
Geneesheer op Schokland
HENDRIK RINGELING (1804~1873)

door Dr. J. H. A. Ringeling.

Hendrik Ringeling (10) wordt op 17 [uni 1804 te Rans
dorp geboten als tweede zoon uit het huwelijk van bakker
Gerrit Ringeling (8) en diens echtgenote Anna Frederica
Beudeker; een week later vindt de doop plaats. Spoedig hierna
reeds verlaat Hendrik Ringeling zijn geboortegrond, omdat
zijn ouders nog op 31 October van hetzelfde jaar naar het
nabij gelegen Buiksloot verhuizen, waar de Iamilie zich blij
vend aan de Waterlandse Zeedijk zal vestigen. Hier groeit
het gezin sterk in tal: drie zoons en vijf dochters zien in Buik
sloot het levenslicht. Buiten het Ieit, dat vader Gerrit letter
Iijk en figuurlijk hard voor het dagelijks brood in zijn bakkerij
heeft moeten plceteren, is weinig van hem bekend. Kennelijk
heeft zulks hem evenweI niet verhinderd actief aan het kerke
lijk leven deel te nemen. Zo ontmoeten wij hem in de jaren
1818 tot 1822 als diaken en in de zes volgende jaren als ouder
ling van de Hervorrnde Gemeente te Buiksloot.

In dit laatste tijdvak verblijft Hendrik Ringeling reeds
niet meer in de ouderlijke woning. Wanneer hij op 27 Maart
1822 te Amsterdam geloofsbelijdenis doet, blijkt hij daar in
de Sint Luciensteeg te wonen; een jaar later doet hij als
rnedisch student z'n intrede aan 't hoofdstedelijke Athenaeum.
Met zijn begaafde broer Jan (13), waarover wij aan het
einde van dit opstel nog enkele bijzonderheden zullen ver
melden, contrasteert hij in beroepskeuze wel bijzonder sterk
met zijn broeders Cornelis (9), Coenraad (11) en Klaas (12),
die stuk voor stuk in de voetstappen van hun vader zullen
treden.
Valt Hendrik's medicijnenstudie inderdaad wel zo sterk

buiten het beroepspatroon der familie, als wij op het eerste
gezicht geneigd zouden zijn te denken? Bezien wij het bijqe
voeqde staatje, dan zien wij de beoefenaren van de medische
studie en de "gist"~hande1 in de ruimste zin des woords in

'i.rOO:::'~~::l.~J_g strijden, Tertium non datur!
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In rechte lijn vinden wij het chirurgijnsberoep vermeld
bij Hendrik (3) en Anthony Ringeling (1), onderscheiden
lijk over.. en betovergrootvader van de hoofdpersoon van
dit opstel, terwijl in de verre zijtak van het schilderachtiqe
Uitdam ook twee genera ties van de familie Ringeling als
medici geregistreerd staan (2 en 4). En dan is daar tenslotte
nog oudoom Jan (5), die in 1753 van Marken naar Amster
dam tooq, om daar drie jaar als "leerknegt" bij de chirurgijn
Mr. Hermanns Rietberg in de kost te komen, doch de eind
streep niet bereikte: In 1764 ontmoeten wij hem weer op
Curacao, maar niet in de qualiteit van chirurgijn. Vermoede
lijk heeft het "schiprijk" Amsterdam een sterkere aantrek
kingskracht op hem uitgeoefertd, dan de chiruqijnsstudie.

Volledigheidshalve dient op deze plaats vermeld .te wor~
den, dat het chirurgijnsberoep, althans bij de oudere gene~
raties van de familie Ringeling, geen full-time job was. Zo
bekleedden Anthony (1) .eri Hendrik Ringeling (3) op
Marken tegelijkertijd het schoutambt, terwijl de familieleden
uit Uitdam kennelijk de visvangst beoefenden als noodzake
lijke aanvulling van het dagelijks brood. Wanneer Albert
Ringeling (2) namelijk op 24 April 1759 voor den Gerechte
testeert, vermaakt hij aan zijn zoon Jan (4) niet aIleen de
boeken tot de chirurgie behorende, doch ook het "visch~
wandt"!

