
Het aandeel van de familie Van Kleef
in de geneeskundige zorg op Schokland

(1800-1832)

door Dr. J. H. A. RINGELING.

L lnleiding.
Wij zuIlen het wel niet ver mis hebben, wanneer wij ver

onderstellen. dat Bernardus van Kleef en zijn huisvrouw
Geertruij Ulrich 1) in de nazorner van 1800 Alkmaar vaarwel
zegden, om zich met hun vier jonge kinderen, waarvan de
oudste, Martinus, nog geen zes jaar oud was, in Schoklands
noordelijke haven te vestigen 2). Gaat ons Burgerlijk Wetboek
er van uit, dat de man domicilie kiest, in het onderhavige geval
was de situatie anders, want het was Geertruij Ulrich's be
noeming tot vroedvrouw van Emmeloord, welke het jonge gezin
van Kleef de verre reis naar Schokland deed ondernemen. Hoe
de bewuste vacature in Alkmaar was doorgedrongen, ver
meldt de historie niet. In ieder geval had het Plaatselijk Bestuur
van Emmeloord geen advertentie in de "Oprechte Haarlemsche
Courant" geplaatst, zoals zulks drie jaar later weI zou geschie~
den. Desondanks weten wij toch het een en ander van de
arbeidsvoorwaarden, aangezien de Secretaris van het Plaatse
lijk Bestuur van.Emmeloord op 26 juni 1803 de opdracht kreeg
om een advertentie voor een vroedvrouw te plaatsen ',',als na
qewoonte". Zulks mage impliceren, dat de opvolqster van
Geertruij Ulrich op dezelfde voorwaarden gecontracteerd werd.

1) Bernardus van Kleef .(zoon van Martinus en Maria ) en Geertruij
Ulrich (dochter van Johannes. serqcant-majoor en Maria ) huwden te
Alkmaar op 27 juli 1794. Hun beider doopdata zijn ons helaas onbekend.
Zouden echter bij hun overlijden de leeftijden juist aan Schokland's ambte
naar van de Burgerlijke Stand zijn opqeqeven, dan moeten zij onderscheiden
lijk geboren zijn in de jaren 1772/73 en 1769/70.

2) Helaas ontbreken ons de attestatieboeken zowel van de op 20 oktober
1861 buiten qcbruik gestelde Sint Matthiaskerk aan de Sint Jacobsstraat te
Alkmaar, waartoe het qezin van Kleef behoorde als ook die van de parochie
van de H. Michael op Schokland. De enige bron, die wij in dezen bezitten.
is de mededeling van het Plaatselijk Bestuur van Emmeloord van 9 oktober
1803. dat Geertruij Ulrich het ambt Van vroedvrouw op Schokland drie
jaren heeft bediend.
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En aangezien wij de bewuste advertentie in de "Oprechte
Haarlemsche Courant" van 9 juli 1803 nr 82 wel kennen, weten
wij dus ook, welke emolumenten Geertruij Ulrich genoot:
Nevens een jaarwedde van f 100,- en het genot van een vrije
woning en f 16,- voor turf werd voor verloskundige hulp per
geval cen extra vergoeding van f 2.~1Ogenoten. Dat het Rooms
Katholieke Emmeloord overigens aan een vroedvrouw van
Roomse huize de voorkeur gaf, kan weinig verwondering baren.
Welk beroep Bernardus van Kleef in Alkmaar uitoefende is

ons onbekend. Hoogstwaarschijnlijk was hij echter geen visser,
hetgeen betekende, dat de kans op verwerving van een vast in
kornen op het arrne Schokland wel bijzonder gering was. Of
het echtpaar van Kleef zich zulks v66r het vertrek naar Schok
land volledig bewust was, mag betwijfeld worden. Uit archi
valia van latere datum weten wij, dat Bernardus onder meer
als schoen- en glazenmaker zijn bijdrage voor het gezins~
inkomen leverde, alvorens hij zich in 1804 een vaste overheids
betrekking als arbeider bij de Waterstaatswerken verwierf.
En toch zou juist de bescheiden functie van Rijkswerkman van
man en vader straks het pIechtanker voor het gezin van Kleef
worden, wanneer de storm eenmaal in alle hevigheid losqe
barsten zou zijn.

2. Geetttuij's ontslag.

Van de eerste jaren van hun verblijf op Schokland is ons
van het echtpaar van Kleef weinig bekend, behoudens het feit,
dat het gezin op 30 april 1802 met de komst van een tweeling
verrijkt werd.

Het notulenboek van de Plaatselijke Regering van Emmel
oord van 9 januari 18023)' bijzonder nauwgezet bijgehouden
door de secretaris-schoolmeester en chirurgijn Hendrik Mom
mende 4), brengt de familie van Kleef dan ook niet v66r

;)) Nieuw Archief Schokland No 1.
4) Hendrik Mommende werd op 18 november 1760 in de R.K. Steegjes

kerk te Zwolle gedoopt als zoon van Carolus en Johanna van der Kolk.
Hi] huwde op 25 augustus 1782 te Emmeloord in de kerk van de H. Michael
met Trijntien Mechiels Holsappel. Meer dan twintig jaar is Mommende op
Schokland een gewaardeerd chirurgijn geweest. In 1796 werd hij daarnevens
tot schoolmeester van Emmeloord benoemd en fungeerde hij bovendien nog
alssecretaris van de municipaliteit en als voorzanger van de parochie van
de H. Michael.
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Zondag 26 juni 1803 5) in het nieuws; op die datum vinden
wij de volqende aantekening vermeld: "Heeft het plaatselijk
Gemeentebestuur alhier eenparig een resolutie genomen en
besloten .orn den tegenwoordige vroedvrouw Geertruij Ulrich,
huisvrouw van B. van Kleef, om zekere redenen tegen aan
staande allerheiliqen, zijnde den 1sten November, van haar
bediening op te zeggen en te doen vertrekken".

In verband hiermede wordt aan Secretaris Hendrik Morn
mende opgedragen de vacature in de Haarlernmer Courant
bekend te maken.

In de notulen van de vergadering op Zondag 31 juli 1803
treffen wij dan de letterlijke tekst aan van de brief, welke in
middels door de ordinaire bode (sc. Marten Hofman) 6) aan
den huize van Kleef is afgegeven:

"Het Plaatzelijke Gemeente Bestuur van Emmeloord, doet
hiermede te weten, dat zij naar rijpe Deliberatie heeft besloten,
om aan den tegenwoordige vroedvrouw Geertruij Ulrich, om
haar met een vierendeels Jaars te waarschouwen en alzo van
haar ambt en bediening als vroedvrouw te ontslaan, om tegen
den eersten November dezes jaars te vertrekken",
V eel eer had de bode overigens met zijn bezoek niet ingelegd.

Geertruij had hem te verstaan gegeven, dat, wanneer men een
boodschap voor haar had, men haar zulks maar had moeten
vertellen, toen zij haar traktement kwam halen: dat zij derhalve
niet van zins was, om thans een briefje aan te nemen.

Consternatie in het kamp der "Regeering" bij het vernernen
van deze jobs' tijding. Staande de vergadering wordt besloten
de bode terstond opnieuw naar Geertruij af te vaardiqen, "om
haar moridelijks namens de Regeebng Gerechtelijk te doen
opzeggen om met den eersten November aanstaande te ver
trekkcn". Geertruij blijkt echter niet van plan het hoofd zo
maar in de. schoot te leggen. Vergezeld van Piet Mastenbroek
en Willem Jansz Tromp verschijnt zij even later in de Recht
kamer en vraagt het vergaderde college recht op de man af. wat

5) Het doet zonderling aan, dat het Plaatselijk Bestuur van Emmeloord
in de zomer veelal op de Zondag vergaderde. De oorzaak hiervan zal voor
narnelijk wei gezocht moeten worden in het feit, dat de Ieden, voor zover
zij de visserij beoefenden, op de andere dagen meestentijds buitengaats
waren .

.G) De gerechtsbode Marten Hofman (1755-1820.} oefende, evenals
zijn vader Hendrick, in het dagelijks leven het ambacht van schoenmaker uit.
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men nu precies op haar heeft aan te merken. Ongetwijfeld valt
Geertruij met deze vraag de Regering wel wat rauwelings op
het lijf. Lliteindelijk geeft een der leden haar ten antwoord:
.,dat zij voor een jaar was aangenomen; en met vierendeels
malkanderen te waarschouwen of op te zeggen; en dewijl gij
tegen eeniqe van onze Burgers hebt laten vloeien, zo wanneer
er een beter plaats als deze kwam open te vallen, gij alsdan
zoude vertrekken: en dies hebben wij de vooruitzicht gebruikt
om naar een ander om te zien; wij geven nu hiervan de reden".

Gelukkig, het hoge woord is er uit en Geertruij weet thans,
waartegen zij zich zal moeten verdedigen: klachten over haar
optreden of over haar vakbekwaamheid zijn in ieder geval niet
naar voren gebracht.

Inmiddels had de Regering reeds aan haar voornemen een
begin van uitvoering gegeven: Op 9, 16 en 23 juli 1803 waren
er in de "Oprechte Haarlemsche Courant" gelijkluidende op
roepingen verschenen voor de vervulling van de vacerende
functie van vroedvrouw te Emmeloord.

