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Post 1922

I, the Netherlands

A brief biographical sketch on the life of Dr. Albertus C. Van Raalte was published in

Nieuw Nederlands Biografisch Woordenboek, pp. 771-72. The author was a Mr.
Knipscheer. In the appended bibliographical note, the latest book listed was dated 1922.
In Dutch; translated by Dr. Henry ten Hoor.

Location of original unknown.

DUT1H BIOGRAPHICAL DICTIONARY

RAALTE (Albertus Christiaan van) born about 1810, died died
in America 7 Nov. 1876. J. Verhagen (see below) calls him "one
of the fathers of the Separation" and says that although America
was his second fatherland there exists a close brotherhood
between the congregations which he served there and the Christian
Reformed Church in the Netherlands. Like Scholte and Hendrik
de Cock he was imprisoned more than once. "Who does not
remember," he says, "that from May to Sept. (1846) he ascended
various pulpits and in unusual ways preached the gospel of the
cross"? Since that time he saw his fatherland no more. In
1832 he began his study of religion at Leiden. From his
examination in May, 1835, before the provincial church government
of South Holland we find a detailed message. It was a brilliant
examination "but, thus we read: " but he was no more conversant
with the regulations of the Netherland Reformed Church than
any other student!" When, after he was turned down, he studied
them, he found much "that was in conflict with the truth of
God that he could not suscribe to." In Dec., 1835, he therefore
left the church and joined the few repressed and persecuted
for the Lord's will. The Separatist church at Mastenbroek and
Genemuiden called him as minister. In March, 1836, he was in
Amsterdam at the first synod of the christian reformed church
and was "ordained." From that time he saw Overijssel as the
field for his labor. Sad events follow, especially at Ommen,
Heemsche, Gramsbergen, Dedensvaart, etc. Soon van Raalte himself

was accused of heresy by his own circle. "The difference was
sharp about: Whether the holy Scripture should be judged and
explained by subjective, experiential life or rather that life
was to be judged and guided by the holy Scriptures." The Synod
of 1837 declared van Raalte to be sound in his doctrine. In
1846 he departed to Michigan in America where he became, among
other things, the founder of the later Hope College.
With Brummelkamp he wrote Emmigration (Amst. 1846); The
responsibility of the congregation to her ministers, a sermon
delivered at the opening of the classical meeting at Grand
rapids, published for the benefit of the Academy at Holland
(Kamp. 1860) (With Scholte and others), Official pieces touching
the departure of the Netherlands reformed Church Alliance (Kampen
1861; 2nd printing 1884-85).
See: H.E.D95ker, Life Sketch of Rev. C. van Raalte (Nijkerk
1893); D.Versteeg, The Pilgrim Fathers of the West (Grand Rapids
1866); Henry Beets in Memorial Volume of the 50-year Jubilee
of the Christian Reformed Church (1852-1907) (Grand Rapids
1907)also in Netherland Archive for Church History XXIII (1930),
260-276; J.Verhagen, The history of the Christian Reformed
Church in the Netherlands (Kampen 1881 311-323), 362-379, 453,
482, 526, 591; J.Rietsma, History pof the Reformation and the
Reformed Church in the Netherlands, 4th printing (Utrecht 1933)
483 v., 502; L.Knappert, History of the Dutch Reformed Church
II (Amsterdam 1912), 305 v.; H.de Cock, Hendrik de Cock (Delfzijl
1886), 485-487, 517„ 579-584, 620-623; Aphabetical Title list
of books, etc. (1833-1849), 116, 537; Brinkmans Catalogue of

Books, etc. (1850-82), 956, 1132; (1882-91), 441, 521; William
0. van Eyck, Landmarks of the reformed fathers or what dr. van
Raalte's people believed (1922).
Knipscheer

Tr.: H. ten Hoor
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QUINTUS.

RAALTE.

aan de hoogesehool to Groningen, waar hij 11 Dec.
1840 werd bevorderd tot Mr. In de rechten op
een proefschrift De separaliane run et mensae,