Keren wij thans weer terug tot de hoofdpersoon van ons
opstel. Van de medische studie Van Hendrik Ringeling be
zitten wij een aantal fragmentarische gegevens: Op 11 No
vember 1822 treedt Hendrik als jongmaatje van 18 jaar voor
het tijdvak van 2 jaar als knecht in dienst bij de heelmeester
F. Brunjes, die op de Geldersekade vlak bij de Bantammer~
straat domicilieerde. Kort daarop wordt Hendrik ingeschreven
bij het hoofdstedelijk Athenaeum en wel voor de coIIegejaren
1823-1824. 1824-1825 en voor het laatst in October 1826;
hij woont dan op de Brouwersgracht no. 49. Voorzover kon
worden nagegaan volgde Hendrik RingeIing slechts de col
leges van Prof. Bosscha (anatomicis, physiologicis atque
chirurgicis) en zulks gedurende de twee eerstgenoemde
coIlegejaren. Na de oprichting van de Clinische School tref
fen wij Hendrik op 29 Augustus 1829 opnieuw aan en wel
onder de Ieerlingen in de verloskunde. '
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"Studieresultaten uit deze periode zijn ons in ieder gevaI nfet
bekend geworden, althans uit het archief van de Commissie
van Geneeskundig Onderzoek en Toevoorzigt blijkt hiervan
niets, Daarentegen vinden wij Hendrik in het AIgemeen
Bevolktnqsreqister van Buiksloot. op 3 September 1829 aIs
"zeevarende" te boek. staan, Het is dan ook aIIerminst uit
gesloten, dat ook Hendrik Ringeling, evenals zijn oudoom
Jan 70 jaar voordien, in het schiprijk Amsterdam de tweestrijd
heeft gekend tussen de medicijnenstudie en de ruimtevaart
over zee, Vermoedelijk heeft de kennismaking met de een
jaar oudere Femma Theodora Rijke uit Amsterdam een
definitief einde aan deze tweestrijd gemaakt en Hendrik doen
kiezen voor het verzekerd bestaan van geneesheer. Zoals uit
het vervoIg zaI blijken heeft Schokland hem hiertoe de ge~
Iegenheid geboden.

T eneinde zich een juiste voorsteIIing van zaken te kunnen
maken, in welke situatie Hendrik Ringeling belandde, toen hij
in het najaar van 1833 op Schokland voet aan wal zette, is
het noodzakeIijk enkele jaren in de geschiedenis van de
medische verzorging van het eiland terug te gaan.

Op 9 Augustus 1832 overlijdt de plaatselijke heel- en
vroedmeester Mattinus Bernardus van Kleef op 46~jarige
leeftijd te Ens aan de cholera. Nadere bijzonderheden hier
omtrent vinden wij in het uitvoerig rapport, dat Burgemeester
Gillot op 26 Mei 1833 over het verloop van de Aziatische
braakloop aan de Secretaris van het Geneeskundig Bestuur
van OverijsseI uitbrengt. Daaruit blijkt, dat voornoemde
geneesheer, nadat hij nog op Emmeloord geneeskundige hulp
had verleend, zelf aan deze gevreesde ziekte ten offer was
gevaIIen en met hem een aantal zijner ,gezinsleden. De Burqe
meester voegt hier aan toe .xiat het huisgezin van genoemde
M. B. van Kleef van geen slordiqheid, maar wei van een
zeer onreqelmatiqe levenswijze en van al te veel sterke-drank
gebruik beschuldigd is" 1).
, N og in 1832 2) wordt als opvolger van Van Kleef een

zekere Johannes Bernardus Frederik Reichman aanqetrokken,
een weinig geIukkige keuze zoals spoedig zaI blijken. Uit het
proces-verbaal van de notulen van de Gemeenteraad van