De belangstelling bleek niet gering te zijn: meer dan twintig
gegadigden meldden zich. Een extra-or dina ire vergadering
van het Volle Gerecht, uitgeschreven op zondag 15 augustus
1803 7) is nodiq, om in dezen te beslissen: Uiteindelijk wordt
de 40-jarige chirurgijnsweduwe uit Bunnik, Anna Theresia
Carpentier 8), wier sollicitatie ondersteund wordt door aanbe
velingsbrieven van de pastoors van Bunnik en Lutjebroek, be
roepen. Haar zal bericht worden, dat zij zich binnen veertien
dagen - dus veer 1 september 1803 - op Schokland zal moe
ten vervoegen. Vervolgens wordt op dezelfde zitting een ver
zoek van Geertruij Ulrich, om alsnog in haar functie gehand
haafd te blijven, in de navolqende bewoordingen van de hand
gewezen:

"Geachte Vriendinne, Wij hebben UEd. verzoek overwogen
en naar rijpe Deltberatie goedgevonden UEd. per Memorie
daarvan kennis te geven. Waaren wij van zinne geweest U te

7) Ten onrechte vermeldt Mommende hier: "Zondag 15 augustus 1803"
in plaats van "Zondag 14 augustus 1803".

8) Anna Theresia Carpentier, dochter van Norbertus en Maria Josepha
Berens, werd op 30 mei 1763 te Boxmeer gedoopt. Waar en wanneer zij met
de chirurgijn Jan Ferdinand Stroeve in het huwelijk trad, is ons niet bekend.
Laatstgenoemde werd op 3 juni 1803 te Bunnik begraven.
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9) Jan Peereboom (1767-1826). geboren te Purmerend als zoon van
Boudewijn en Theodora La Feber en aldaar gedoopt in de Hervormde Kerk
op 20 augustus 1767,was reeds vanaf 1789 in dienst van de Waterstaat.
In 1795werd hij benoemd tot Lands-landmeter bij de Gecommitteerde Raden
in het Noorderkwartier. Van zijn verdere staat van dienst vermelden wij
nog het navolgende:
In de jaren 1802-1804 fungeerde hij als qencraal-opziener en penning

mcester over's Lands zeewerken aan den Helder, de eilanden en zee
weringen onder Noord-Holland, Bij decreet van 30 maart 1808No 47 werd
hij benoemd tot inspecteur van de Waterstaat van het 2° district den
Helder, Texel, Vlieland en de eilanden.

Bij KB van 9 februari 1815 No 56 volgde zijn aanstelling tot ambtenaar
voor de dienst in Oost-Indie, waarheen hij op 31 maart 1816 vertrok aan
boord van Z.M.'s Nassau. Achtereenvolgens verkreeg hij daar de titel van
fungerend directeur en hoofdinspecteur van de Waterstaat. In 1826werd hij
gepensioneerd en overleed nog in hetzelfde jaar te Batavia op 5 december.

Betrokkene vestigde zich op 31 juli 1797 vanuit HOQrn te Alkmaar, al
waar hij in de Langestraat gedomicilieerd was.

houden, zouden wij U de plaats niet hebben opgezegt. Gij
weet, dat gij tegen allerheiligen los zijt, en wij zullen zorqen,
dat wij tegen dien tijd een andere vroedvrouw weder hebben.
En wij zeggen U hiermede aan, dat indien Gij U verstout,
zonder onze voorkennisse ook maar eerien dag van deze Buurte
te gaan, wij U een attest en nog daar te boven U vervallen
salaris zullen weigeren. Hiermede U aanzoek voldaan hebben
de tekent het Gemeentebestuur van Emmeloord enz.".

Ronduit gezegd was er na dien 14den augustus 1803 voor
Geertruij Ulrich en haar gezin weinig reden tot hoop meer. En
toch zouden zich binnen 24 uur weer gunstiger perspectieven
manifesteren, Op maandag arriveerde er namelijk hoog gezeI
schap op Schokland ter inspectie van de landswerken ter
plaatse, te weten de heren Cambier en van Straalen, leden
comrnissarissen uit het Gedeputeerd Bestuur van Holland te
zamen met de generaal-opziener over's Lands zeeweringen
in het Noorder gedeelte van het Departement Holland, Jan
Boudewijnsz Peereboom 9), te A1kmaarwoonachtig. Misschien
kende de Generaa1 Opziener de familie van K1eef reeds van
naam uit zijnwoonp1aats,misschien ook had hij Geertruij's man,
die van tijd tot tijd in los verband bij de zeeweringen te werk
werd gesteld, a1 eens op Schok1and gezien, in ieder geval zag
Geertruij kans het hoge gezelschap in te lichten over de netelige
situatie, waarin haar gezin dreigde te geraken. Zij verzocht
hen te willen bewerkstelligen, dat zij als vroedvrouw zou mogen
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blijvcn, ter ondersteuning van welk verzoek zij een petitionne
ment overlegde, dat door verscheidene vrouwen ondertekend
was 10).

Nu trof Geertruij het bijzonder, dat in ieder geval de heer
Peereboom op de hoogte was van het wonderlijke bestuurs
beleid, dat de Regering van Emmeloord bij tijd en wijle ten
toon placht te spreiden. Het gevolg van een en ander was dan
ook, dat de gasten van de vaste wal de President van de
Regering Louwe Jansen Tromp en diens medelid Jan Stevens
gingen opzoeken met het verzoek om Geertruij Ulrich in haar
functie van vroedvrouw te willen handhaven. althans nog voor
de periode van een jaar. Deze bestuurderen wist en echter in
eerste instantie de vraag te ontwijken onder het voorwendsel,
dat zij zonder toestemming van hun afwezige medeleden Albert
Alberts Toeter en Jacobus Bruinsen Klappe een dergelijk be
sluit niet konden nemen. Zouden de Iaatsten zich met het
gedane voorstel kunnen verenigen. dan zouden ook zij zelf zich
daartegen niet verzetten. Met deze ijdele hoop in het hart trok
het gezelschap af: zoals te verwachten was werd het bewuste
verzoek op de eerstkomcnde vergadering van het Plaatselijk
Bestuur van zondag 21 augustus 1803met algemene stemmen
van de hand gewezen.

3. H et behouden Huis.

De onderhandelingen tussen de Regering van Emmeloord
en Anna Theresia Carpentier waren inmiddels tot een goed
einde gebracht en hadden er toe geleid, dat aan de nieuwe
vroedvrouw een schriftelijke aanstelling voor een tijdvak van
twee jaren was aangeboden. Anderzijds was ook Opziener
Generaal Peereboom na de weigering van het Plaatselijk
Bestuur van Emmeloord niet stil blijven zitten doch voorzichtig
gaan uitvorsen, hoe het gezin van Kleef het beste hulp geboden

10) In zijn Memorie van Antwoord aan de Leden-commissarissen uit
het Gedeputeerd Bestuur van Holland dd 29 mei 1805 vermeldt de heer
Peereboom op pagina 6 en 7, dat Geertruij Ulrich zich reeds bij een vorige
inspectie met haar klachten tot hem had qewend, waarop hij haar te ver
staan .had qeqeven, dat deze kwestie niet tot zijn Departement behoorde en
zij er dus verstandig aan zou doen, om zo mogelijk met het Plaatselijk
Bestuur zeit tot overeenstemming te geraken. Archief Gewestelijk Bestuur
van Holland 1795-1807 No 5196.
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zou kunnen worden. Daarbij was hij er zich terdege van be
wust, dat hij zich volledig buiten de politieke of huishoudelijke
directie van het Gemeentebestuur van Emmeloord had te
houden. Veiligheidshalve dekte hij zich dan ook door over
wenselijke .rriaatreqelen steeds van te voren ruggespraak te
houden met de Directie van de Zeeweringen en de Commis
sarissen van het Departementale Bestuur. Wij kunnen der
halve aannemen, dat In het bijzonder de heren Cambier en van
Straalen nauw bij dit vooroverleg werden betrokken.

Allereerst nu ging de heel' Peereboom een bezoek afleggen
bij de Schout van Urk en Emmeloord, teneinde zich nader te
laten inlichten over de eigendom en de bestemming van het
huisje, waarin de Iamilie van Kleef woonde 11). De uit dit
onderhoud verkregen feitenkennis is ongetwijfeld vermeldens
waard: de familie van Kleef nu bleek een Landshuisje te be
wonen, dat aanvankelijk voor de schoolmeestersweduwe be
stemd was. Tot het jaar 1795 had het Gemeentebestuur van
Emmeloord hiervoor ordentelijk jaarlijks een bedrag van f 10,
aan de Opzichter van's Lands zeeweringen en gebouwen
betaald. Nadien werd het huisje echter door de fungerende
vroedvrouw bewoond en was het betalen del' huurpenningen
gestaakt. De juridische basis voor deze koerswijziging blijft
echter in de nevelen gehuld, omdat een resolutie van het
Bestuur van Holland, houdende "eenige finale afstand van
hetzelve Huisje tot Wooning van de vroedvrouw", niet aan
de Schout bekend blijkt te zijn. Juist deze wetenschap is voor
Peereboom van uitzonderlijk belang en wordt dan ook het uit
gangspunt voor een eerste tegenzet.
Het ons bekende notulenboek onthult namelijk, dat de Schout

van Urk en Emmeloord de Plaatselijke Regering op 7 oktober
1803 tel' verantwoording roept en copie uit de notulen vraagt
van al hetgeen er met betrekking tot de fungerende vroed
vrouw is voorgevallen, hetgeen de Regering vierkant weigert.
De Schout heeft echter nog een tweede agendapunt af te han
delen: Namens de heel' Peereboom laat hi] Geertruij Ulrich
onmiddellijk door de Bode ontbieden en als deze onverrichter
zake teruqkeert, omdat hij haar niet thuis heeft getroffen, geeft
de Schout hem de last aan Geertruij mede te delen, "dat zij in