QUINTUS Wm Mr. Willem Jan) (2), geb. to
Groningen 5 Oct. 1845, overt. aldaar 26 Heart
1891, soon van Johan IVichers Q., die volgt,
en Wibbin a Maria Goo kinga, liet Men
7 Jull 1864 inschrijven als student arm de hoogeschool te Groningen, wear hij 10 Jan. 1872 OP
stellingen werd bevorderd tot Mr, in de rechten.
Hij huwde te Groningen 19 Mel 1874 met Sc het.
tine Anna Geertruida Kool (geb. to
Groningen 6 Aug. 1853) en was grittier aan het
kantongerecht van zijn geboortestad, tevens
burgemeester van Noorddijk.
Zie: Nederland's Adelsbock (1903), 466.
Wumkes.
QUINTUS tffir. Mr. Justus Datho L e wei, geb.
te Groningen 23 Jan. 1811, aldaar overt. 13 Jan.
1889, zoon van Mr. Mr, Onno Joost Q., hiervoor,
en Clara Elisabeth Leyte van Midcl elstu m, liet zich 21 Dec. 1827 inschrijven als
student aan de hoogeschool te Groningen, waarhij
28 hid 1833 bevorderd werd tot Mr. utr. dr. op
een proefschrift Nonnulta de polestate magistrates
in tutoris defiant =rime =milldam jegens te patria
noviesime saloon. llij huwde 9 Sept. 1839 met
Augusta de Fremery (geb. te Leuven
27 Aug. 1815, overt. te Groningen 16 Jan. 1897) en
was kantonrechter Lc Winschoten, tevens lid der
Gedcp. staten van Groningen.
Zie : Nederland's Adelsbock (1907), 492.
Wumkes.
QUINTUS (jhr. Mr. Johan Wi e h e rai, geb. te
Groningen 14 Aug. 1807, aidaar overl.14 Fehr. 1864„
zoon van Mr. Mr. Willem Jan Q. (1), )iervoor,
enAleida Sibilla Sara Wichers, Het
slab 19 Dec. 1823 inschrijven als student aan de
buogeschool te Groningen, wear hij 30 Juni 1830,
bevorderd werd tot Mr. In de rechten op een proefschrift De dueito ejusqvc puniendi ratione. Hij
was van 1832-64 notarls te Groningen, lid der
Prey. stolen, van den gemeenteraad, wethouder,
en der Eerste Kamer. Hij trouwde te Groningen
Juni 1837 net WI bbi xi a Marla Go eh I n g a, geb. te Veendain 18 Aug. 1812, overt.
huize Esserberg bij Hann 24 Juni 1888.
Zie : Nederland's Adelshoek (1907), 488.
Wumkes.
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HIJ trad 27 Juli1842 to Groningen In het huwelijk
met jonkvr. Catharina Johanna Quintus, was burgemeester van Oldekerk, lid der
Prov. staten, kantonrechter te Zuldhorn en
rechter aan de arrondissementsrechtbank te
Groningen.
Ho: Nederland's Adelsbock (1903), 466.
Wumkcs.
QUINTUS (WIlhelmus), geb. 11 Juni 1695 te
Groningen, aldaar overt. 14 Maart 1755, soon
van Date Quintus en Justine LichtIn a n, liet zich 5 Jan. 1715 Inschrijven als student
am do hoogeschoel van zijn geboortestad en
werd dear 1 Oct. 1717 bevorderd tot jur. utr.
dr. op een proefschrift De numero guinquenario.
Hij werd aldaar raadsheer (1738), drost der
beide Omarnbten (1746) en gecommitteerde ter
Staten-Generaal. Ale weduwnaar van Clara
Johanna Weremeus huwde hij 26 Oct.
1732 Rebecca Maria Wichers, geb.
11 Sept, 1704, begraven te Groningen 2 April
1784, dochter van Jan W. en Clara Altin g.
Zijn door J. A. Wassenbergh geschilderd portret
in de vers. W. J. Quintus te Arnhem.
Zie : Nederland's Patriciaat (1916), 302.
Wumkes.
QUINTUS (jhr. Mr. Willem Jan) (1), geb. te
Groningen 8 Maart 1778, aldaar overt. 9 Fehr.
1839, zoon van Justus Datho Q.(1), hiervoor, en
jonkvr. Catharina Johanna Alberda
van Ekensteln, liet zich 21 Dec. 1793
inselinven als student aan de hoogeschoolte Om'
slagen, waar hij 12 Juni 1799 bevorderd werd tot
jur. Mr dr. op een proefschrift De June testament°
dandi tutores liberis nzinarennibus, competente
parentibus vel uni cumin superstili. Hij trad 25 Nov.
1805 te Groningen in het huwelijk met Alai d a
Sibi II a Sara W I c he rs (geb. te Groningen
2 Sept. 1787, overt. te Helpman 5 Aug. 1845). Hij
was lid van net Prov. gerechtshof, lid der Prov.
staten en der Tweede Kamer.
Zie: Nederland's Adam!: (1007), 487. Wumkes.
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synode van 1837 verklaarde van Ranke zuiver
In de leer. In 1/46 vertrok hij naar Michigan In
Amerika, waar hij o.a. de stichter werd van het
latere Hope-college.
Hij schreef met A. Brummelkamp (de di. VII,
kid. 223), Landverhuirtng-:... (Mast. 1846; le
en 4, dr. 1847); Keeping der gemeente jegens hare

oprieneren, leerrede uitgesproken ter opening van
de klassicate vergadering te Grand-Rapids, uitgegeven ten voordecte van de Akademle le Holland.
(Kamp. 1860) ; (met SCholte e.a.), Officiecle
stukken betreffende den uitgang uit het Ned. Hen.
Kerkgenootschap (Kampen 1861; 2e dr. 1884-851,
Zie : H. E. Deake r Levensschets van Rev.
=van &rage (Nijkerk 1803); G. Vera t eeg,
De Pelgrinivaders van het Westen (Grand-Rapids
1886); Henry Beets In Gedenkboek V. h.
30-jarig jubileum der Chr. Gael. Kerk (1857-

1907) (Grand-Rapids 1907); des. in

453, 482, 526, 501; J. R el tsm a, Greek. v. d.

Hervonning en de Hen. Kerk der Ned. 4e dr.

(Dlr. 1933h 483 v., 502 ; L. Knappert,
der Ned. Herv, Kerk II (Asnet. 1912), 305 v.;
Fl. de Cock, Hendrik de Cock (Delfzijt 1886),
485-487, 517, 579-.584, 620-623 ; Alphabelische Naamlijst van boeken enz. (1833---49). 110,
517; Brinkman's Catalognsvanbocken Mir. (185082), 956,1132; (1882-91), 441, 521; William
0. van Eyck, Landmarks of the re janned
fathers or what dr. van Raalte's people believed
Knipselmer.
(192).
RADBODUS (Douwe of Dominicusl, geb. to
Staveren en dear gedoopt 18 Oct. 1716, overt. te
Oostersneer 3 Oct. 1746, liet zich in 1735 inschrijven als theol. student aan de Impeached te Peanuke; werd 14 Sept. 1738 bevestigd als predikant
te Wier, hield aldaar zijn atscheiusrede 16 April
1741, en was vervolgens tot zijn dood werkzaam
te Oostermeer ca., waar hij begraven ligt. Hij
verdedigde te Franeker een Dissertatio ad BuchteIan 7(7(1: 27 (Franco. 1737).
Naanilijst der predikanZie: T. A. It
ten van Friesland (Leeuw. 1886), 100. 141; Colalogusvan haFrieschGenootschap (Leeuw. 1862), 262,
Wumkes.
RADIJS (Albertus), geb. In 1789, overt. te
Doesburg (?) 13 Sept. 1871. Hij word proponent
lc h1eppel In 1815, predikant to Blauwkapel
18 Aug. 1816, te Altiotst en Appeltern in 1819,
te On in 1821, Lc Doesburg In 1825, emeritus In
1856. esj gat twee leerredenen Mt na den dood
van Gabriel Leonardus van Oosten van Staveren
(zie In dit deel in voce) (Doesb. 1831). Hij schreef
bovendien vele Werken, meat van stichtelijken
Hut.
aard. Wij noemen : Viertal teerredenen
1824) ; Tweede nitriat leerredenen ('s Hert. 1828)
Aan mijne jeugdige medeehRstenen bij hunne
openelijke intrede in de christelijke kerk (Dev.
(Doesb. 1837-40),
18371 ; Bi/bench huisbock .
zesstukken; De familial= Andouse. Een geschiedkundig verhaal der dragonnades ender Lod. XIV,
twee deden (Doesb. 1839); De christelijke lank-

