat het hem behaagde dit als zijn voornaamste do-
micilie te verkiezen voor de rest van zijn aardse leven".
:(p.120).

Het huis De Brink bestaat nu niet meer. U weet wel:
het lag tussen de Kruishorst en het dorp Rheden in, toen-
maals omringd door boerderijen en welige akkers. Er staat
een afbeelding van in het boekje van de heer Kerkkamp
over "Rhedens Verleden". In het Noorse huisje op Heuven
hing voor kort nog een oude verbleekte foto, want De
Brink kwam later in het bezit van de familie Wurfbain.

Twee dochters vergezelden de oude heer (in juli 1841):
de een was weduwe met een paar kinderen; de ander zijn
jongste, nog ongehuwde dochter. (Die kon trouwens nog
niet gehuwd zijn, anders had het huwelijk niet kunnen
plaatsvinden, waar dit hele verhaal straks op uit loopt!)

Het werden nog een aantal rustige jaren, toch vol
contacten en werkzaamheden, maar ook vol stil verdriet en
diepe weemoed.

Joannes Clarisse had namelijk wel zeer vele zware sla-
gen in zijn leven ervaren. Zijn eerste vrouw was in 1827
gestorven, na hem 12 kinderen te hebben geschonken.

Zijn tweede vrouw, met wie hij in 1829 trouwde, een
freule Adriana Pompe van Neerdervoort, stierf al na
slechts drie jaren huwelijk. Van zijn dozijn kinderen
stierven verschillende op jeugdige leeftijd. Van zijn
vijf volwassen geworden zonen zag hij er vier tijdens
zijn eigen leven heengaan.
--- Een stierf in Soerabaja als adelborst; adjudant van
de Commandant van Z.M. 's Linieschip de T{omp, in 1818.
--- De grootste smart baarde hem het overlijden van zijn
briljante zoon dr. Theod.Adr.Jr. op zijn 28ste jaar al
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theologisch hoogleraar aan de Universiteit van Gronin-
gen, maar reeds na vijf jaar - toevallig bij zijn vader
thuis in Leiden, nadat hij in Holland de vermoeiende
Synodevergaderingen moest bijwonen - op 33-jarige leef-
tijd (in 1828) binnen een paar dagen aan een snel slo-
pende ziekte overleden.
--- En dan nog op het eind van zijn leven - in 1845,
dus toen hij al een paar jaar in Rheden woonde - het
heengaan van de zoon, die eveneens zijn trots was ge-
weest: Walbrandus Corn.Lodewijk, dr. in de klassieke
letteren, eerst praeceptor, toen rector van het beken-
de Nassau-Veluwse gymnasium te Harderwijk, door school-
inspecteuren en vrienden om zijn bekwaamheid geroemd,
eveneens professorabel geacht, nog maar 34 jaren oud.
Moedig en gelovig aanvaardde en droeg de oude Clarisse
dit leed, dat hij zoveel geliefde naaste familieleden
moest overleven.

Waarmee hield hij
nog veel te doen. Ik

zich in Rheden onledig? 0, hij had
noem U een vijftal zaken.

1. Enkele malen keerde hij naar Leiden terug om de vei-
ling van het merendeel van zijn grote bibliotheek te
regelen. Ook reisde hij wel naar Amsterdam voor de
vergadering van het Kon.Instituut van Kunsten en We-
tenschappen. Soms trok hij elders heen om oud-studen-
ten in het ambt te bevestigen.