11) Zie aantekening 10: t.a.p. pagina 4.
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't Landshuisje zal blijven woonen "tot neder resolutie", Zou
Peereboom beseffende, dat Geertruij's positie door de onwil van
Emmeloord's Regering op den duur toch onhoudbaar zou
worden, althans de woning voor het gezin van Kleef voors
hands veilig hebben willen stellen?
Inmiddels woekert de koude oorlog op Emmeloord zelf on

verminderd voort en verkillen de verhoudingen met den dag.
De gerechtsbode Merten Hofman, die alles behalve een vriend
van de familie van Kleef is, betrapt tezamen met de meid van
het rechthuis Anna Floris Ceertruij's man op heterdaad, wan
neer deze aan de muur van het rechthuis staat te luisteren.
De notulen van de vergadering van 25 oktober 1803 winden
er dan ook geen doekjes om: "De President laat hem (sc. Ber
nardus van Kleef) ontbieden en geeft hem een braven roffel
en zegt als hij zulks wederom dcet, dat aan hem door 't geregt
arm- en benen zal worden stukken geslagen zonder verdere
aanmaninq".

Nog geen week later wordt nieuwe conflictstof aan de be
staande voorraad toegevoegd. Op 1 november 1803 wordt
door Secretaris Hendrik Mommende aan de burgerij een
bekendmaking voorgelezen, inhoudende, dat Anna Theresia
Carpentier, weduwe van Mr. Chirurgijn J. Fr. Stroeve, als
vroedvrouw is aangesteld op dezeIfde voorwaarden als haar
voorgangster. Daarbij wordt er op gewezen, dat men zich uit
sluitend door de aangestelde vroedvrouw mag Iaten bedienen,
bij overtredinq waarvan men een boete van zes guldens ver
beurt! Het heeft er veel van weg, dat de Regering door de
uitdrukkelijke toevoeging van deze strafbepaling mogelijke con
curren tie van de zijde van Geertruij Ulrich bij voorbaat heeft
willen voorkomen. Door het petitionnernent van 15 augustus
1803 was het haar in ieder geval bekend, dat ook de farnilie
van Kleef op Emmeloord een zekere aanhang bezat. Onmiddel
lijk na de cerernoniele bekendmaking wordt nog een tweetal
vrouwen ontboden en namens de Regering door de Secretaris
ondervraagd, "of de afbedankte vroedvrouw Geertrui ook ten
nadeele van de tegenwoordige vroedvrouw Anna Theresia
Carpentier heeft gesproken". Zij antwoorden, ..dat voornoem
de Geertrui Ulrich heeft gezegt, dat de vroedvrouw A., Th.
Carpentier geen man heeft gehad, dus zou zij van het vijfde
hoerkind zwanger zijn". De notulen eindigen dan met de vol-
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gende notitie: "Het Gerechte heeft aan Geertrui Ulrich het
tractement betaalt (sc. op 9 oktober 1803) en de president
heeft haar aangezegt, om ten eersten deze Buurt Emmeloord
te doen verweideren". Oat aan deze laatste sommatie geen
gevolg geg'even zal worden behoeft ons niet te verwonderen,
nu de huisvesting van de familie van Kleef voorlopig veilig is
gesteld. Geertruij Ulrich mag dan haar functie van vroedvrouw
zijn kwijt geraakt, de Regering van Emmeloord zal Anna
Theresia Carpentier aan een nieuwe woning moeten helpen.
Overigens kan het slechts betreurd worden, dat de in verwach
ting zijnde Anna Theresia Carpentier 12), die aan de verwikke
lingen part noch deel heeft, thans ook persoonlijk in dit emotio
nele conflict wordt betrokken; bevorderlijk voor Geertruij's
toch al zo wankele positie, is zulks in ieder geval beslist niet.

Hoe gevaarlijk deze nieuwe complicatie weI is, wordt nog
duidelijker, wanneer de onderlinge krachtsverhoudingen een
onverwachte wijziging ondergaan: Hendrik Mommende, die
door de dood van zijn huisvrouw Trijntien Michiels Holsappel
op 25 april 1803 sindsdien aileen de zorg voor vijf minderjarige
kinderen moet dragen, en Anna Theresia Carpentier besluiten
na een korte kennismaking de verdere levensweg gezamenlijk
af te leggen: Op 30 januari 1804wordt hun huwelijk te Emmel
oord voltrokken. Weliswaar behoort thans plotseling het
woningprobleem voor de nieuwe vroedvrouw door haar huwe
lijk met Emmeloord's geneesheer tot het verleden, doch Geer
truij vindt voortaan Hendrik Mommende niet aIleen qualitate
qua doch ook persoonlijk tegenover zich! Oat zulks niet mis
verstaan moet worden blijkt wel uit hetgeen het ons zo lanq
zamerhand vertrouwde notulenboek op 16 januari 1804 ver
meldt: "Klacht van de Schoolmeester Henk Mommende en
deszelfs Bruid A. Th. Carpentier. Geertrui Ulrich heeft van
haar gezegd, dat zij een menschen- en vrouwenvermoorder
was!" Er zijn getuigen, die bereid zijn deze uitlating te bevesti
gen, doch Geertniij weigert op de zitting te verschijnen. Tegen
de bode (sc. Merten Hofman), die haar de bewuste sommatie
brenqt, zegt zij, "dat zij voor deze Gerichte niet wilde komen.
Als Zijlieden wat hadden te zeggen, dat moesten zij haar voor
een hoger Gericht roepen!"

12) I~ het doopboek van de parochie van de H. Michael lezen wij, dat
de kleine Jan Ferdinand Stroeve op 9 december 1803 gedoopt werd.
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De stemming in het Rechthuis laat zich na deze "contempt of
Court" niet moeilijk raden: De verontwaardiging en de op
winding is er zo groot, dat het ogenblik rijp is voor het treffen
van economische sane ties tegen het door zijn kindertal zo kwets
bare gezin van Kleef! In de vergadering wordt er op gewezen.
dat verscheidene Utrechtse professoren Anna Theresia
Carpentier kennen "als een bekwame vroedvrouw en als een
vreedzame, zedige en stigtig levende Burgeresse".

Gezien de verfoeilijke lastering en de verdoemelijke leuqens,
waaraan Geertrui Ulrich zich schul dig maakt, wordt het scher
pelijk verboden, "om noch Bernardus van Kleef noch zijn huis
vrou Geertrui Ulrich enig werk te laten doen of enig geld Iaten
verdienen hetzij met schoenmaken hetzij met glazenmaken of
enig ander werk". Op overtreding van dit verbod wordt een
boete van zes gulden gesteId: drie voor de Schout en drie voor
de Armen. Kennelijk kcestert de Regering van Emmeloord
thans het vaste voornemen, om door een volledige boycot en
broodroof het gezin van Kleef uit Emmeloord te verdrijven.

Toen Peereboom bij zijn volgende inspectie van de jongste
ontwilokelinqen in dezen kennis nam, was vanzelfsprekend oak
zijn verontwaardiging groot. Het directe gevolg hiervan was.
dat hij het gezin van Kleef thans openlijk in bescherming
nam 13). Allereerst benoemde hij Bernardus van Kleef. die
voorheen van tijd tot tijd als los sjouwer bij de werkzaamheden
aan de zeeweringen werd ingeschakeId. thans als vast arbeider
in.'s Lands dienst en vervoegde zich vervolgens opnieuw bij de
President van het Plaatselijk Bestuur (sc. Louwe Jansen
Tromp). teneinde meer te weten te kornen omtrent de gronden.
waarop het Gemeentebestuur van Emmeloord aanspraak meen
de tekunnen maken op een .:s Lands-qebouw". Toen de Presi
dent het antwoordop deze vraag schuldig moest blijven, deelde
Peereboom hem kort en bondig mede. dat hij aan 's Lands
arbeider van Kleef de voortdurende inwoning in het voor
schreven huisje had toeqestaan, totdat hierover door het
Departementaal Bestuur van Holland zou worden gedispo~
neerd. Zo werd dus de veste van Kleef door de "Regerings~
blokkade" weI onder zware druk gezet, doch het kwam toch

13) Zie aantekening 10: t.ap. pag. 9. Peereboom verwijt de Regering
van Emmeloord, dat zij het gezin Van Kleef louter uit wraakzucht tot de
bedelstaf wi! brengen.
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Kieding van mannen en vrouwen op Emmeloord.

Gravure Rein ell Vinkefes 1787.
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niet zo ver, dat de bezetting door de honger tot capitulatie werd
genoopt.