1,) Nieuw Archie! Schokland, No. 20. acte 101.
2) Idem. acte 27.
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26 Mei 1833 blijkt ons .narnelijk reeds. dat de Heer Reichman
en de plaatselijke overheid op vrij gespannen voet met elkaar
staan. De geneesheer heeft een verzoekschrift ingediend. om
het gerneentehuisje. hetwelk: vroeger door de vroedvrouw
bewoond werd r, met zijn wonnig te mogen verbinden. Hij wijst
daarbij niet alleen op de bekrompenheid van zijn eigen
woning. maar ook op zijn recht als vroedmeester. Ter ver
steviging van zijn standpunt beroept requestrant zich op de
vetgunning van de President van het Geneeskundig Bestuur
in Overijssel, om de beide woningen door een deur te mogen
verenigen. De Gemeenteraad wenst echter niet zonder meer
te capituleren. Men wijst er op, dat requestrant's voorganger
in hetzelfde huis met een nog groter gezin woonde zonder
ooit te klagen. Bovendien komt het de Raad hooqst onge~
past voor om een huis in te richten met het doel kostgangers
te houden en ..winkeltje" te doen, zoals tegenwoordig plecqt
te geschieden. Als afdoende oplossing voor de slaapruimte
wordt aanbevolen: Een slaapplaats in de keuken en een op
zolder. Tenslotte wordt de geneesheer geadviseerd zijn stu
diezin voortaan te cultiveren in de ruime apotheek 3). De histo
rie verrneldt helaas niet, hoe het onderhavige geschilpunt uit
eindelijk beslecht werd, trouwens enkele maanden later is
het probleem al niet meer actueel, omdat Burgemeester Gillot
zich op 31 October 1833 genoodzaakt ziet aan de Gouverneur
van de' Provincie te berichten. dat de Genees-, Heel- en
Vroedmeester Reichman. die reeds geruime tijd ziek is. naar
eigen oordeel door toenemende zwakheid niet langer in staat
is anderen te helpen. De ramp is des te groter. omdat ook
de bejaarde: vroedvrouw van Emmeloord door zwakte van
geste1 op deze buurt niet langer meer hulp kan verlenen.
De Burgemeester dringt er dan ook met klem bij de Gouver
neur op aan, om voor de geneeskundige hulp op Schokland
op de kortst mogelijke termijn een voorlopige voorziening
te willen, treffen.s ).
Reeds op 7 November 1833 moet Burgemeester Gillot aan

Gedeputeerde Staten van Overijsse1 melden, dat geneesheer
Reichman op 53"jarige leeftijd is overleden. Aan deze droeve
tijding verbindt hi]. tevens de wens. dat de medische verzor-

3) Nieuw Archief Schokland, No.3.
4) Zie noot 1. acte 191.
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ging op Schokland thans drastisch gereorganiseerd zal wor
den. Naar zijn oordeel zou voor de gehuchten Molenbuurt
en Zuydert een vroedvrouw ter beschikking gesteld moeten
worden, waarnevens, in plaats van een platteland' s heel
meester, een bekwame "medicinae~chirurg~doctor" aanqetrok
ken zou moeten worden. Zou een derqelijke uitgave niet uit
de provinciale kas bekostigd kunnen worden, dan zou zulks
uit de Rijksmiddelen dienen te geschieden. Gillot wijst er op,
dat een dergelijk voorstel allerminst ongerijmd is, omdat
Schokland bij ongunstig weer veel ongemak ondervindt van
vreemddingen en schippers, die daar hun toevlucht zoeken.
Op het tijdstip, dat de brief geschreven wordt herbergt
Schokland een 80~tal vreernde vaartuigen. Met betrekking tot
de in dienst zijnde vroedvrouw - Anna Theresia Carpen
tier - merkt de Burgemeester tens lotte nog op, dat deze
reeds 30 jaar vroedvrouw is en op een goede staat van dienst
kan bogen, doch dat zij echter "bij de minste aanstoot weder
te bed liqt" 5).