2. Naar de Brink had hij zijn waardevolle collectie boe-
ken meegenomen over mineralogie en geologie, alsmede
een mineralogisch museumpje. Twee oude vrienden waren
het, met wie hij deze interesse deelde; die kwamen
hem vaak bezoeken.
--- Allereerst was dat Adriaan van den Ende, al een
makker uit zijn gymnasiumtijd. Deze was eerst een
aantal jaren (1792-1797) predikant in Rozendaal ge-
weest; hij was een der oprichters van het Natuur- en
Letterkundig Genootschap Prodesse Conamur te Arnhem.
Van 1794 tot 1795 was hij met zijn heer, baron Torck,
er een jaartje tussen uit geweest, de grens over,
vanwege de politieke toestanden. Later werd Van den
Ende een groot onderwijsdeskundige, de opsteller van
de nieuwe schoolwet. Tijdens Clarisse's professoraat
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in Harderwijk, en misschien wel mede op diens voor-
stel, ontving hij daar in 1808 een eredoctoraat in
de wijsbegeerte. Deze Adr. van den Ende, door Bouman
uiteraard Endius genoemd, woonde tenslotte op "zijn
voorouderlijk landgoed" Geessink bij Warnsveld;
maandelijks bezochten de oude kameraden elkaar over
en weer. Clarisse stond in Warnsveld bij Van den En-
deIs graf, medio 1846, een half jaar voor zijn eigen
overlijden. Ook publiceerde hij nog een In Memoriam
over Van den Ende.
--- De tweede vriend, maar jonger, z~Jn oudleerling
uit Leiden, was dr.F.H.G. van Iterson, predikant te
Arnhem van 1839-1847, eveneens zeer erudiet.

Deze hartelijke bezoeken en geleerde discoursen
betekenden veel voor Clarisse op De Brink.

3. Al. weer een nieuw wetenschappelijk interessegebied
had Clarisse in Rheden de studie van het Midden-
Nederlands ter hand genomen, en hij publiceerde de
proeven van dit onderzoek.

4. Zoals niet anders te verwachten viel, was Clarisse
een trouw kerkganger in Rhedens dorpskerk, -- Twee
keer per zondag wandelde hij te voet, met ZlJn
dochters, heen en weer naar de eredienst, ook ~n
het slechtste winterweer.

Met vreugde nam hij ook preekbeurten waar. Een
paar bijzonderheden daarvan worden in de biografie
verhaald.

Als hij in Rheden moest voorgaan, placht hij op
zaterdagavond de hoofdlijn van zijn leerrede aan
zijn dochter vast uiteen te zetten. Maar zie, een-
maal gebeurde het, dat hij tot haar verbazing op de
kansel een totaal andere tekst had gekozen, en daar
glashelder en met vuur over sprak: onderweg van de
Brink naar de kerk - zeker zo'n half uurtje wandelen

- was hij namelijk zo onder de indruk gekomen van Gods
goedheid in de natuur, dat hij zonder moeite op dat
onderwerp was overgeschakeld.

Een ander maal zat de gemeente, in een vacature-
periode, tevergeefs op een van buiten komende gast-
predikant te wachten. Op advies van Clarisse was
men toen maar een aantal gezangen gaan zingen, maar
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niemand kwam opdagen. Geen nood, hoewel Clarisse
geen toga bij zich had - maar zijn deftige zwarte
frak en witte stropdas stonden hem keurig genoeg -
hij beklom zonder aarzelen de preekstoel en hield
een preek, zo goed opgebouwd en zo boeiend, dat
niemand de afwezige predikant van buiten gemist
had.

5. Ten slotte besteedde Clarisse de nodige tijd aan
de heruitgave van enkele van zijn boeken. Een daar-
van wil ik toch vermelden: in 1846 verscheen de
herdruk van zijn al in 1818 voor het eerst versche-
nen bundel Jeugdpreken. Zo zouden wij die nu noemen"
Toen luidde zo'n titel aldus;"Een twaalftal redevoe-
ringen voor Jongelingen, bijzonderlijk uit de Be-
schaafde Standen",
Meisjes zaten destijds blijkbaar niet onder het ge-
hoor?
En dat alles in prachtig gebouwde volzinnen, en met
een woordkeus! Zo lezen wij ergens, dat de jongelin-
gen er ijverig naar streefden zich beminnelijk te
maken bij alle Wijzen en Braven, die boven hen ge-
steld waren. Dat was nog eens een tijd!