De Regering was nu wel gedwongen het hoger op te gaan
zoeken, weshalve er dan ook op 20 oktober 1804 een officiele
klacht van .Emmeloord, door Louwe Jansen Tromp als presi
dent persoonlijk ondertekend, het Depaotemeutaal Bestuur van
Holland bereikte 14). Met nadruk stellen de Gemeentebestuur
deren in hun klaaqschrift voorop, dat het heil des Yolks hun
hoogste wet is en op hen de verplichtinq legt uit al hun krach
ten het welzijn dezer Gemeente te behartigen. Zij beklagen
zich er over, dat het echtpaar van Kleef zich zonder hun voor
kennis en tegen hun uitdrukke1ijke wil "ten kosten ener arrne
en door felle winters en slegte visscherij uitgeputte gemeente
alhier heeft nederqezet". In hoofdzaak wijten zij zulks aan de
bescherming van de opziener-qeneraal, die voornoemd gezin,
zonder hiervan enige qualificatie aan het Gemeentebestuur te
vertonen, heeft toegestaan het voor de vroedvrouw bestemde
huisje te blijven bewonen, zulks ondanks het Ieit, dat het
bewuste huisje door een Resolutie van het ProvintiaaI Commit
tee van Holland dd 17 augustus 1796 ter dispositie van de
tijdelijke regering van Emmeloord was gesteld! Men wenst
derhalve vernietiging van de beschikking van de heer J. Peere
boom Bzn terzake. welke men beschouwt als een daad van in
menging in de inwendige politie van Emmeloord.
Op 22 november 1804 wordt het bewuste klaagschrift om

bericht en raad in handen gesteld van de opziener-qeneraal
Peereboom. Diens dertien paqina's tellende Memorie van
Antwoord 15) verschijnt eerst op 19 mei 1805, niet alleen van
wege het aanhoudend winterseizoen, maar ook omdat hij zelf
nog een aantal onmisbare inlichtingen ter plaatse heeft moeten
inwinnen.
Beginnende met Emmeloord's verheven doelstellingen ver

klaart Peereboom het navolgende: "Het zoude den onderget.
ook niet bezwaarlijk zijn geweest het gedrag dezes Gemeente
Bestuurs, zoo in dit, als andere gevallen gehouden, in een daq-

14) Bijlage bij het besluit van het Gedeputeerd Bestuur van Holland
van 29 mei 1805No 18;Archief GewestelijkBestuur van Holland 1795-
1807No 5196.
15) Zie aantekening 10.
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Iicht aan Llwlieden en naar waarheid voor te stellen, dat daar
geen het minste spoor van die edele beginzelen en handelingen,
als welke zijlieden zich wel in de prernisse hunner Messive
foutrvelijk .arroqeren, te vinden ware". Peereboom geeft er
echter de voorkeur aan zich uitsIuitend tot de onderhaviqe zaak
zelf te bepalen: De interpretatie, welke het Gerneentebestuur
van Emmeloord aan de Resolutie van 17 augustus 1796 geeft,
verwerpt hij vollediq: Daarinwordt immers slechts vergunning
verleend, om de ontslaqen schoolmeester Jan de Wit 16) in het
bewuste huisje, hetwelk op dat ogenblik door de vroedvrouw
bewoond werd, te huisvesten. Dat ook aan de Plaatselijke Re~
gering zelf destijds geen bezitsrecht voor ogen stond, leidt Pee
reboom af uit een verzoekschrift. hetwelk de Municipaliteit van
Emmeloord op 21 november van hetzelfde jaar nog tot het
Provintiaal Committe van Holland richt, am toch maar de
vroedvrouw in het bewuste huisje te mogen plaatsen, daar er
elders voor haar geen woonruimte beschikbaar blijkt.
Vervolgens gaat Peereboom nog in op de door hem aan het

gezin van Kleef verleende protectie en resumeert daarbij uit
voerig de onverkwikkelijke gebeurtenissen op Emmeloord: De
noodzaak, om woonruimte voor Anna Theresia Carpentier te
vorderen, draagt vanwege haar huwelijk met Hendrik Mom
mende een Hctief karakter en dient tot bewijs "dat de aanvrage
dezes Gemeente Bestuurs alleen op vervolgzucht en geenszins
op behoefte gegrond is".
Fel keert Peereboom zich tegen de Ieugenachtige aantijging,

als zou het verblijf van het gezin van Kleef te Emrneloord de
gemeentekas nog rneer hebben uitgeput. Hij heeft deze beschul
diging door de Schout van Urk en Emmeloord persoonlijk

IG) Jan de Wit, zoon van de gelijknamige protestantse schoolmeester
van Emrneloord en Zwaantje Kok, werd op 17 september 1733 te Emmel
oord geboren. Hij huwde in de qereforrneerde kerk te Ens op 4 mei 1763
met Trijntje van de Reijn. uit Kampen afkomstig. Eenenveertiq jaar diende
hij het onderwijs in zijn qeboorteplaats, totdat hij op 27 april 1796 werd
ontslagen vanwege zijn ouderdom (sc. 62 jaar!) en zijn doofheid, doch mede
omdat hi] een vurig aanhanqer van het huis van Oranje was, die weinig
geneigd bleek, om naar de pijpen van de municipaliteit te dansen. In de
ouderdom van bijna 85 jaar overleed hij te Emmeloord op 16 juni 1818.
Men kan zich gevoegelijk afvragen, of hi] in 1796 niet min of meer op
zettelijk gewipt werd, om de opvoeding van de Emmeloordse jeugd aan
de overtuigde Rooms-Katholtek Hendrik Mommende te kunnen toevertrou
wen.
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laten verifieren 17), waarbij is komen vast te staan, "dat deze
Lieden nimmer aldaar eenige ondersteuning hebben ontvangen,
maar steeds, hoe behoeftig ook zijn, hun eigen verdiend brood
hebben gegeeten".

Peereboom verklaart tenslotte, dat de vaste aanstelIing van
Barend van Kleef in de praktijk een goede keuze is gebleken:
Betrokkene heeft in de afgelopen winter gedurende de absentie
van de opzichter (sc. Lucas Seidel) een wakend oog moeten
houden op de paalwerken, van welke taak hij zich tot alIer
tevredenheid heeft gekweten.
In een Resolutie van 29 mei 1805 No 18 18) verklaart

het Departementaal Bestuur van Holland, dat de Gemeente
Emmeloord haar vermeeride aanspraken op het bewuste huisje
niet waar heeft kunnen maken, terwijl evenmin gebleken is van
de noodzaak, om voor de nieuwe vroedvrouw woonruimte te
vorderen. Zonder zich te verdiepen in de juistheid van de
stelling, als zou het echtpaar van Kleef zich ten koste van de
Gemeente te Emmeloord hebben neergezet, wijst het Departe
mentaal Bestuur van Holland het verzoek van deze Gemeente,
om alsnog in het rechtmatig bezit van het bewuste huisje te
worden gesteld, met beslistheid van de hand.

4. Mommende's opvolging schept ptoblemen.

Voorlopig is nu de strijd beslist; de Iarnilie Van Kleef blijft
het 's Lands huisje te Emmeloord bewanen en Bernardus ver
dient als Rijkswerkman het brood voor zijn gezin. Misschien
zou de strijdbijl weI voor altijd begraven zijn, als niet een
onverwachte gebeurtenis de Dude vete weer actueel had doen
worden: Op 11 december 1807 overlijdt namelijk te Emmeloord
de geneesheer-schoolmeester Hendrik Mommende, waardoor
tegelijkertijd ook de posten van secretaris van het Plaatselijk
Bestuur en voorzanger van de parochie van de H. Michael
openvallen. Groot is dan ook de verlegenheid, want het is een

17) Het notulenboek van Mommende vermeldt op 24 maart 1805, dat
de Schout G. Brands aan de Armenvoogden van het eiland de vraag heeft
doen stellen, of zij ook enige bewustheid hebben, of Baarend van Kleef en
zijn vrouw, woonende te Emmeloord. als gewezene vroedvrouw aldaar, of
die ook eenige bedeelinge uijt de armekast hebben genoten ja dan neen.
Antwoord: Neen niet bedeelt.
IS) Archief Gewestelijk Bestuur van Holland J 795- J 807 No 5196.
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ieder duidelijk, dat een zo veelzijdig man als Mommende be
zwaarlijk door een persoon vervangen zal kunnen worden.
En dit laatste betekent weer het aanbreken van een tijdvak van
nieuwe zorgen voor Emmeloord, dat zoals bekend, met een
ernstig woonruimtetekort te kampen heeft.

AIlereerst wordt in de vacature van schoolmeester voorzien:
Op cleze postbenoemt de Landdrost van OverijsseI met ingang
van 1 januari 1808 19) [annes de Wit 20)' zoon van Emmel
cord's vroegere onderwijzer, thans tweede schoolmeester te
VoIIenhove. Op 12 februari 1808 ontvangt het Gemeente
bestuur van Emmeloord een afschrift van deze beschikkinq
nevens de vreugdevoIle tijding, dat de aanstellinq van de
nieuwe chirurgijn op 's Lands kosten zal geschieden.

Wij zullen op deze plaats wat dieper op de bovenverrnelde
keuze moeten ingaan, omdat door de benaeming van een protes
tant op deze post de kans op het tot stand komen van een
combinatie van de Iuncties van schoolrneester en voorzanger
reeds bij voorbaat verkeken was. Het ligt derhalve voor de
hand, dat er na deze wat ondoordachte keuze van de zijde van
de Landdrost enige aandrang uitgeoefend zou worden, om
thans in ieder geval de Iuncties van geneesheer en voorzanger
aan elkander te koppelen, te meer, omdat Emmeloord's ener
gieke en gezaghebbende pastoor Bartholomeus Dooren
weerd 21) pal stond, waar het de Gregoriaanse zang in de ere
dienst betroE.