It

aer /a21-21'22

reglementen van de Ned. Merv. Kerk was WS
evenmin als mule ander student bekend" I Toen
hij ze na afgewezen te zijn bestudeerde vond hij
veel „dat met de waarheid Gods in staid was, dat
hij niet kon onderteekenen". In Dec. 1835 scheidde
hij zich daarom af, en voegde zich bij de weinige
verdrukten en vervolgden om des Voorde wil".
De afgescheiden gemeente te Mastenbroek en
Genenmiden beriep hem als predikant. In Maart
1836 was hij te Amsterdam op de cerSte synode
van de ahristelijke gereformeerden, en ward.
geordend". Van teen af beschouwde hij Overijsel
als den akker dien hij te bearbeiden had-Droevige
geschiedenissen volgen, vooral te Ommen. Neem'
ache, Gramsbergen, Dedemsvaart, ens. Weldra
werd echter van Raalte self In °Ment kring beschuldigd van onzulverheid In de leer. „Het
verschil lien goed bezien daarover : of de H.
Schrift near het subjectieve bevindelijke leven
moest beoordeeld en verklaard dan wel dat leven.

ay/

a..2e o rde,
tr2;:z

Ned.

Archie, voor Kerkgesch. XXIII (1930), 260-276 ;
J. Verhagen, De gesch. der Christ. °ern. kerk
in Ned. (Kampen 1881), 311-323,362,380-379,

tit

RAM,
(Mbertus Christiaan v a n), geb.
omstr. ablu, overt. In Amerika 7 Nov. 1876.
J. Verhagen (ale beneden) noemt hem „een van
de Vaders der Aischelellng" en zegt dat, al was
Amerika zijn tweede vaderland, tusschen de
gemeenten die hij dear Mende en de Christelijke
Garefornmerde kerk In Nederland een nauwe
broederband bestaat. Evenals Schulte (sic In dit
deel In voce) en Hendrik de Cock (zie di, VII,
kor. 304 v.) werd hij meer dan eenmaal In den
kerker gesloten. „Wie herinnert zich Met," zoo
vraagt deze, „ZOoalS hij In Mel tot Sept. (1846)
verschillende kansels beklom en op eigenaardige
manier het Evangelic des kruises verkondigde"?
Zijn vaderland zag hij ne dien tijd niet meer. In
1832 begon hij zijn studie In de godgeleerdheid
te Leiden. Van zijn examen in Mel 1835 veer het
provinciaal kerkbestuur van Zuid-Holland yinden wij een uitvoerig bericht. Net was „een snitterend examen" maar, zoo lezen wij: „met de
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near de H. Schrift beoordeeld en geleid". De

vrouw in haren =gang met God....(Nijm.
1840 ) ; De christelijke eclagenOate in ham' OtnUang
met God (Nijm. 1842; 2de druk Arnh. 18511 ; De
christelijke moeder in harm omgang met God (Nijm.
1845); Bijbel War de jeugd (Arnh. 1843); Wat
In Christy., voor de vrouwen, en wat modem de
vrouwen voor Christus zijn? (Doesb. 18461; Christelijke avondoverdenkingen (AMSt• z. J.); Christ ,lijke margenoverdenkingen,vrif near betiloogduitsch

(Mast. 1845); Di Goddelijke Wereldvertosie, in
sting !waste uren, brif. naar het Hoogduitschnan
F. A. Bauer (tier. 1843); Het icaenstrifitia

deel van Clemens XIV en van Pius VII over de
(Dev. 1850); Anna Magorde der Jentiten
dalena van Reilmitz, een kind nit en eeno vrouw in
een gemengd huwelijk, vrij mar het 7100gduitsch
van F. Ahlf el d (I)oesb. 1854); De gehoor--aamheid In de opvoeding, vrij naar he! Hoogduitsch
es Hart. 1857); Mijne bevindingen bij de Duilsche
Kattwlicken, en tnijn overgang tot de Evang. Karl;
door M. WangenraUller, vertaald uit het
Hoogduitsch (Dev. 1852).
• Zie: Kerkelijk Handbook (1903), Bijl., 113, 121;
(1910), 153; Naamregister der het0077/112 predi-