Het waren overigens goed gecomponeerde, allerlei
toen actuele jeugdproblemen behandelende preken,
vanuit een warm hart en een scherp verstand, èn
vanuit het hart van de Bijbel voorgedragen.

Maar het einde was nabij. Rustig en vertrouwend
wachtte hij dat af. Op vrijdag 27 november 1846 had
hij 's avonds met zijn dochters nog theegedronken
met opgewekt gemoed (hilariore animo) en was, met
de kaars aan, naar boven gegaan voor nog wat late
studie, of, 0 schrik, familie en dienstboden hoorden
de val van een zwaar lichaam. Daar vonden de doch-
ters hun geliefde vader op de vloer neergestort:
een beroerte had hem getroffen. Zij legden hem op
bed, en zo snel mogelijk werd de zeer ervaren
dokter Enklaar (daar heb je hem weer!) ontboden,
en binnen de kortste keren stond die aan het ziek-
bed (in het Latijn: Enclarius, Medicus experientis-
simus, brevissimo ~patio adesse).
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Ook Clarisse's oude vriend en collega, de medisch hoog-
leraar Suerman werd nog te hulp geroepen, maar hoezeer
ook Enclarius al zijn kennis en kunde inzette, op ge-
nezing viel niet meer te hopen.
Na ruim een etmaal in coma te hebben gelegen, overleed
Joannes Clarisse op zondagochtend 29 november 1846 vre-
dig op De Brink te Rheden.
Niet daar werd hij echter begraven. Op donderdag 3 de-
cember vertrok de lijkstoet in het winterse gure duister,
begeleid door Van Iterson en Suerman, naar Utrecht - wat
een lange, barre tocht moet dat geweest zijn - en de
volgende dag door naar Leiden. Met een groot gevolg van
academische staf en studenten trok men verder naar Kat-
wijk, waar Clarisse naast vrouwen zoon ter aarde werd
besteld, na de gebruikelijke rouwdienst in de kerk, met
herdenkingsredevoeringen.

Naast prof. Bouman's dikke boek "Memoria Clarissii"
bezitten we ook nog een door Van Iterson in het Neder-
lands uitgegeven terugblik op zijn leven en werk, in de
voorrede van zijn nog dikkere boek, getiteld:"Johannes
Clàrisse, sprekend nadat hij gestorven is", een uitvoe-
rige bloemlezing uit zijn preken en redevoeringen, be-
stemd voor lezing in het huisgezin.
(N.B. Zie ook de lange biografieën in Van der Aa, Nieuw

Ned. Biogrf. Wdbk. en Biogr. Wdbk. van Prot. God-
geleerden in Ned.)

111. Slot en apothese van deze voordracht.
Anderhalf jaar later (27 april 1848) trouwde de

bovenvermelde jongste dochter: Johanna Everdina Caro-
lina Clarisse (Caroline werd zij genoemd) met de in-
middels al 42 jaar oude Velpse dorpsdokter Joh.Pieter
Enklaar.
Over dokter Enklaar weet ik verder maar weinig te
melden.
Wat zijn geneeskundige praktijk betreft nog drie za-
ken:

1. Door de Gemeenteraad van Rheden werd hij vanaf ja-
nuari 1845 op een jaarwedde van f 100,- benoemd tot
Heelmeester der Gemeente Rheden om de armen gratis te
bedienen; Ln oktober 1852 werd deze benoeming ver-



~~S~-~ 7S=~SZe:~ -an een Instructie van 10 artike-

-::i'--2.5 ~::2.~ i ssen zelf lid geworden van de Provo Com-
wissie voor Geneesk. Onderzoek en Toevoorzicht in
Gelderland.

3. Vanaf 1854 is hij ook behandelend geneesheer geweest
van het werkvolk van Koning Willem 111 op het van
toen af diens particulier bezit vormende Bronbeek.
(U weet: pas in 1859 schonk de koning dit landgoed
aan de Staat als tehuis voor oud-koloniale militai-
ren).
In het Koninklijk Huisarchief zijn nog de kwartaal-
kwitanties te zien van dokter Enklaar uit die 50-er
jaren: een hele lijst van behandelde patienten, met
een totaal honorarium van zo'n f 17,- per kwartaal.
De kwitanties werden door zijn vrouw voor ontvangst
getekend. Zij stond hem dus blijkbaar bij zijn admi-
nistratie bij.