Nu is het een gelukkige omstandigheid, dat in deel II van
Doorenweerds "Pastoraal Handboekje" .2.2) de zijnerzijds met

19) Emmeloord ressorteerde sinds 2 december 1806 onder Overijssel,
hetwelk kort daarop weer gewijzigd werd in Departement van de monden
van den Ijssel.

20) Zie aantekening 16. Jannes de Wit werd op 19 januari 1778 te
Emmeloord geboren als zoon van Jan en Trijntje van den Rhijn.

21) Zie voor pastoor Bartholomeus Doorenweerd (1767-1832): M. J. G.
Gasman "Schokland van 1796-1S0S" Kamper Almanak 1956/57. paqina's
205-219.
Verrnoedelijk zal van de hand van dczelfde auteur nog in de loop van

dit jaar in het "Archief van de Btsdommen van Nederland" een bijdraqe
verschijnen onder de titel van: "Bartholomeus Doorenweerd, pastoor van
Kampen IS0S~1832".

'2'2) Eerst na de publica tie van zijn in de voriqe noot vermeld artikel
kwam het pastoor Gasman ter kennis, dat het "Pastoraal Handboekje" van
Bartholomeus Doorenweerd uit twee delen bestaat. Behandelt deel I voor
namclijk de geschriften en uitgaven van Doorenwcerd, dee! II heeft hoofd-
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Georg Royer 23) namens de Landdrost over deze tere kwestie
gevoerde correspondentie is opgenomen. Wij zullen hieronder
deze briefwisseling volledig weergeven, omdat zij ons een
treffend inzicht geeft in de gevoelige punten, die bij Mommen
de's opvoiqinq zoveel mogelijk gemeden moesten worden.

Kennelijk is de Landdrost van Overijssd zich van te voren
niet volledig bewust geweest, welke moeilijkheden de benoe
ming van Jannes de Wit tot schoolmeester van Emmeloord
met zich zou brengen, zoals ons uit het schrijven van Georg
Royer aan pastoor Bartholomeus Doorenweerd van 15 januari
1808 24) duidelijk moge blijken: "Voorleden week sprak de
Wed. van den overledene Mommende, schoolmeester te
Emmeloord mij, bij indispositie van den Heer Landdrost over
hare onqelukkiqe situatie, waarin zij gaarne wenschte eenige
schikkinq te worden gemaakt met den nieuwen schoolmeester,
hetgeen ik aanstonds begreep moeijelijk te zijn en met de be
staande schoolreglementen niet best overeen te brengen, zooals
dan ook daaromtrent te Ens, daar eerst zulk een schikking met
een schoolmeestersweduwe plaats heeft gehad, dezelve op aan
houden van den schoolopziener is gediscontinueerd en een
nieuwe schoolmeester is beroepen, waarom ook de Heer Land
drost gein£ormeerd van de goede bekwaamheid en geschikke
lijkheid van den tweeden schoolmeester te Vollenhove Joh. de
Wit, welke den post van schoolmeester op Emmeloord sollici
teerde uit hoo£de zijn vader dien post bevorens had bekleed.
Z.W.E.H.W.G.G. begreep van de gelegenheid, dat zich in
bijzondere Familiehetrekkinq zulk een goed voorwerp vQor de
vacante school opdeed te moeten gebruik maken ten dienste

zakelijk op diens parochiewerk betrekking. In januari 1958 werd pastoor
Gasman de gelegenheid geboden aantekeningen uit dit tweede deel te maken,
een aanbod, waarvan hij een dankbaar gebruik maakte; het manuscript
keerde daarna naar zijn eigenaar terug. Thans, nauwelijks vier jaar later,
is het spijtig te ervaren, dat dit deel spoorloos blijkt te zijn ondanks inten
sieve nasporingen bij geestelijke en wereldlijke autoriteiten. Wij kunnen
Doorenweerd derhalve op dit ogenblik nog slechts uit de tweede hand
citeren. Intussen zijn wij pastoor Gasman bijzonder erkentelijk voor zijn
bereidwilligheid, om ons in het bezit van zijn aantekeningen te wiIlen steIlen.

23) Mr. Georg Royer (1747-1839), zoon van MI'. Hendrik en Mechteld
[ordens, was evenals zijn vader, Secretaris van Zwolle. Hoe zich zijn ambte
lijke carriere in de jaren na 1795 heeft ontwikkeld is niet geheel duidelijk,
cvcnmin als de zuiver ambtelijke relatie, waarin hij in 1808 tot de Landdrost
stond.

24) Pastoraal Handboekje, deel II, pagina 172 e.v.
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van de jeugd op Emmeloord en daarom met overleg van den
schoolopziener voornoemden schoolonderwijzer Jannes de Wit
heeft beroepen. Sedert is bij den Heer Landdrost ontvangen
een adres op naam van de gemeente Emmeloord gepraesen~
teerd, houdende verzoek, dat de nieuwe aan te stellen school
meester tevens als voorzanger of koster van de gemeente mogte
worden aangesteld, alzo de overledene schoolonderwijzer
Mommende ook dien post had bekleed, hetgeen de Heer Land
drost heeft geignoreerd.

Daar nu nit hoofde van de reeds gedane aanstelling moeije
lijk en niet weI doenlijk zal zijn aan dit verzoek, zoals het liqt,
te voldoen en evenwel Z.W.G.G. niet ongenegen zou zijn zoo
veel mogelijk de gemeente hieromtrent eenig genoegen te
geven, heeft hoogstdezelve mij gerequireerd, onder de hand bij
U. Ew. te informeeren, of de overledene schoolonderwijzer
tevens als voorzanger en koster van Uwe gemeente heeft ge~
fungeerd en of hij dien post tegelijk met dien van schoolmeester
heeft aanvaard of wel eerder of wel later bekcmen. alsmede
hoe en op wat wijze en door wien de voorqanqers- en koster
plaats wierd waargenomen voor de aanstelling van Mommende
en eindelijk of en op welke wijze U. Ew. zoude oordeelen,
dat hieromtrent eenige schikkingen ten genoege van de ge~
meente zoude kunnen plaats hebben, op welk een en ander U.
Ew. antwoord zal te gemoete zien."

Op 4 februari 1808 ontvangt pastoor Doorenweerd deze
brief; nog dezelfde dag zet hij zich tot het schrijven van een
gedocumenteerd antwoord 25), waarin hij nevens woorden van
critiek op de onvoldoende voorlichting van de zijde van de
schoolopziener, Royer nitvoerige inlichtingen verschaft over
Mommende's veelzijdige carriere op Schokland: "Wat nu de
door UWE. van mij verlangde informatie betreft, wil Ik UWE.
niet ontveinzen, dat het gedrag van den E.W. Heer school
opziener in dezen mij niet zeer behage, wijl ik Z.E.W. tot twee
malen toe met alle bereidwillige vriendelijkheid de door Z.E.W.
van mij gevraagde elucidatien omtrent het aanstellen van den
schoolonderwijzer alhier heb medegedeeld, kennis gegeven van
het verlangen der gemeente en verzocht, dat Z.E.W. het daar
heen mogte helpen dirigeren, dat de gemeente hieromtrent

•

25) Pastoraal Handboekje, deel II, pagina 176 e.v.
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eenig genoegen erlangde. Ik meende, dit met des te meer gevolg
aan Z.E.W: te kunnen doen, hoe Z.E.W. als voor eenigen
tijd twee dagen bij mij gelogeerd, met de plaatselijke omstan
digheden beter bekend is en ik reden had te hopen, dat Z.E.W.
de belanqens der gemeente niet zoude opofferen aan het belang
van een privaat persoon, te rneer, daar hierdoor de gemeente
zonder iemands schade uit eene groote verlegenheid omtrent
de gepaste plechtigheid van den openbaren godsdienst konde
geholpen worden, waarin zij anders aanhoudend bij gebrek aan
eenen bekwamen, aan den wal blijvenden zanger verkeert, Na
deze aanmerking heb ik de eer UWE. te berigten, dat de over
ledene schoolmeester Mommende werkelijk als voorzanger in
deze gemeente gefungeerd heeft; en zoover mijne informatien
hebben kunnen strekken is hi] hierin opgevolgd aan onzen
stadgenoot Hermanus Tickel,26), die bij de kerk woonde, zeer
bekwaam was in den Gregoriaanschen zang, het vissersberoep
niet bezigde en dus dit ambt gevoegelijk waarnemen konde,
zonder dat ik heb kunnen ontwaren, dat hij uit dien hoofde iets
van de gemeente genoot, ten ware misschien het een of ander
onthaal. Door denzelven wierd Mommende hier als chirurgijn
beroepen, onderw'ezen en toen zich Tickel voor eenige jaren
met de woning naar Campen beqaf, verving Mommende zijne
plaats in de kerk, die in alles zoo weI aan deze gemeente vol
deed, dat het dorpsbestuur in het jaar 1796 besloot (wijl de
tijdelijke schoolmeester door eerie zware dooviqheid tot den
schooldienst geheel onbekwaam was geworden) omtrent zijn
persoon aan het provintiaal Comitte van Holland de noodige
vertoogen te doen, dat hij als schoolonderwijzer mogte aan
gesteld worden, wijl hij in zich aIle die vereischten vereeniqde,
die in: een dorpsschoolonderwijzer kunnen verlangd worden,
om de omnis homo van een gemeente gelijk deze te zijn en de
arme burgerij daardoor ontheven wierd van hetgene zij jaar-