Op 17 November 1833 bericht de President der Genees
kundige Commissie van Overijssel G. A. Ramaer aan Burqe
meester Gillot, dat hij door de Gouverneur gemachtigd is om
Hendrik Ringeling provisioned als geneesheer te engageren,
waarbij hij eindigt met de woorden: .,,1k vertrouw, dat deze
man in alle opzichten zal voldoen".

Het hierop volgende bezoek van Hendrik Ringding aan
Burgemeester Gillot is, gezien de bewoordingen van diens
antwoord, kennelijk in goede aarde gevaIlen: ,,In antwoord
op missive van 17 November 1833 door den Heel' Ringeling
mij tel' hand gesteld: Genoemde Heel' komt mij ook als een
zeer geschikt persoon voor en ook geschikt voor de Gemeente
doordien zijn Edele nog jong en zeer vlug te voet en het is
zijn Edele hier ook niet afgevaIlen; hij heeft de apotheek van
de Heel' Reichman in ogenschouw genomen, maar konde niet
goedvinden om die te koopen omreden dat hij dan altijd in
een bedorven boel bleef zitten, alzoo maar is gesolveerd om
een gehele nieuwe apotheek toe te stellen. Zijn Edele is van
hier vertrokken naar Amsterdam en heeft bdoofd in de
volgende week met alle nodige weder te komen".

\

5) Idem, acte 206 en 207.
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Niet minder enthousiast toont de Burgemeester zich in
dezelfde .brief over het bezoek van de nieuwe vroedvrouw
(vrouw Schuurman); moeilijkheden levert dan ook slechts de
beoogde overname van de apotheek van wijlen Reichman
op 6).

Bij schrijven ;"an 28 November 1833 raadt Ramaer Schok
land's burqerneester tenslotte aan om Ens tot standplaats van
Ringeling te bestemrnen en vrouw Schuurman op Emmeloord
domicilie te laten kiezen. Aldus is kennelijk besloten, want
nog voor de jaarwisseling vertrekt Hendrik Ringeling naar
Ens.

Hoezeer men het vaste voornernen koesterde de medische
ver.zorging op het eiland voortaan straffer te gaan orqani
seren, moge blijken uit de redactie van de instructie voor de
heelmeester ten plattelaride en vroedrneester op het eiland
Schokland, welke in de vergadering van Gedeputeerde Staten
d.d. 28 Januari haar beslag krijgt 7). In de twaalf artikelen,
welke de instructie telt, vinden wij onder meer een afbakening
van de "particuliere~" en de "ziekenfondspraktijk" van de
plaatselijke heelmeester alsmede een werkverdeling met de
vroedvrouw, voorzover het de verloskundiqe hulp betreft.
Normaliter verleent hij slechts assistentie, indien de vroed
vrouw daarom vraagt, doch deze regeling vindt geen tee
passing bij afweziqheid of ziekte van de vroedvrouw, of indien
hoog water haar verhindert Emmeloord te verla ten. Zonder
toestemming van de Burqemeester van Schokland mag de
heelmeester zich niet buiten zijn ressort beqeven, tenzij hij
.s nachts op een schip hulp moet verlenen. Hij Is adviseur
van het plaatselijk bestuur. Hij legt de navolgende belofte af
in handcn van de Gouverneur van de Provincie: "Ik belove.
dat ik den post van plaatselijk heelmeester ten plattelande
en vroedmeester van Schokland met alle getrouwheid, nauw
gesetheid en ijver zal waarnemen en deze mijne instructie
stiptelijk zal nakomen",

In tegenstelling tot zijn opvolger wordt .Rendrik niet in een
dienstwoninq ge'installeerd. Hij onderhandelt met de Burqe
meester over de huur van een gemeentehuisje op Ens, Wijk 2

6) Idem, acte 211.
7) Zie handelingen van Gedeputeerde Staten van Overijssel d.d,