Waarschijnlijk was hij toen reeds ziekelijk. Aan
welke ziekte hij begon te lijden is ons niet geheel
duidelijk.

In januari 1857 schreef hij aan de gemeenteraad:"Door
hernieuwde verheffing mijner ziekte en de strengheid
des saisoens gedrongen wordende langer het huis te hou-
den dan ik gehoopt had, werd ik gedwongen naar een blij-
vende assistent uit te zien". Als zodanig droeg hij voor
zijn zwager G. Rombouts, Doctor in de Geneekunde, heel-
en vroedmeester te lngen (1814-1875), gehuwd met zijn
jongere zuster Catharina Maria (1817-1891). Zulks ge-
schiedde ook. Zijn gezondheid ging nu hard achteruit.

Een aandoenlijke brief is ons bewaard gebleven, die
hij schreef in april 1857 aan zijn vrouw t.g.v. hun a.s.
9de trouwdag, een brief van afscheid, vol dank en vrome
zegenbeden.

"Waardste en innig geliefde Caroline! Gij hebt m~J
steeds met onvermoeiden ijver en grenzelooze liefde op-
gepast, en getracht mij het lijden dragelijker te maken

"
Hij schonk haar nu een album, dat haar "herinneren

zal aan de laatste dagen van mijn leven".
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Dit album keek ik nog eens door; het is een merkwaardig
specimen van de lust van die dagen om gedichten, over-
peinzingen, heilwensen, tekeningen, waterverfprentjes
e.d. te verzamelen, door dierbare vrienden aangebracht,
of uit andere bron overgeschreven. Zijn vrouw was zeer
belezen, en vooral door Engelse en Duitse poezy geboeid.

E€n gedicht is van de hand van M. van Spaen, wonend
op Klein Biljoen, ten afscheid, toen zij Velp ging ver-
laten na de dood van haar man. Een andere, mevr. A.M.
van Assen-van Rooyen, wierp een terugblik op 's dokters
arb e i.d r Vh oe liefderijk en goed hij voor zijn medemenschen
was".

Toch had het nog een vol jaar geduurd tot Joh.Pieter
Enklaar op 1 mei 1858 op 52-jarige leeftijd ontsliep
"na een langdurig en smartelijk lijden", aldus de over-
lijdensadvertentie.

Op de Begraafplaats aan de Reinaldstraat ligt hij,
met andere familieleden - ook een heel aantal Romboutsen
- begraven; zie de grafstenen achter de graftombe van de
familie Van Hardenbroek-des Tombe.

De boedelbeschrijving van notaris Troost is in ons
archief. De hele boedel staat tot in de kleinste details
genoteerd en getaxeerd, vanaf het fraaie staand horloge
in de salon (uit ong. 1770, voor f 55,-!) tot en met de
laatste tinnen nachtpot.

De praktijk werd overgenomen en voortgezet in hetzelf-
de huis door zwager Rombouts, die later weer werd opge-
volgd - als ik het wel heb - door de eerste dokter Van
der Willigen.

Eind 1858 verliet de"weduwe "dit aanvallig oord", met
haar enig kind (twee anderen waren heel jong gestorven)
Joannes Elisa (1849-1930), mijn grootvader dus. -- Deze
wees m~J in 1921, toen ik als schooljongen in Velp woon-
de, zijn geboortehuis nog aan.
De voornamen van de Velpse dorpsdokter, Johannes Pieter,
gingen over op zijn kleinzoon, mijn vader, en op diens
kleinzoon, mijn eigen zoon. En nadat de Clarisses, niet-
tegenstaande die 12 kinderen van de oude hoogleraar, zijn
uitgestorven, voeren W~J nu ook hun familiewapen in het
onze.