kanten (1843), 12; (18531, 17; 118561, 20; (1872),
244 ; Alphabetische naamlijst van boeken enz.
(1790-1831), 489; (1833-49), 537 v. • Brinkman's Catalogus van boeken enz. (1850L82), 20,
Krdpscheer.
401, 818, 957, 1286.
RAEDT (Alhar)cHt de) of de Raadt, geb. te
Amsterdam omstr. 1645; „hij verdwijnt na 1699,
toen een vriend en geestvenvant hem bet Millen
goed Clarenbeek bij Arnhem vermaakte, wear
NJ nochtans niet bleef, tangs zwervenswegen uit
de geschiedenis" (1. indeboo m, v. to., 360;
215). Hij heeft sedert
S e p p, Gesch. Nasp.
14 Fehr. 1660 to Leiden gestudeerd in de godgeleerdheid (C. Sep P. Greek. NasP. II, 175).
HU het eindigen zijner studiën, of juister gezegd
bij zijn vertrek uit Leiden, verscheen zijn: Conmentarius de putweationis Ilebrateac natura (1671),
waarvan In 1683 een tweede uitgave volgde,
echter alleen nieuw wat den Rte., betreft (zie
S e p p, Gads. Nasp. II, 213). „Voorstader van
de hooge oudheid der vocaalteekenen" in den
hebreemvschen tekst van het Dude Testament,
„zeekt de Raedt rekenschap te geven van de
schijnbaar willekeurige veranderingen die de
vocalen In den masoretischen tekst hebben endergaan" (5 e P P. Gesch. Neap, II, 175 v.). Hoeveel
of hoc weinig goedkeuring dit werkje van 140 blz.
(aanwezig in de academische bibliotheek te Groningen) genoten heeft, weet niemand meer te
zeggen. Het bevat een opdracht aan zes mantadarnsche kooplieden, met wier hulp hem de weg
tot studeeren ontsloten was. Reeds toen was hij
kal. 1443bevriend met Johannes Rothe (sic
46h Bauman (zie beneden, t.a.p.) verhaalt,
dat hij 13 Mel 1671 tot buitengewoon hoog)ecraar
In de godgeleerdheid te Harderwijk Is benoemd
en in het najaar dit ambt aanvaardde. Zijn verblijf aldaar duurde slechts kort, doch waarschijnlijk heeft niet de Inval van de Fransehen hem
tat vertrek gedwongen. Sepp (top.) meent
dat zijn streng Cocceanimic (ate dl. I, kol. 61¢618) als vrucht van zelfstandlge studien en buntsche union- en oudheidkunde, due zijn gpiderde
overtuiging hem van deze impeached vervIetoldde. Hijeke in a denkt daarbij liever aad zijn
omgang met Rothe (zie boven) en aan de Uiteenzettingen In zijn Apologia veritatis advenns
Maresium (Artist. 1673) (Me S e p P. Het Gadget.
Goad. II, 338-.331), waarin hij bet chillasme in
bescherming nasa. Lin d oboe ns (a.w., 355)
zegt dat hij door dit „zeer radicaal dogmatisch
geschrilt over de nederlandsehe geloofsbelijdenis,
tegen blaresius gericht, niet alleen de Vectianen
ergerde, maar ook zijn algal geestverwanten.
Als volgeling van Rothe zag XI uit near de epee
dige komst van het vijfde. rijk". Uit Harderwijk
vertrok de Raedt eerst near Lelden dawns near
Amsterdam (S e p p, Gist/i. Nasp. II, 171 v.).
Uitvoerig vinden wij verhaald op welke wijze
de Raedt met Giclatel In aenraldng is sekort‘ea

i;
Ehn
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he,7:
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naar de II. Schrift beoordeeld en geleid!'. De
synode van 1837 verklaarde van Raalte zuiver
in de leer. In 1846 vertrok hij naar Michigan in
Amerika, waar hij o.a. de stichter werd van het
latere Hope-college.
Hij schreef met A. Brummelkamp (zie dl. VII,
kol. 223), Landyerhuizint: . (Amst. 1846 ; 3e
en 4e dr. 1847) ; Roeping der gemeente jegens hare
opzieneren, leerrede ttitgesprolten ter opening van
de klassicale vergadering te Grand-Rapids, uitgegeven ten voardeele van de Akademie te Holland.
(Kamp. 1860) • (met Scholte e.a.), Officiéele
stukken betreffende den uitgang uit het Ned. Hem.
Kerkgenootschap (Kampen 1861; 2e dr. 188â-85.
Zie: H. E. D osker, Levensschels van Rev.
A"..arev an Eaalle (Nijkerk 1893) ; D. Verstee
De Pelgrimvaders van het Westen (Grand-Rapids
1886); Henry Beets in Gedenkboek v. h.
50-jarig jubileum der Chr. Geref. Kerk (18571907) (Grand-Rapids 1907) • d e z. in Ned.
Archief voor Kerkgesch. XXIII (1930), 260-276 •
J. Verhagen, De gesch. der Christ. geref. kerk
in Ned. (Kampen 1881), 311-323, 362, 366-379,
453, 482, 526, 591; J. Reitsm a, Gesch. v. d.
Hervorming en de Herv. Kerk der Ned. 4e dr.
(Utr. 1933), 483v., 502; L. Kn cop er t, Gesch.
der Ned. Herv. Kerk II (Amst. 1912), 305 v. ;
H. de Coe k, Hendrik de Cock (Delfzip 1886),
485-487, 517, 579-584, 620-623; Alpha betische Naamlijst van boeken enz. (1833-49), 116,
537 ; Brinlcman's Catalogus van boeken enz. (185082), 956,1132; (1882-91), 441, 521; Willi am
0. van Eyck, Landmarks of the reformed
fathers or what dr. van Raalte's people believed
(1922).
Knipscheer.
RADBODUS (Douwe of Dominions), geb. te
Staveren en daar gedoopt 18 Oct. 1716, oven, te
Oostermeer 3 Oct. 1746, liet zich in 1735 inschrijven als theol. student aan de hoogeschool te Pmneker, werd 14 Sept. 1738 bevestigd als predikant
te Wier, hield aldaar zijn afschentsrede 16 April
1741, en was vervolgens tot zijn dood werkzaam
te Oostermeer c.a.„ waar hij begraven ligt. Hij
verdedigde te Praneker een Dissertatio ad Ezechietern XXI : 27 (Franco. 1737).
Zie: T. A. R o me in, Naamlijst der predikanten van Friesland (Leeuw. 1886), 100, 141 ; Catalogus van het Fri esch G enootschap (Leeuw. 1862), 262.
Wumkes.
RADIUS (Albertus), geb. In 1789, over]. te
Doesburg (?) 13 Sept. 1871. Hij werd proponent
te Meppel in 1815, predikant te Blauwkapel
18 Aug. 1816, te Altforst en Appeltern in 1819,
te Os in 1821, te Doesburg
in 1825, emeritus in
•
Qt:n