28 [anuari 1834:no. 159.
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no. 30 en men accordeert daarbij op een huur van f 12.
's jaars ?"}. Op 19 Mei 1834 hecht de Gemeenteraad zijn goed~
keuring aan deze overeenkomst met de wat trieste bemerking
" dater op het ogenblik toch geen andere huurders zijn, die
in staat zijn om de beloofde huurpenningen te betalen" 8).
Het vereiste fiat van Gedeputeerde Staten wordt tenslotte
verkregen op 25 Juni 1834 9).
Dewetenschap, dat de familie Reichman op Ens het pand

no. 29 bewoonde, doet veronderstellen, dat Hendrik Ringeling
domicilie verkreeg in de voormalige vroedvrouwenwonlnq,
waarover op 26 Mei 1833 in Schokland's Gemeenteraad zo
veel beroering was ontstaan.
Afdoende was het huisvestingsprobleem hiermede inmid

dels niet opgelost. Op 10 Mei 1835 behandelt de Gemeente
raad een verzoekschrift tot het doen verrichten van enkele
reparaties en vernieuwingen aan de vee! besproken woning
alsmede tot het doen optrekken van een zolderkamertje als
verhlijf bij hoog water, hetwelk Hendrik Ringeling bij de
Gouverneur van de Provincie heeft ingediend.
Helaas, Schokland's gemeentekas kan de kosten, welke op

f 250,- geraamd worden, niet dragen al vermeldt een mar
ginale aantekening, dat "de verzochte reparatien en een
kamertje op zolder allernoodzakelijkst zijn alsmede het huis
van buiten te verven" 10).
De goede afloop valt te lezen in de Overijsselsche Courant

van Dinsdaq 1 September 1835 no. 70, waarin vermeld
wordt, dat de onderhavige werkzaamheden ingevolge het
Besluit van Gedeputeerde Staten van 16 Juli 1835 alsnog

7a) Na het ter perse gaan van dit artikeI is gebleken, dat deze
mening niet geheel juist is. In de aanstellinq van Hendrik Ringeling tot
heel- en vroedmeester van Schokland - zie de desbetreffende resolutie
'van Gedeputeerde Staten van Overijssel d.d. 28 Januari 1834 No. 159
lezen wij, dat betrokkene, evenals later zijn opvolger dokter C. L.
Meijer, in het genot wordt gesteld van een jaarwedde van f 800.
benevens vrije woninq, met verplichting evenwel om de belasting der
zelve te voldoen. Het bedingen van huurpenningen op 19 Mei 1834
kunnen wij, indien wij althans tegenstrijdigheid met het bepaalde in
de aanstellinqsbrief willen vermijden, dan ook slechts interpreteren als
de nadere uitwerking 'Van voornoemde verplichting.

8) Zie noot 3.
9) Zie resolutie van Gedeputeerde Staten van Overijsse! 1834 no.

1390/1028.
10) Zie noot 3.
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zullen worden aanbesteed en weI op 7 September I835 te
12 uur in Schokland's Gemeentehuis.
Inmiddels zijn Hendrik Ringeling en Femma Theodora

Rijke op 1 Mei 1834 des namiddags om 3 uur op het
eiland in het huwelijk getreden 11), waarbij Burqemeester
G. J. Gillot als ambtenaar van de Burgerlijke Stand
heeft gefungeerd. De ouders van de bruidegom hebben voor
deze gelegenheid de verre reis naar Schokland ondernomen.
Als ~etuigen zijn opgetreden G. G. de Lacouture, Leraar der
Hervormde Gemeente, C. F. Seidel, Opzichter van de Water
staat, benevens de onderwijzer J. W. Wichers en de bekende
winkelier Rayer Jacobs Kaale. He1aas zijn de Doop- en
Trouwregisters van de Hervormde Gemeente uit deze jaren
niet bewaard gebleven, zodat ons over de kerkelijke inzeqe
ning .van het huwe1ijk geen bijzonderheden bekend zijn. Ver
moedelijk heeft deze niet in het thans nog bestaande kerkje
kunnen plaatsvinden, aangezien men op dit tijdstip juist met
de herbouw een begin had gemaakt.