E : z E E ~ I T T E B 0 R S T
door Adr. Kolkman

~ijdens de lezing van e heer en mevrouw Ooms over GE-
fELSIE-E;, gehouden op 18 oktober 1977, werd o.a. ge-
noemd "ven i z oen Dl e t wit t e b 0 r stil"
:levr. Ooms, noch iemand uit de aanwezigen kon deze uit-
drukking verklaren,
Ons lid, mevr. M.H.A. Uilenreef te Ellecom heeft nade-
re gegevens hierover verkregen, die wij graag aan onze
leden doorgeven_
In de nederlandse taal wordt "venizoenll ook geschreven
als "venezoen". Dit betekent wildbraad. Eet is w aar+
schijnliTk afgeleid van het franse woordje "venaison",
dat afgeleid is van het latijnse "venatio", dat jacht
betekent.
"Venizoen met witte borst" is dus w aarsch ijn Li.j k een
pastei van wildbraad.

D E K RIN G I N 'T Z 1 L V E Ri

Op 11 januari 1979 zal het 25 jaar geleden z i j n dat on-
ze Oudheidkundige Kring werd opgericht. Een heuglijk
feit, waaraan de nodige aandacht dient te worden geschon-
ken.
In het jubileumjaar hoopt het bestuur het plan te reali-
seren een h i s tor i s c h pre n ten boe k
van R h ede n e n Roz end a a 1 uit te geven.
Daarin worden reproducties opgenomen van originele teke-
ningen, aquarellen, schilderijen en gezichten in onze
gemeenten, die nog nooit zijn gepubliceerd (dus niet van
gravures, etsen en foto's).
Mochten er leden zijn, die dergelijke kunstwerken bezit-
ten en die bereid zijn die voor reproductie beschikbaar
te stellen, dan verzoekt de secretaris hen, zich met hem
in verbinding te stellen.
Voorts zal een lijst verschijnen van romans, kinderboeken
etc., die geheel of gedeeltelijk spelen in de gemeenten
Rheden en Rozendaal. Leden die titels kennen, worden ver-
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zocht, die op te geven aan de secretaris. Graag met
vermelding van auteur(trice), uitgever en jaartal. Zo
mogelijk wordt aan dergelijke uitgaven een tentoonstel-
ling gewijd.
Door het organiseren van film- en dia-avonden zal in
het jubileumjaar nog meer dan voorheen aandacht geschon-
ken worden aan het werk van de Kring.
Ter bestrijding van de kosten, die de extra-activiteiten
mee zullen brengen, wordt een JUBILEUMFONDS gesticht.
Te zijner tijd volgen daarover mededelingen.

BOE KEN N I E U W S.
Een lust voor het oog, door Jan Siebelink. Uitgave Athe-

naeum/Loeb Paperbacks, Amsterdam,
1977, 140 pag. f 22,50.
Deze moderne "sleutelroman" speelt in Dieren, waar de
auteur enige tijd werkzaam was bij het Openbaar onder-
wijs. Hij heeft er kennelijk geen prettige tijd gehad en
schrijft in dit boek zijn wrok jegens collega's en ande-
re dorpsgenoten van zich af.

De kinderen van het Achtste Woud, door Els Pelgrom. Uit-
gave' Kosmos, A'dam/

Antwerpen, 1977, 204 pag" ill. Peter van Straaten
f 24,90.
Een boeiend kinderboek, dat ook de volwassenen zal beko-
ren. Het verhaal speelt in de winter 1944-45 in en om de
boerderij Herikhuizen. In het boek wordt de boerderij
"Klaphek" genoemd, de Stikke Trui heet Stikke Hui, Zemst
is Velp en Ulsten is ~heden. Wie ter plaatse bekend is
vindt heel wat herkenningspunten. Hoe de schrijfster op
het idee gekomen is in Velp een windkorenmolen te situ-
eren is m~J een raadsel. wij lieten in die tijd koren
malen en havermout slaan in de Rozendaalse watermolen!
Het boek geeft overigens een goed beeld van het leven
in de Beekhuizer bossen in de laatste oorlogswinter.