T1::

r

(Artist. 1845); ..bi ,0'ock

zijne -taatste uren, krijAi
P. A. Bauer (Utr.,184
deel van' Clemens :XIV e
orde der Jezuiten .z.". (I
dalena van Reitrnitz, een)
een gemengd huwelijk, Vt
van F. A hl fel d (Doesb
held in de opvoeding,,,'-vr
Hert. 1857) ; Milne 'bet
Katholieken, en snijn oven
door M. Wangenmil
Hoogduitsch (Dev. 1852),
• Zie: Kerkelijk Handboelt
(1910), 153 ; Naamregistc
kanten (1843), 12; (1853),
244; Alphabelische naav
(1790-1831), 489; (1833
man's Catalogus . van boek[
401, 818, 957, 1286.
RAEDT (Alhar[d]t de)
Amsterdam omstr. 1645
toen een vriend en geestve
goed Clarenbeek bij Arn:
hij nochtans niet bleef, la
de geschiedenis" (L I n d
S e p p, Gesch. Nasp. II,
14 Fehr: 1660 te Leiden
geleerdheid (C. Sep p, G
Bij het eindigen zijner stu
bij zijn vertrek uit Leiden,
mentarius de punctationis
waarvan in 1683 een tw
echter alleen nieuw wat
S e p p, Gesch. Nasp.
de hooge oudheid der vai
hebreeuwschen tekst van :
„zoekt de Raedt rekensel:
schijnbaar willekeurige ve
vocalen in den masoretische
gaan" (S e p p, Gesch. Nasp
of hoe weinig goedkeuring U.
(aanwezig in de academisch
ningen) genoten heeft, wet
zeggen. Het bevat een opdr
damsehe kooplieden, met w
tot studeeren ontsloten was
bevriend met Johannes Roth(
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dat hij 13 Mei 1671 tot butt(
in de godgeleerdheid te Ha
en in het najaar dit ambt 8
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naar de H. Schrift beoordeeld en geleid". De
synode van 1837 verklaarde van Raalte zuiver
in de leer. In 1846 vertrok hij naar Michigan in
Amerika, waar hij o.a. de stichter werd van het
latere Hope-college.
Hij schreef met A. Brummelkamp (zie dl. VII,
kol. 223), Landyerhuiztiur . . . (Amst. 1846; 3e
en 4e dr. 1847) ; Roeping der gemeente jegens hare
opzieneren, leerrede uitgesproken ter opening van
de klassicale vergadering te Grand-Rapids, uitgegeven ten voordeele van de Akademie te Holland.
(Kamp. 1860) ; (met Scholte e.a.), Officiëele
stukken belreffende den uitgang uit het Ned. Hero.
Kerkgenootschap (Kampen 1861; 2e dr. 1884-85);
Zie: H. E. D osker, Levensschets van Rev.
„Curtian Raaite (Nijkerk 1893) • D. Ver steeg,
De Pelgrimvaders van het Weden (Grand -Rapids
1886); Henry Beets in Gedenkboek v. h.
50-jarig jubileum der Chr. Geref.. Kerk (18571907) (Grand-Rapids 1907) • d e z. in Ned.
Archief voor Kerkgesch. XXII (1930), 260-276 ;
J. Verhagen, De gesch. der Christ. geref. kerk
in Ned. (Kampen 1881), 311-323, 362, 366-379,
453, 482, 526, 591; J. B.e it sm a, Gesch. v. d.
Hervorming en de Herv. Kerk der Ned. 4e dr.
(Utr. 1933), 483v., 502 ; L. Knapper t, Gesch.
der Ned. Hen. Kerk II (Must. 1912), 305 V.;
H. de Goo k, Hendrik de Cock (Delfzijl 1886),
485-487, 517, 579-584, 620-623 ; Alpha betische Naamlijst van boeken enz. (1833-49), 116,
537 ; Brinkman's Catalogus van boeken enz. (185082), 956,1132; (1882-91), 441, 521; William
0. van Eyck, Landmarks of the reformed
fathers or what dr. van Raalle's people believed
(1922).
Knipscheer.
RADBODUS (Douwe of Dominicus), geb. te
Staveren en daar gedoopt 18 Oct. 1716, oven, te
Oostermeer 3 Oct. 1746, liet zich in 1735 inschrijven als theol. student aan de hoogeschool te Franeker, werd 14 Sept. 1738 bevestigd als predikant
te Wier, hield aldaar zijn afscheidsrede 16 April
1741, en was vervolgens tot zijn dood werkzaam
te Oostermeer c.a., waar hij begraven ligt. Hij
verdedigde te Franeker een Dissertalio act Ezechiëlem XXI : 27 (Franco. 1737).
Zie: T. A. Romein, Naamlijst der predikanten van Friesland (Leeuw. 1886), 100, 141 ; Catalogus van het Friesch Genootschap (Leeuw. 1862), 262.
Wurnkes.
RADIJS (Albertus), geb. in 1789, oven, te
Doesburg (?) 13 Sept. 1871. Hij werd proponent
te IVieppel in 1815, predikant te Blauwkapel
18 Aug. 1816, te Allforst en Appeltern in 1819,
te Os in 1821, te Doesburg in 1825, emeritus in
1856. Hij gaf Nair loormidonn,
Irtf