Lang kinderloos blijft het huwelijk niet: Op 1 Februari 1835
ziet Gerrit Ringeling op Ens het levenslicht, terwijl zijn zusje
Maria er op 13 April 1836 geboren wordt.
Inmiddels mag geconstateerd worden, dat het verblijf op

Schokland Hendrik Ringeling kennelijk tot verdere studie
ge"inspireerd heeft. Zo vinden wij op pagina 347 van het
Album Academicum van de Universiteit van Amsterdam ver
meld, dat Hendrik Ringeling op 28 September 1835 tot platte
lands heel- en vroedmeester werd benoemd, terwijl het archief
van de Commissie van Geneeskundig Onderzoek en Toe
voorzigt te Amsterdam onthult, dat Hendrik op 23 Maart
1836 in de verloskunde promoveerde. Zulks impliceert ove
rigens, dat onze hoofdpersoon op het ogenblik, dat hij op
Schokland kwam, beslist nog geen medicinae-chirurq-doctor
was, zoals Burgemeester Gillot zulks zo gaarne gezien had!
[uist, wanneer wij beginnen te denken, dat Hendrik Rinqe

ling op Schokland zijn uiteindelijke plaats van bestemming
heeft gevonden, valt ons oog plotseling op de brief van de
Burgemeester aan de Gouverneur van de Provincie d.d. 1 Mei

11) In het bijgevoegde Certiflcaat van de Nationale Militie van
Noord Holland d.d. 29 Maart 1834 staat Hendrik Ringeling nog qeboek
staafd als "chirurgijnsknegt".
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1836, waarin medegedeeld wordt, dat Hendrik Ringeling,
Heel- en Vroedmeester dezer Gemeente voor deze post be
dankt heeft en voornemens is tegen den eersten Juni aan
staande van hier naar Muiden te vertrekken 12). Voor een
behoorlijke overdracht der werkzaamheden is de termijn van
opzegging wel bijzonder kort gesteld. Het verwondert ons
dan ook allerminst, dat de Gouverneur.in zijn antwoord van
16 Mei 1836, 1° Afd. No. 1731, onder meer het volgende
schrijft: ,,Intussen is het tijdsverloop zeer kort en het ware
te wensen geweest, dat de Heer Ringeling zijn vertrek niet
zo spoedig had bepaald, zoals het ook verstandiger zou zijn
geweest, daarover met het provinciaal bestuur te raadplegen.
Ik verzoek U Ed. om de Heer Ringeling uit te nodigen zijn
vertrek zo lang uit te stellen, totdat zijn plaats op Schok
land zal zijn vervuld en mij van zijn voornemen daaromtrent
kennis te geven".

Reeds vijf dagen later kan Burgemeester Gillot berichten,
dat het bewuste onderhoud met Hendrik Ringeling gunstig
is verlopen en dat betrokkene's vertrek thans tot 1 Juli 1836
is uitgesteld 13).
Omtrent. de motieven van Hendrik's plotseling vertrek

tasten wij in het duister. Wellicht bood het heelmeesterschap
op Schokland te weinig perspectief, wellicht ook drukte het
gemis van sociale contacten op den duur te zwaar. Zeker is,
dat het insulaire heelmeesterschap geen eenvoudige opgave
was. Citeren wij slechts G. Mees Azn, die in zijn opstel over
Schokland hierorntrent het navolgende schrijft:
"In den zomer mogen hem de wandelingen per plank van

zijne woning naar den Zuidert of naar Emmeloord vervelend
zijn, in den winter, bij stormachtige nachten, bij hooge vloe
den, zijn zij gevaarlijk" 14).
Van Hendrik's sollicitatie zijn enkele bijzonderheden tot

ons gekomen in een tweetal brieven van de Provinciale
Cornmissie van Geneeskundig Onderzoek en Toevoorzigt in
Noord Holland aan de Burgemeester van Muiden. Op 15
[anuari 1836 vraagt men, waar Hendrik Ringeling, beroepen