2.0) Of Hermanus Tickel, evenals Hendrik Mommende, uit Zwolle af
komstig is. kan niet met zekerheid vastgesteld worden. Mogelijk is hij iden
tick met Hermannus Stickel. die op 24 mei 1733, te Zwolle in de R.K. Koe
straatkerk gedoopt werd als zoon van [oas en Agn. Groen. Tickel huwde
op 29 juli 1760 te Emmeloord met Beatrix Smits. die op 10 juli 1769 over
leed. Hij hertrouwde met de weduwe Janna Braakmans op .10 december
1773. In 1790 verhuisden de echtelieden Tickel naar Kampen. waar zij tot
hun dood bleven wonen. Hermannus Tickel werd ter plaatse in de Boven
kerk begraven op 21 maart 1806. zijn weduwe op 4, maart 1809.
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lijks nog als chirurqijns-tractement aan denzelven moest op
brenqen, Het verzoek van het gemeentebestuur wierd qoed
gunstiglijk geaccordeerd en sederd was hier alles op den besten
voet, de gemeente genoot door Mommende aile de diensten
van schoolonderwijzer, chirurgijn, secretaris enz. en de gods~
dienst konde steeds met gepaste plechtigheid en op zijn tijd
verrigt worden. Op dezen grond voortbouwende deden de
Burgemeesters na den dood van Mommende aan Mijnheer de
landdrost hun verzoek omtrent eenen nieuwen schoolmeester
en verrnits zij geen geschikt en bekwaam persoon kenden, wien
zij aan mijnheer den landdrost konden voorstellen, waren zij in
verwachting dit door eerie advertentie van wegens mijnheer de
landdrost de bekwamen daartoe zouden uitgenoodigd worden,
op hope dat zich een voor de plaats en omstandigheden gepast
persoon mogte opdoen. Hierm schijnen zij door den E. W.
Heer schoolopziener voorgekomen, waaruit nu groote verleqen
heid ontstaat, wijl er niemand is, die de plaats van Mommende
in de kerk vervangen kan en indien er nu geene moqelijkheid,
waarvan ik de moeijelijkheid gevoel, op is, om op de een of
andere wijze in de gedane aanstelling eenige verandering te
maken, weet ik volstrekt niet, hoe er eenige schikking zoude
kunnen plaats hebben ten ware zich juist eene gelegenheid op
dede om den nieuw aangesteIden onderwijzer elders te plaatsen.
Ik zal het intusschen eene bij uitstek groote aan de gemeente
en mij bewezcn gunst houden, zoo het Mijnheer de Landdrost
gratieuselijk mogte behagen eene schikkinq, welke ik geheellijk
aan Z. W. E. H. W. G. Ges wijsheid overlaat, zooveeI doene
lijk ten genoege der beide partijen te maken. Indien UWE.
Mijnheer den Landdrost van deze mijne gevoelens gelieve te
verzekeren, zal UWE. daardoor mij zeer verpligten, die mij
met allen eerbied teeken."

Royer's repliek van 12 februari 1808 27) gewaagt van het
heugelijke feit, dat de saIariering van Schokland's chirurgijn
voortaan van's Landswege zal geschieden. Hij spreekt de hoop
uit, dat het zaI mogen gelukken uit de sollicitanten een bekwa
me geneesheer~voorzanger te verkiezen; in het annuleren van
de aanstelling van Jannes de Wit ziet hij geen enkel heil:
"Ik haast mij U zeer aangenaam nieuws te melden, dat een

27) Pastoraa! Handboekje, dee! II, pagina 187 e.v.
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verzoek daartoe door den heer Landdrost gedaan en daarop
gevolgde gunstige voordragt van Z. ExceIl. den Minister van
B. Z. van dat gelukkig gevolg is geweest, dat bij Koninklijke
decisie van de 4e dezer de landdrost is geauthoriseerd om bij
advertentie een bekwaam en voor het platteland geadmitteerd
chirurgijn uit te nodigen en vervolgens aan te stellen op een
jaarIijks tractement van f 250.- van's Landswege te betalen,
terwijl aan de weduwe van den overleden Chirurgijn Momen
dee 100gld 's jaars is toegelegd, zoolang zij de post van vroed
vrouw op Schokland getrouw blijft waarnemen. Dit is reeds
een zeer groote faveur aan Schokland bewezen, hetgeen mij te
rneer plaisir doet, omdat ik hoop, dat zulks tevens gelegenheid
zal geven in de waarneming van den kerkelijken post, welke
de overledene bij U gemeente plagt waar te nemen, te voorzien,
daar toch weIligt onder de bekwame soIlieitanten iemand zal
zijn, die evenals Mommende dien post vervuIlen kan want
schoon zeker, indien de heer Ianddrost vooraf de geheele
situatie van zaken gewcten had, de aanstelling van de nieuwe
schoolmeester niet zo schielijk zoude zijn geschied. Begrijpt
U Ew. echter licht, dat die aanstelling, eens zijnde geschied,
moeilijk valt daarin verandering te maken, doch hetwelk ik
denk, dat nu ook op een geschikte wijze gevonden kan worden,
wanneer en de gemeente en de jeugd best zouden geholpen
zijn, wijl tenminste volgens alle rapporten de. beroepene qua
schoolmeester in alle opzichten zeer goed is, hetgeen ook de
enige reden is, dat hij dadelijk beroepen is, omdat er geen meer
bekwaam mededinqer te wachten was. UEw. gelieve mij nu
eens Uwe gedachten te midden, of niet in voegen voormeld de
zaak ter genoegen van de gemeente en tot nut van de jeugd
konde geschikt worden."

Doorenweerd toont zich in zijn antwoord van 19 Iebruari
180828) vanzelfsprekend bijzonder verheugd over het feit, dat
Schokland, dank zij de Hnantiele steun van de Regering, in de
gelegenheid zal worden gesteld zich van de hulp van een be
kwaam medicus te verzekeren. Een combinatie van de functies
van geneesheer en voorzanger acht hij overigens moeilijk te
verwezenlijken: kennelijk acht hij in het algemeen de school
meester beter in staat zich in het Gregoriaans te bekwamen dan
de qeneesheer. Tenslotte hoopt hij dat Jannes de Wit in ge~

28) Pastoraa! Handboekje,dee! II, pagina 192 e.v,
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loofszaken verdraagzamer en tactvoller zal optreden dan zijn
vader placht te doen:

"Ik haast mij UWE. Messive van den 12 dezer te beant
woorden. Zeker! deze gemeente heeft vele redenen hooqstver
genoegd te zijn omtrent de menigvuldige gunsten en weldaden,
die aan dezelve worden bewezen: en indien er een eenig lid in
deselve ware, hetwelk daarover geen erkenlijk hart ronddroeg,
zoude ik er mij over schamen en daarom twijfel ik niet of de
qemeente zaI met dankbaren eerbied voor de besluiten van
Mijn Heer den landdrost, die op zulk een treffende wijze
Hoogstdeszelfs goede genegenheid jegens deselve heeft gelie~
yen aan den dag te leggen, zich elke schikkinq laten welqe
vallen, welke het Z. W. E. H. W. G. G. wijsheid in deze zaI
behaqen te maken, hoezeer het niet gevoeglijk voortkomt den
post van voorzanger met dien van chijrurgijn te verbiriden en
ik ook geloof dat men bezwaarlijker eenen chirurgijn dan
schoolmeester zal vinden, die beide ampten in zich kan vereeni
gen. Ik kan UW.E. dan ook niet zeggen, hoezeer het mij spijte,
dat de eerwaarde Heer schoolopziener Mijn Heer den Iand
drost niet betel' hebbe voorgelicht, wijl dit aanleiding tot eerie
aanstelling gegeven heeft, die van Z.E.W.'s kant als subreptice
zoude kunnen beschouwd worden. Zoo het nogtans in allen ge~
valle Mijn Heer den Landdrost mogte goeddunken, de gedane
aanstelling te moeten laten doorgaan zoude het naar mijn in
zien niet kwaad zijn den aangestelden schoolonderwijzer te
. . . . . .. . .. . .. .. . . .. .. het dorpsbestuur gedienstig te zijn in het
schrijven, wat het zelve in deszelfs betrekking van tijd tot tijd
te schrijven heeft, even gelijk Mommcnde dit met bijzondere
gedienstigheid plagt te doen en vooral zich te onthouden van
aIle belediqinqen, die de gemeente wei soms door zijne familie
uit eenen geest van burgerlijke onverdraagzaamheid in het gods~
dienstiqe zijn aangedaan, zoodat ik de gemeente uit dien hoofde
heb zien in rep en roer brengen en ik niet aI met moeite een
verbitterde menigte konde aan bedaren hrengen. Hiermede
het weI der gemeente aan UWE. aandacht aanbevelende heb ik
de eer mij te teekenen."