(Amst. i84); 'Di ,Godd
Zijne laatste uren, tffijre
F. A. Bauer (Utr. 1841
deel van Clemens XIV e.
orde der Jezuiten .7„", (D
dalena van Reibnitz, een le
een gemengd huwelijk, vr
van F. Ahlf el d (Doesb.
held in de opvoeding,-:-vri
('s Hert. 1857) ; Mijne bev
Katholieken, en mijn avergi
door M. Wangenmill
Hoogduitsch (Dev. 1852).
• Zie: Kerkelijk Handboek
(1910), 153; Naamregiste
kanten (1843), 12; (1853),
244; Alphabetische naam
(1790-1831), 489; (1833man's Catalogus . van boekt
401, 818, 957, 1286.
RAEDT (Alhar[d]t, de) (
Amsterdam omstr. 1645; „
toen een vriend en geestvei
goed Olarenbeek bij Arnh
hij nochtans niet bleef, lar
de geschiedenis" (L inde
S e p p, Gesch. Nasp.
14 Febr. 1660 te Leiden E
geleerdheid (O. S e p p,
Bij het eindigen zijner stud
bij zijn vertrek uit Leiden,
mentarius de punctationis Hi
waarvan in 1683 een twe
echter alleen nieuw wat
S e p p, Gesch. Nasp. II, 21
de hooge oudheid der voc
hebreeuwschen tekst van l„zoekt de Raedt rekensch
schijnbaar willekeurige ve
vocalen in den masoretischei
gaan" (S e p p, Gesch. Nasp
of hoe weinig goedkeuring di
(aanwezig in de academisch
ningen) genoten heeft, we
zeggen. Het bevat een opdx
damsche kooplieden, met In
tot studeeren ontsloten was
bevriend met Johannes Roth
46). Bouman (zie bene
dat hij 13 Mei 1671 tot buit
in de godgeleerdheid te
en in het najaar dit ambt
Blijf aldaar duurde slechts P
lijk heeft niet de invnl
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QUINTUS.

nun de hoogeschool te Groningen, waar hij 11 Dec.
1840 werd bevorderd tot Mr. in de recht. n op
een proefschrlf t De seporaltene lhon el incense,
praeserlint de ea, quae fit muffin ronjugran museum,.
101 trad 27 Jull 1812 te Groningen in net huwelijk
net jonkor. Get harina Jottt,t,iia Quin.
t ut, was burgemeester van Obtekerk, lid der
Prov. stater', kantonrechter te Zuullion. en
rechter aan de armndissementsrec ht hank te
Groningen.
Zie: Nederland 'a Adelsboek (1903), 466.
Wumkes.
QUINTUS (Willielmus), geb. 11 Juni 1695 te
Groningen, aldaar used. 14 Maart 1755, roan
van Dato Quintus en Justine U. litin a n, liet Web 5 Jan. 1715 Inv Maven als student
aan de hoogeschool van yen geboortestad en
win] dear 1Oct. 1707 bevordenl tot jur, tar.
dr. op cent procfschrift De mutter() quiliquenerio.
Illj werd aldaar raadsheer (1735/, drost der
beide Offiernblen (1746) en geeortunItteerde ter
Staten-Generaal. Als weduwnaar van G tarn
Johanna W cremeus huwde hij 26 Oct.
1732 Rebecca Marla Wie tien, geb.
Si Sept. 1701, begraven te Groningen 2 April
1781, dochter van Jon W. en Clara AltIn g.
DM Woe J. A. Wassenbergh geschliderd portrol
In de ven. \V. J. Quintus te Arnhem.
Zie; Nederland's Patric:cal (1916), 302.
Wirmkes.
QUINTUS (jhr. Mr. Willem Jan) (1), geb te
Groningen 8 Mamie 1778, aldaar oven. 9 Fehr.
1839, zoon van Justus Lathe Q. (11, lifervoor, en
jorikvr. Catharine Johanna Alberda
van Ekenstel n, Het zich 21 Dee. 1793
Iniehrijvcis °Is student aan de hoogeschool te Lbw
nIngen, wear hij 12 Juni 1799 bevorderd wend tot
Jar. sat Jr. op een proefschrift De jure lestamcnto

damn (Wares liberty minorennibus, competente
parent (bus vel tod estrum sunerstth. Iln trad 25 Nov.
1805 te Groningen In tat huwelijk met Alelda
Gnmingen
SI Lille Sara IV Ic hers (geb.
2 Sept. 1787, oven, lc lielprnan 5 Aug. 18151. 'tij
was lid van het Prov. gerechtshof, lid der Prov,
stattn en der To cede Kamer.
Zie: Nederland's Adelboek (1901) 487 . Wumkes.

.
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QUINTUS Uhr. Mr. Willem Jan) (2), geb. to
Groningen 5 Ort 1815, overt alciaar 26 Mean.
1891, non van Johan \ on tic ra Q , die volgt,
en Wilibina Marla toe kings, liet zich
7 Jell 1801 elsehow/in als student aan de 'engeschool le Groningen, waar nu 10 Jan. 1872 op
stellingen werd beven]' n1 tut Mr In de mo Men.
Iln tuiwde te Groningen 19 Mel 1874 met Sc It e
tine Anna 1.errtrurde Moot (geb. te
Groningen 6 Aug 18531 en was grittier win het
kantongereelit van zijn ge bi,
ad, tevens
burg/in./osier van Noorildijk.
'Ate
Netterland's Adeisbork (19031, 466.
Wumkes.
QUINTUS (jhr. 51r. Justus Dathu Le w el, geb.
te Groningen 23 Jan. 1811, aidaar overt 13 Jan.
1889, zoon van Mr. Mr. Onno Joost Çl , Idervoor,
en Clara Elisabeth Lewe van Sliddetatnin, liet deb 21 Dee. 1827 Inn Maven an
student aan de hooliesehool te GionIngen, wear hij
28 51ei 1933 bevorderd werd tut Jar utr, dr. op
een proefschrif Nonnulla de poleitate magisfralus
in futons daltante vial-Otte secunduni learnt in nutria
novisstine latent Iln Innvde 9 Sept. 1139 met
Augusta de Fremery (gekte Leuven
27 Aug. 1815, overt. lc Groningen 16 Jan. 1897) en
wet kantonweliter le Winsehoten, Wrens lid der
Gedep. Maten van Onmingen.
Zie: Nederland's Adelsboek (1907), 492.
Wurnkes.
QUINTUS (Mr. 31r. Johan Wletter 5), geb. to
Groningen 14 Aug 1807, aldaarover1.14 Febr. I861,
soon van dir. Mr. Willem Jan Q. (1), hiervoor,
en Aleida Sibille Sara Wieners, liet
nil it 19 Dec. 1823 insiihrijoen als student ;tan de
hoop whool te Groningen, wear hij 30 Juni 1830
beverderd werd tot 3Ir. in de ru Men sheen proefinto ft De (hullo wusque modem!t wririne. t tij
was van 1832-61 notions te Groningen, lid der
Prior Galen, van den garneentetaad, methouder,
en der Et nte ICarner.
trouwile te Groningen
G Juni 1537 Ina Wibbina Ntarin Go eking a, geb te I eendarn is Aug. 1812, inert.
huize W.erberg Inj t tare" 21 Juni 1888
Zie 21ederland's Adelsboel. 11907), 485.
Wumkes.