12) Nieuw Archief Scholdand no. 21, acte 81.
13) Idem, acte 109.
14)' .Overijsselsche Almanak voor Oudheid en Letteren van 1847,

pagina 302.
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Platte-landt Heelmeester te .Muyden, zich ophoudt en op
27 Januari 1836 meldt men, dat Hendrik zonder berichtvan
verhindering van zijn exam en is weggebleven. De eerste brief
kan bezwaarlijk anders geYnterpreteerd worden dan dat
Hendrik, behoudens het vereiste fiat van voornoemde com
missie tot plaatselijk heelmeester is aanqesteld. Bedenken wij,
dat betrokkene eerst op 28 September 1835 tot. platteland's
heel- en vroedmeester werd benoemd, dan ligt het voor de
hand, dat de onderhandelinqen met het Gemeentebestuur van
Muiden in het vierde kwartaaI van 1835 haar beslag kregen.
Tenslctte is de slechte beurt Van 27 Januari 1836 waar

schijnlijk definitief uitqewist door het verloskundiq .examen
op 23 Maart 1836.

Zomer 1836 betekent en voor de .qeneeskundiqe verzorqinq
van Schokland en voor Hendrik Ringeling persoonlijk het
aanbreken van een .tijdvak van stabilisatie. Schokland krijg_t
in de persoon van C.L, Meyer eengeneesheer, die een brede
belangstelling heeft Vaor, alles, wat .zich op het eiland af
speelt en Hendrik RingeIing .vindt zijn levensbestemming in
de Iunctie van Stads Genees-; Heel- en V roedmeester van
Muiden, een ambt, dat hij bijkans drie decennia zal blijven
bekleden.

De Geneesheer Meyer werd voor enkele jaren in de perle
diek van het Zuiderzeemuseum vermeld in het relaas van
Dr. C. E. Heynsius, wanneer deze in de winter van "·1844
op doorreis naar Llrk .een bezoek .afleqt bi] zijn Schokker
colleqa 15).

G. Mees Azn laat zich in zijn meergenoemd artikel in de
OverijsseIsche Almanak van 1847 waarderend uit over. de
kwaliteiten van Schokland's geneel3heer:

"Door zich nimmer te ontzien als zijn hulp wordt inqe
roepen, door zijne kunde en zijne zeer net ingerigte en; wel
voorziene apotheek, heeft hij zich het geheele 'vertrouwen
weten te verwerven" 16).

Tenslotte onthult Dr. B» Meylink nog iets van Meyer's
arbeid met betrekkinq tot het. oudheidkundig bodemonderzoek
op Schokland's Zuidpunt 17).

:L5) "Uit het Peperhuis", Juni 1956, No.' 11, pagina 194.
16) Zte noot 14.
17) Dr. B. Meijlink: .Beschrijvtnq van Schokland en d~ Schokkers"

(1858), pagina 73.
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Het leven in Muiden heeft Hendrik Ringeling ongetwijfe1d
vrijer doen ademen. Wij behoeven daarbij slechts te wijzen
op de nabijheid van Amsterdam en Waterland, om te beqrij
pen, dat de mogelijkheid thans weer bestond, het contact met
de medische .wetenschap alsmede met de- naaste verwanten
re-gelmatig te onderhouden. Ongetwijfeld zal de vreuqde groot
geweest zijn, toen breeder Coenraad (11) op 29 April 1838
met een Muiden's meisje in het huwelijk trad en zich ter
plaatse als bakker ging ve-stigen: Hij komt te wonen in het
pand Heerengracht 33. Hendrik woont aanvanke1ijk in het
kleine huis Heere-ngracht 54, doch betrekt vermoedelijk later
aan dezelfde gracht het pand no. 38, waarmede de gebroeders
de- status van buurlieden verkrijgen. Aan de voorkant ziet
men uit op de sluis, terwijl aan de rechterzijde het Muiderslot
ornhoog rijst. Niet bewust is men zich echter geweest van het
feit, dat men op historische- grond ge-huisvest was: Op deze
plek sneuvelde imrners ruim 250 jaar geIeden de waterqeus
Jan Ringel uit Oostzaan bij het opruimen van een Spaanse
versperrinq, die de haven blokkeerdel 18).