De reactie van Royer laat niet lang op zich wachten: Op 7
maart 1808 29) bericht hij aan Doorenweerd, dat hij diens ver-

29) Pastoraal Handboekje, deel II, pagina 215 e.v.
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zoek aan de Landdrost heeft overgebracht, die inmiddels op
zijn beurt [annes de Wit nog eens uitdrukke1ijk onder het oog
heeft gebracht, wat men te Emmeloord van hem verwacht. Te
yens licht ,hij Doorenweerd in over het aantal gegadigden voor
de post van chirurqijn:

"Uwen laatsten brief van den 19 der vorige maand aan den
Heer Landdrost hebbende gecommuniceerd heeft zijn W.E.G.
alles nader rijpelijk overwoqen hebbende, verrneend niet wel
anders te kunnen doen, dan deberoeping van den schoolonder
wij zer J. de Wit gedaan zijnde, nu effect te laten sorteren, doch
hem vooraf voor zich ontboden en hem aangezegd even gelijk
de overledene schoolmeester Mommende, het gemeentebestuur
ten dienste te moeten zijn en hetgeen hetzelve te schrijven en
te verrichten had, dit nam hij volvaardig aan zeggende dat zijn
vader dit ook had gedaan en hij zich vleide daartoe te betel'
in staat te zijn, omdat vee! voor den schout van Vollenhove
hebbende geschreven, hem dus dat werk zoo geheel vreemd
niet was. Verder heeft de Landdrost hem hoogstens vermaand,
zich zorgvuldig in acht te nemen en te zorgen, dat hij aan an
dersdenkenden g~en billijke reden tot aanstoot of ergenis gaf
en nauwkeurig te eviteren alles wat daartoe eenige aanleidinq
geven kan; ook hierover zeide hij zoude men nimmer reden van
klaqen hebben over hem, en hij zich daarvoor wel wachten.
Indien hij nu beide die punt en naarkomt en in acht neemt,
waaraan geen reden van twijfel heb, dan denk ik, dat de jeugd
van Emmeloord een wezenlijke dienst is geschied met hun een
meester te bezorgen, die zo ik wel gcinformeerd ben, zeer capa
bel is, wiens betrekking op die plaats uit hoofde van geboorte
misschien heeft medegewerkt om hem een post te doen ambi
tioneren, door zijn vader voormaals bekleed, en welke waar
schijnlijk door een ander van dezelve bekwaamheid zonder die
familierelatien niet zoo zeer zoude gezocht zijn, twijfeIende
ook geenzinds of. indien hij zich wel gedraagt, zal UEw. hem
ook wel bij voorkomende gelegenheden behulpzaam willen zi]n,
staande hij nu eerlang zijn post te aanvaarden, waarna ook wel
verlangd worden. Na die chirurgijnsplaats zijn noch maar 2
sollicitanten een chirurgijn van Enter en een van Giethoorn;
indien UEw. bekwame subjecten mogte weten, zal dan zeker
wel deselve aanzetten intijds zich te adresseren, er is toch aile
inqezetenen van het gehele eiland te veel aangelegen, om niet
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zooveel doenlijk te zorgen en me de te werken, dat dit beroep
goed uitvalle. Heb de eer enz."

Berichtte Royer aan pastoor Doorenweerd op 7 maart 1808,
dat er zich voor de chirurgijnsvacature op Emmeloord twee
sollicitanten hadden aangemeld, twee maanden later is dit aan
tal verdubbeld, zeals blijkt uit een schrijven van de Landdrost

. aan het Gemeentebestuur van Emmeloord van 7 mei 1808. Op
dit tijdstip staan namelijk de navolgende gegadigden geregis
treerd:
1. Fr. B. H. van Siebenberg, heelmeester ten plattelande en

vroedmeester te Enter;
2. Hendrik Bartels, heelmeester ten plattelande te Giethoorn;
3. D. G. Smits; oud-chirurqijn-rnajoor bij het Regiment van

Prins Frederik, wonende te Noordeloos bij Gorcum;
4. 1.A. Dittman, heelmeester ten plattelande, wonende te Gro

ningen.
De desbetreffende sollicitatiebrieven worden met bijlagen

voor nader advies in handen gesteld van het Gemeentebestuur
van Emmeloord, waarbij de Landdrost tevens het verzoek doet,
om hem de namen van eventuele tegencandidaten binnen veer
tien dagen te willen opgeven. Het is ons niet bekend, of een
tekort aan medische kwaliteiten, dan weI een te geringe aanleg
voor het Gregoriaans de voornoemde candida ten deed strui
kelen; in ieder gevalleverde de uiteindelijke beschikking van de
Landdrost van 30ktober 1808 een verrassing op:

Op een tractement van f 500,- 's jaars werd tot chirurgijn
van Emmeloord benoemd Caspar Sonderman 30), voordien
heelmeester ten plattelande en vroedmeester te Goor.

5. Nieuioe aanvallen op Het behouden Huis.

Keren wij thans terug tot het oprakelen van het vroegere
plan, om woonruirnte te vorderen, waarmede het Plaatselijk
Bestuur van Emmeloord zich na l\!ommende's dood terstond
bezig is gaan houden. Op de vergadering van 12 februari 1808
wordt na het vernemen van de vreugdevolle tijding van de
Landdrost inzake de aanstelling van een chirurgijn onder meer
vastgesteld:

30) Caspar Sonderman. Rooms-Katholtek, was op 31 maart 1762 in het
Hertogdom Wesel qeboren.
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"a. dat er nu voor eene woning zoowel voor den aan te
stellen Chijrurgijn als voor de Wed. H. Mommende,
tegelijk als vroedvrouw fungerende, zal moeten worden
gezprgd;

b. dat tot dit einde twee huisjes werkelijk bestaan, het
eene van stadswege (sc. Amsterdam) voor eerie achter
blijvende schoolmeestersweduwe gebouwd en naderhand
door de tijdelijke vroedvrouwen dezes dorps (sc. laat
stelijk door Geertruij Ulrich en haar gezin) bewoond.
Het andere aan deze Gerneente behoorende en weleer
aan H. Mornmende als chijrurgijn tot eene woning
vergund;

c. dat deze woningen eenige reparatie behoeven zonder
dat deze Gemeente in staat is uit hoofde van hare arrnoe
dige omstandigheden deze reparatie te bewerksteIligen."

Ter uitvoering van de sub a als noodzakelijk geconstateerde
voorzieningen is "voorts de Bode gelast om van wegens deze
Gemeente B. van Kleef aan te zeggen, om voor 1 April aan
staande het huisje, thans door hem bewoond, te ontruimen, wijl
hetzelve, volgens deszelfs oorspronkelijke instelling voortaan
dienen moet voor de weduwe van den overleden schoolmeester
H. Momrnende, mede als chijrurgijn gefungeerd hebbende,
welker wed. nog den post van vroedvrouw bliift waarnemen."
Maar dan blijkt duidelijk, dat de Opzfener-Generaal J. Peere

boom Bzn. in de loop der jaren de verdediging van de dienst
woning van Bernardus van Kleef doeltreffend georganiseerd
heeft en daarenboven op 'Schokland een bijzonder waakzame
adjudant tot zijn beschikking heeft te weten: Lucas Seidel v- ).

31) De Vollenhovense farnilie Seidel heeft. Schokland vier qeneratics
lang in overheidsfuncties doch bovenal op waterstaatkundig gebied uit
nernende diensten bewezen.

De eerste Seidel, die op Schokland naarn maakte, was Eberhard Philip
(1727-1814), zoon van de Herbornse schrijnwerker Johann Frantz Seidel.
Aanvankelijk oefende hij te Vollenhove, cvenals zijn schoonvader Lukas
Brurnmelbosch, het beroep van tirnrnerrnan uit. Verrnoedelijk heeft hij zich
eerst na 1765 op Schokland gevestigd, waar hij vooral als architect van
waterstaatswerken bekendheid verwierf. In 1789 verscheen van zijn hand
cen goede kaart vim het eiland. In 1801 verkreeg hij de functie van kastelein
van de Stadsherberg te Vollenhove, voorloper van het later zo verrnaarde
hotel Seidel.

Zijn zoon Lukas (1760-1827) trad op waterstaatkundiq qebied in de
voetsporen van zijn vader. Zijn in 1804 op het eiland verrichte qrond-
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Nauwelijks heeft bode Merten Hofman voor de zoveelste maal
een jobstijding ter kennis van de familie van Kleef gebracht, of
Seidel tekent bij schrijven van 2 maart 1808 3.2) bij de Regering
van Emmeloord een krachtig protest aan tegen de voorgenomen
maatregeI: "Tot bewondering vernam ik dat gijlieden door U.E .
. Diender of bode Marten Hofman, aan B. van Kleef hebt doen
aanzeggen, om voor den 1 April dezes jaars uit het huisje,
waarin hij tans woond, te moeten vertrekken.

Zoo is mijn zeer vriendelijk verzoek, dat gijlieden mij te
kennen geven, van welks bestuur, of van wat gezaghebbend
persoon daartoe aan U.E. lieden order is verleend.

UEd. begrijpen zeker, dat ik zulks niet onverschillig kan
aanzien naardien den Generaal Opzigter J. Peereboom van
's Landswegen dat huisje aan B. van Kleef als 's lands arbeider
in mijn dienst ter woon is vergund in afwagting van aan mijn
verzoek te willen voldoen ben ik met verijschte achting UEd.
D.w. dienaar" enz.