D I ARE E K SEN VOOR HET ONDERWIJS VOLTOOID,------------------------------------------------
Als laatste deeltjes in de reeks van handleidingen bij
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de diareeksen voor het onderwijs in de plaatselijke
geschiedenis verschenen onlangs "Natuurschoon in Rhe-
den en Rozendaal" door J.C. Jansen en "l-iiddelen van
bestaan in Rheden en Rozendaal" door Adr. Kolkman en
E.J. Kruijswijk Jansen.
Ons medelid, mej. M.C. Duyfjes te Velp, stelde een aan-
tal schetsen samen van onderwerpen uit de dia-reeksen,
bedoeld als voorbeeld voor de onderwijzer(es), die er
mee gaat werken.
De gemeente Rheden, die de kosten, verbonden aan de
uitgave der dia-reeksen, op zich nam, heeft ook het
werkstuk van mej. Duyfjes laten vermenigvuldigen en op
de scholen doen verspreiden. Gaarne dank en hulde!

DAN K VOO R HUL P BIJ BEHOUD KRUIDENIERSWINKEL,
Het bestuur van de Stichting Behoud Kruidenierswinkel
Fa. Wijlhuizen te Velp, dankt langs deze weg alle leden
van de Oudheidkundige Kring, die naar aanleiding van de
hun toegezonden circulaire een gift schonken voor het
behoud van de bekende authentieke kruidenierswinkel in
de Emmastraat te Velp.

N I E UWE LED E N.
K. Blom, Rheden
Hr. en Mw. E.J. Bongers-Van de Vooren, Velp
Mw. A. Brester-Lubberhuizen, Dieren
Hr. en Mw. G. Buurman-Carmigchelt, Velp
Mw. A. Castle-van der Berg, Velp
C.P. Copper, Velp
Mr. Th. Enklaar, Enschede
A.H.J. Evers, Arnhem
H. Gerritsen, Velp
Mw. T. Gerritsen, Velp
Hr. en Mw. J. van der Grient-Scherpbier, Velp
J.O. Hagen, Rheden
Mw. H.C.M. Harmsen, Velp
Hw. E.J. Hupkes-Koens, Velp
Ing. en Mw. A.A.C. van Leeuwen-Cochius, Rozendaal
Ing. en Mw. J. Lohmann-Smit, Rozendaal
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Vervolg Nieuwe Leden
W.J. Meijerink, De Steeg
W.P.J. Oosterwegel, Rheden
Mw. C.M.E. Roorda-Kamman, Velp
E. Schrikkema, Velp
Hr. en Mw. T.R. Trap, Velp

U I T G A VEN V A N DEK RIN G,

Korte Geschiedenis van Rheden en Rozendaal
Bewogen jaren door H. Kerkkamp
De Van Lennepsmolen uit puin en as herrezen
door H. Kerkkamp
Rozendaal, een heerlijkheid door H. Kerkkamp
De vreugde van het genealogisch onderzoek
door Ir. W.D.P. Stenfert
De Engel op Steeg door drs. C.O.A. baron
Schimmelpenninck van der Oye

f 7,50

f 3,50

f 3,50

f 3,50

f 3,50

f 3,50

Uitsluitend verkrijgbaar door schriftelijke bestelling
bij de heer Adr. Kolkman, Arnhemseweg 116, Rheden.

V A N DEP E NNI N G MEE S T E R,

Alle leden hebben nu een acceptkaart ontvangen voor de
betaling van de contributie over 1978. Gaarne spoedige
reactie!
Er zijn nog enkele leden, die de contributie voor 1977
niet betaald hebben. Die worden in het bijzonder uit-
genodigd aan hun verplichtingen te voldoen.
De contributie bedraagt voor een lid minstens f 10,-;

voor een echtpaar minstens f 15,-.

* * * * * * * * * * *