Het gezin van Hendrik Ringe1ing wordt in Muiden nog
verrijkt met een tweetal dochters, Anna Frederica en Theo
dora, terwijl her ge-zin van Coenraad zeIfs vier dochters gaat
tellen, He1aas bverlijdt Coenraad reeds een jaar na de ge~
boorte van zijn jongste dochter op de nog jeugdige leeftijd
van 39 jaar, doch ook het ge-zin van Hendrik zal het verdriet
niet bespaard blijven. Eerst sterft Theodora juist op haar
zesde verjaardag. Een tweede slag treft het gezin, wanneer
het de e-nige zoon (14), in het dagelijks Ieven apothekers
bediende en sinds kort ook medisch student te Amsterdam,
op 13 Maart 1859 moet afstaan. N og is het Ieed niet ge1eden:
Maria, wier wieg nog op Ens heeft ge-staan sterft op 27
Januari 1865.

Verrnoedelijk hebben deze ingrijpende gebeurtenissen de
afsluiting van Hendrik's loopbaan bespoedigd, want nog op
3 October van hetzelfde jaar vertrekt hij met zijn vrouw
en zijn dochter Anna Frederica naar Nieuwkuik, het starn-

18) Zie voor het krijgsbeclrijf 'Van Jan Ringel:
a) Zaanlanclsch [aarboekje voor 1843, paqina's 117 tim 127.
b) W. J. Hofdijk: "Kronijk der Kennemer Vrijbuiters" (1872), paqi-
na's 297 e.v. .
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land van de Familie Rijke. Ruim een maand later wordt daar
de Iaatste dochter aan de schoot der aarde toevertrouwd:
Hendrik Ringeling en zijn vrouw zijn voorbestemd hun
laatste levensjaren kinderloos te Nieuwkuik te slijten!
Hendrik overlijdt er op 12 Juni 1873, zijn vrouw overleeft hem
nog 8 jaar. V eel is er uit de latere Ievensjaren van Hendrik
Ringeling niet bewaard gebleven; zeker is, dat hij ondanks
de vele beproevingen in zijn persoonlijk Ieven niet van zijn
geloof vervreemdde, doch inteqendeel een sterke belanqstel
ling voor het kerkelijk leven bleef koesteren, Zo staat hij te
Murden in de jaren 1857, 1859 en 1862 op de nominatie
voor ouderling, terwijl hij in het tijdvak 1856-1858 de Her
vormde Kerk tel' plaatse als secretaris-kerkvooqd dient. Ook
in zijn levensavond blijft hij niet terzijde staan. Van 1868
tot 1870 fungeert hij in de Hervormde Gemeente van Drunen
en Nieuwkuik als ouderlinq.

Het opstel zou hier een einde behoren te nemen, ware het
niet, dat wij nog een enkele slotopmerking op het hart heb
ben. Met Hendrik's dood verdwijnt het beroep van genees~
heer niet uit deze tak van de familie, zoals men geneigd zou
zijn te denken. Op pagina 1 van dit opstel maakten wij reeds
terloops gewag van Hendrik's begaafde broer Jan (13). W el
nu deze autodidact, van wie de Iamilie-overleverinq weet te
verhalen, dat hij als jongen zijn zakgeld belegde in stompjes
kaars, om's avonds te kunnen studeren, is het voorrecht te
beurt gevallen de universitaire prornoties van zijn drie zonen
te mogen beleven; hiervan heeft Dr. Herrnanus Gerardus
Ringeling (15). de latere Directeur van de G.G.D. te Amster
dam, de kleuren van de Medische Faculteit hoog gehouden.
Dat diens enige zoon later weer op zijn beurt een werkkring
bij de Nederlandse Gist- en Spiritusfabriek te Delft zou
vinden, is beslist als een schalkse speling van het lot te
beschouwen.
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