R.
nmung

(Albertus Christiaan van), deb.
matt, lteló, overt. In Amerika 7 Nov. 1876.
J. Verbagen (zle beneden) noemt hem „een van
de vaders der Afscheiding" en zegt dal, al was
Amerika zijn tweede vaderland, Disschen de
gemeenten die lid dear diende en de Chrlstelijke
Gereformcerde kerk in Nederland een nauwe
broederhand bestaat. Evenals Schatte (zie in dit
tied In voce) en liendrIk de Cock (zie dl. VII,
kal. 301 v.) werd hij meer den eenmaal in den
kerker gesloten. „Wle herinnert zich nlet," zoo
vraagt deze, „zooals HIJ In Mel tot Sept. (1846)
verschillende kansels beklom en op eigenaanllge
manier het Evangelic des kruises verkondigde"?
Zijn vaderland zag hij na Men tijd niet weer. In
1832 began hij zijn studie in de godgeleerdheld
te Leiden. Van zijn examen in Mei 1935 voor 'tat
provinciaal kerkbestuur van Zuld-Ilelland yinden wij een uitvoerig bericht. liet tvas ,aen whit.
terend examen" maar, zoo lezen wij ; „met de

/

reglernenten van de Ned. Ilerv. Kerk was hi/
Catania al5 eenlg ender student bekend" I Toen
hij ze na afgewezen te zijn bestudeerde vond hij
veel „dal met de waarheid Gods in strijd was, dal
hij niet kon onderteekenen". In Dee. 1835 scheidde
zieli daarom af, en voegile met/ bil de weinige
„verdrukten en vervolgden orn des Woords
De afgeschelden gemeerite le Maaien brook en
Geneinulden heriep hem als pnitlikant. In Maart
1836 was hij te Amsterdam op dererste synode
van de christelijke gereformeenlen, en werd
„geordend" Van toen af beset/mm.1e hij Overijsel
Ms den akker dien hij le hearbuiden hail Droevige
geschtedentssen volgen, vooral te Women, Ileemsche, Gramshergen, Dedennsvaart. ens. Weldra
went eoliter van Raalte zelf in clam, lering beschuldigd van onzurvezheid in de leer. „Ilet
verschil We geed bezien daarover : of de It.
SchrIlt near lien subjectieve bevindelijke leven
incest beoordeeld en verklaerci clan wet dal leven

42) /1/, e der 7a-244-2.., ror
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near de It. Schrift beoordeeld en geleld". De
synode van 1837 verklaarde van Ruffle zuiver
in de eer. In 1816 vertrok 111.1 near Miehlgan In
Amanita, wane hij o.a. de stieliter werd van liet
latere Hope-college.
Ilij aline! met A. Brummelkamp (zie iii VII,
kol. 223), Larulrerlarizing ... (must. 1810 , 3e

(Anat. 18451; De Goddelijke lifeteldverlosser In
l one tamp uren, i) nosy het Hoogdullsch. van
P. A. Dauer (Utr. 1813); Het legcnstrifdrg voided van Chums XIV en van Plus I'll over de
orde der deflate,. . . (Dev. 1850); Anna Magdalena van NM/mfr, ten kind ult en ectumouto in
ten gemengd huteclijk, vrij near het 1 Iowan:UM
van P. Ablfeld (DOesh. 18511; De gehoorzaamheld in de opvoeding, tail near hot lloogduftsek
I's lien. 1857); Milne bevindingen bij de DUitsche
Katholieken, en min/ overgang WI de littang. Kerk,
door M. IVangenmoller, veijaald nit het
Hoogdullsch (Dev. 1852).
113, 121;
Zie: Kerkelijk Ilandboek (1903),
(1910), 153; Naamrenister der hervormde predikanlen (1843), 12; ( 1853 ), /7; (1050), 20; (1872).
244 ; Alphabelische naamlijst van boeken enz.
(1790--1831), 489; (1833-89), 537 v. • Drinkman's Catalogus van boeken ens. (185082), 20.
Knipscheer.
401, 818, 957, 1280,
RAEDT (Alhar(d)t de) of de Raadt, geb. le
Amsterdam omslr. 1615 ; „141 verdwijnt na 1699,
toen een vn end en geestvenvant hem het buiten
geed Clarenbeek bij Arnhem vermaakte, wear
hij maidens niet bleef, tangs zwerverswegen Mt
de geschiedenis" (11 adobee in, a. to., 300;
Sep p, Gesch. Nasp. II, 215). III) heeft sedert
14 Fehr. 1660 le Leiden gestudeeni in de godgeleerdheid (G. S e PP, Gesch, Naup. II, 175).
Bij het eindigen zijner studitn, of juister gezegd
bij zijn vertrek uit Leiden, verscheen zijn Cammcntartus de punetattonis Ilebralcae natura 110711,
waarvan in 1683 een tweede ultgave volgde,
wider alleen nieuw wat den titel betrelt (Me
Sep p, Gewit. Kaap. II, 203). „Voorstander van
de hone ouilbeld der vocanIteekenen" In den
hehreeuwschen latest van het Dude Testament,
„zoekt de Racdt rekenschap te geven van de
schijnbaar willekeurige veranderingen die de
vocalen in den masoretischen tekst liebben ander'
gaan" (S e pp, Gesch. New. II, 175 V.). Iloeveci
of hoe weinig goedkeuring dit werkje van 140 biz.
aanwezig in de acadernische blbliotheek te Groningen) genoten beat, weet niemand meer te
zeggen. liet bevat een opdracht aan zes musterdeutsche kooplieden, met wier hulp hem de weg
tot studeeren ontsloten was. Reeds toen was hij
bevriend met Johannes Rothe (zie dl. 1, kat. 144346). Bauman (zie beneden, Anna verhaalt,
dal hij 13 Mel 1671 tot buitengewoon hoogleeraer
in de godgcleerdheid te Ilardenvijk Is bennernd
en in liet najaar dit ambt aanvaardde. Win verblijf aldaar duurde stechts kort, dab waarschijnlijk heelt niet de inval van de Fransclien hem
tot vertrek gedwongen. Sept, (teak) meent
dat zijn streng Cacceanisme (tie dl. I, kol. 616GIS) als vrucht van zelfstandlge studitn en hijhtlache uitleg- en oudheidkunde, dus zijn Weenie
Overtuiging hem van deze ImogesellOol veralladde. It ijlkema denkt daarbij never earl- zijn
omgang met Rothe (tie boven) en sail de uiteenzettingen in zijn Apologia verUalls adversus
Maresium (Aunt. 1673) (tie S e Pp. /DI WO.
Omf, it, 328-331), waarin lid het chillasme in
bescherming nam. Lindeboom (a.W., 3551
zegt dat hij door dit „zeer radkaal dogmatisch
geschrift over de nederlandSche geloofsbelijdenis,
tegen Maresius gericht, Met alleen de Voetianen
ergerde, maar ook zijn olden geestvenvanten.
Als volgeling van Rothe zag tij uit near de spoedige komst van het vliffic rijk". Uit IlarderwijIr
vertrok de Rena eerst naar Leiden, daarna naar
Amsterdam (Sep p, Genes. Nast,. IL 177
Uitvoerig vinden wij verhaald op Welke wijm
de Reedt met GIchtel in aanraking Ii gel:Olden
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en le dr. 18171; Roeping cur de:nee:de Horns hare
opzioneren, leerrede tiltgesProken ter opening van
de klasswale t orgedertng le Grand- Rapids, ti agegaten fen voordecte van de Akadentle le Holland.
(Kamp. 1860); linen Scholia en.), (am&
stukken beiref fende den uttgang uit het Ned.
Iferkgctioolschap (Kampen 1801; 2e dr 1881--85)..
Zle It. E. Donker, Latensschets van Bev.
/Cryan Range lNitIcerk 1893); D. Ver sloe g,
De ItcprOnvaders von het Weslcti (Grand-Ilaplds
1886); Henry Beets In GedenAboelt v. h.
50-jeng juli tuna der chr. Gene,. Kerk (18571907) (Grand-Rapids 1907); de z. In Ned.
Archie/ toon Kerkgeseli. XXIII (1930), 260-270;
J. Vent, a gen, De gesch. der Christ, gyre/. kerk
in Ned. (Icaraperi 1881), 311-323, 362, 300-379,
453, 482, 526, 59!; J. Reitz in a, Gereh v. d.
Ilervonnzng en de Hen. Kerk der Ned. 4e dr.
(dlr. 1933), 483 v., 502; L. Knapper t, nrsch.
der Ned. Hero. Kerk II (Amst. 1912), 305 v.;
It. de Cork, Hendrik de Cock (Delfzijl 18981,
485-187, 517, 579-58-1, 620-023; Ainhatittisane Neu:nails: van boeken enz. (183.1-19), 116,
537 ; Drbilonates Catalogustan boeken en z. (185082i, 936,1132; (1882-91), 441, 521; Willie in
0. va» Eyck, Landmarks of the reformed
lathers or what dr. van Daalle's peolde believed

KnIpseheer.
(1922).
RADDODUS (Douwe of Dominions), geb. te
Stavewn en daar gedoopt 18 Oct. 1716, overt. te
Onstenneer 3 Oct. 1716, het zin ti,,t 1735 insiihrijvent ills Meek student aan de tiongisehool te Inatacker, went 14 Sept. 1738 besestigd als predikant
te 'Vier, Meld aldaar zoo afs/ hemsrede 10 April
1741, en was vervolgens tot zip stood werkzaam
Ie Oostenneer C4.; waar hij begraven hat. Illj
verdedigde le Franeker /on Disseilatio ad Etechiglem XX I: 27 (Franco. 1737).
Zie: T. A. 11 o rn e i n, Naandost der predikanten van Fries/anti (Leeuw. 1886), 100 141; Catslows VanhaFrieschGenootschap (Lecuw. 1862), 262.
Wumkes.
RADIJS (Mbertus), geb. in 1789, over). te
DOesburg (2) 13 Sept. 1871. III) werd proponent
te 51eppel in 1E115, predikant te Blenwkopel
18 Aug. 1810, te Al(forst en Appeltern In 1819,
te Os in 1821, te Daesburg in 1825, emeritus In
1856. ltd gal twee leerredenen nit na den dood
van Gabriel Leoriardus van Desna van Steve/on
(zie In dit deel in voce) (Bomb. 1837). IW sauce%
bovendien vele werken, meest van stichtte) ijken
aard. Wij noemen Viertal leerredencn ('s Meet.
1821); Tweede medal leerredenen ('s alert- 182B);
Aan MIJIIC jeugdige metlechnstenen bij hunne
operilltike intrede in de chnstelijke kirk (Dev.
(Hawk 1837-40),
1037); Dijbelselt hutsbaelzes stukken; De familte van Andouse. Eengeschied-

kundig verhaal der dragormades ender Lod. XIV,
twee deelen IDoesb. 18391, De ehrisIelijke jonk.
era= In harm ontgang net "•••• (Nijini
1810); De christelijke eChtgenoole itt harm omgang
niet God (Nijm. 1842; 2de druk Arrili. 1851); De
ehrtstelijke moeder in haren amgang met God (Nijin.
1845); Mittel voor de jeugd (Anti. 1843); Wat
is Chrtslus voor de vrouwen, en wat marten de
14014CCII rear Christus run? (Doesb. 1816); Christelijke avondoverdenkingen (Monet.a.j.); ChristyHike morgenoverdenktngen, vrij naar hel Haogduilsch
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