Doch ook de Regering van Emrneloord gordt zich opnieuw
tot de strijd. In haar vergadering van 6 maart 1808 geven de
beraadslagingen over Seidel's juist ontvangen brief aanleidinq
tot het maken van de volgende opmerkingen:

1) Het Gemeentebestuur van Emmeloord draagt geen kennis
van het feit, dat het Gedeputeerd Bestuur van Holland aan de
Opz iener-Generaal J. Peereboom Bzn. machtiging verleend zou
hebben, om over het bewuste huisje vrijelijk te beschikken en
1).ogminder dat op grond van de bedoelde machtiging het huisje
in kwestie zonder enige restrictie aan B. van Kleef gegund
zou zijn;

2) Llit de resolutie van 29 mei 1805 van het Gedeputeerd
Bestuur van Holland kan vrij duidelijk afgeleid worden, dat
men van deze zijde nimmer de intentie heeft gehad om het
genot van het sub 1 verrnelde huisje aan de weduwe van de
schoolmeester of aan de vroedvrouw van Emmeloord te ont
zeggen; slechts het feit, dat in 1805 de toenmalige vroedvrouw
reeds een woning had, was de oorzaak geweest van de afwijzing
van het desbetreffende verzoek.

'boringen en op deze gegevens vervaardiqde kaart, vormden het basis
materiaal voor de door ingenieur Peereboom in hetzelfde jaar nag ont
worpen stenen dijk.

32) Zie aantekening 3.
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Op grond van deze beide overwegingen besluit men de heer
Seidel het volgende te antwoorden:

dat het aan de heer B. van Kleef gerichte verzoek, om v66r
1 april 1808 het door hem bewoonde huisje te verlaten, door de
bevoegde Instantie in de rechtmatige uitoefening van haar
functie gegeven is;

dat vanwege het noodzakelijk herstel van het huisje een
daartoe strekkend verzoek inmiddels reeds aan de Landdrost
van Overijssel verzonden is;

dat men aan requestrant verzoekt zich in dezen voortaan niet
meer met de inwendige regering van het dorp te bemoeien.

Nu had het Gemeentebestuur van Emmeloord in zoverre weI
gelijk, dat de resolutie van 29 mei 1805 nergens van een uit
drukkelijke machtiging aan de heer J. Peereboom Bzn. gewaagt,
doch anderzijds kan men met evenveel recht verklaren, dat bij
die gelegenheid de rechten van Emmeloord evenmin uit de verf
gekomen waren. Bet huwelijk van Anna Theresia Carpentier
met Hendrik Mommende had een principiele uitspraak van
Vrouwe Justitia overbodig gemaakt!

Thans was echter de Ieitelijke situatie dusdanig gewijzigd,
dat het vermijden van een derqelijke uitspraak niet meer weI
mogelijk was; Anna Theresia Carpentier zou immers met haar
kinderen haar huidiqe woning moeten verlaten, om plaats te
maken voor de nieuwe geneesheer. En, zoals ons later nog zal
blijken, had het Gemeentebestuur van Emmeloord ook in dezen
grote voortvarendheid betracht!
Een noodkreet om hulp van het Gemeentebestuur aan de

Landdrost dd. 5 mei 1808 33) leert ons echter, dat men er
inmiddels niet alleen niet in geslaagd is om de familie van
Kleef definitief tot capitulatie te dwingen, doch ook dat men
zelfs niet tot het huisje is toegelaten, om het bedrag der kosten
van inwendig herstel te kunnen ramen:

"Uwe E.D.L.E.G. Resolutie van de 20ste April is ons wel
geworden en hebben het als onzen schuldigen pligt geagt Uw
Edelg. goedgunstige order in daadlijke werkzaamheeden te
brengen, waarvan wij hier op de minageuste wijze een opgaave
bijzenden. hoopende dat Uw Edel G. zelven goedgunstig zall
anneemen.

33) Rijksarchief van de Provincie Overijssel No 6556: Ingekomen stuk
ken bij de Landdrost van Overijssel (1807-1810).
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Edog wij vinden ons verpligt Mijn Heer de Land-Drost Uw
E.G. mits deesen te moeten melden, dat nietteeqenstaande
van ons tot driemaalen toe de opzaage door de Bode is gedaan,
om Berend van Cleev van het huijsje te ruijmen, hij tot nuw toe
nog zelve bewoond en maar niet will vertrekken, ja bij de op
neeming is gewijgerd worden in zelve te mogen komen en zoo
zelve te buijten hebben rnoeten laaten opnehmen.

Ook dat wij deesen dag een anscrijving van de directeur
Generaal van Waterstaat van het Koning Rijk Holland ont
vangen hebben, dat het nog niet gedecideerd was, of het huisje
eijgendomlijk aan de waterstaat of an eenig ander vak van
administratie tcehoorde en dat het Gemeente Bestuur van
Emmeloord tegen de naderhand desweegen te maaken bepaa
lingen zouden kunnen inloopen, en dat hij directeur Generaal
binnenkort desweegen informatien en rapporten is inwagtende.

Wij Gemeente Bestuur van Emmeloord verzoeken des an
gaande van Uw Ed. L.G. ootmoedig ons te helpen, opdat alle
onangenaamheden ophouden en verdere gevaaren, waran onze
inwooners bij het vertrek van de vroedvrouw De Wed.
Mommende. die niet langer in een koeijhuijs will woonen, zijn
blootgesteld. In verwagting van Uw Ed. L.G. goedgunstig
rapport teekenen wij ons" enz.

Enkele punten uit de bovenaangehaalde brief moeten wij
toch even aanstippen: Kenelijk heeft Lucas Seidel tegelijk met
zijn protestbrief aan het Gemeentebestuur van Emmeloord ook
de Opziener-Generaal Peereboom gealarmeerd, dat de Farnilie
van Kleef opnieuw gevaar liep dakloos te worden. Even zeker
is het, dat het Directoraat van Waterstaat onmiddellijk gerea~
geerd heeft, door het Gemeentebestuur van Emmeloord voor
onberaden stapp en te waarschuwen in verband met het Ieit,
dat over het eigendornsrecht van het bewuste huisje nog steeds
niet het laatste woord was gesproken.

Daarnaast heeft Anna Theresia Carpentier de portefeui11e~
kwestie gesteld, omdat zij niet langer met haar gezin in een
koestal wenst te wonen. Wat hiervan de achtergrond is, wordt
ons spoedig duidelijk, wanneer de Landdrost deze kwestie op
14 mei 1808 voor nader advies in handen stelt van de nieuwe
Schout van Ens en Emmeloord, G. J. van Wijhe. Diens opper
vlakkig rapport, dat op 22 juni 180834) verschijnt, verrneldt

34) Zie aantekening 33.
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met betrekking tot Anna Theresia Carpentier, dat het Gemeen
tebestuur van Emmeloord door de weigering van de familie van
Kleef het door haar bewoonde huis te verlaten, zich genood~
zaakt heeft gezien de weduwe Mommende "in een miserabele
en tegens slegt weerden niet bestand zijnde loos" te herbergen
zonder daarbij een bet ere woning in het vooruitzicht te kunnen
stellen!
't Is duidelijk, dat de zaak nu langzaam maar zeker haar

ontknoping nadert: Anna Theresia Carpentier heeft in vol ver
trouwen op het woord van het Gemeentebestuur haar huis
verlaten en woont nu met haar kinderrijk gezin in een kcestal,
terwijl de familie van Kleef onder de machtige bescherming
van Waterstaat nog steeds geen gelegenheid voorbij laat gaan
om bode Merten Hofman van de deur te jagen als een school
jongen, die belletje heeft getrokken. Zowel het prestige van
Emmeloord als dat van Waterstaat staat thans op het spell
Helaas zullen wij een rechtstreeks antwoord op de vraag,

of het in dezen uiteindelijk op een souvereiniteitsoverdracht is
uitgelopen, schuldig moeten blijven: Het onvolprezen notulen
boek van Emmeloord eindigt voortijdig op 10 juni 1808 en het
vervolg ontbreekt. In de bundel ingekomen stukken bij de
Landdrost uit de jaren 1808-1810 vinden wij na het reeds
vermelde rapport van de Schout van Ens en Emmeloord van
27 juni 1808 geen verdere bescheiden in dezen meer, terwijl
de registers op de notulen van de vergaderingen van Landdrost
en Assessoren over de vermelde periode evenmin enige aan
wijzing bevatten. Toch is er reden te over te verondersteHen
dat men tenslotte toch tot een vergelijk gekomen is, immers
zowel Anna Theresia Carpentier als het echtpaar van Kleef
zijn tot hun laatste levensdag op Emmeloord blijven wonen.
Eerstgenoemde heeft er de trouwdag van haar enige zoon Jan
Ferdinand Stroeve op 5 juni 1829mogen beleven. Na meer dan
dertig jaar trouwe dienst werd zij gepensioneerd en overleed
uiteindelijk te Emmeloord op 19 oktober 1840 in de ouderdom
van ruim 77 jaar.

6. Mettinus van Kleef: Assistent en opoolqer van Caspar
Sonderman.

Wat de familie van Kleef betreft, heeft het er aanvankelijk
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even de schijn van, dat zij naar Ens gaat uitwijken: Op 14
maart 1810 namelijk koopt Berend van Kleef het huis No 16
te Ens van Albert Jansen Kok voor de somma van f 130,-35).
Doch zulks blijkt loos alarm te zijn, want als het overlijden
van de gepensioneerde schoolmeester Jan de Wit op 16 juni
1818 tel' kennis van de ambtenaar van de Burgerlijke Stand
moet worden gebracht, geschiedt zulks door de pastoor van
Emmeloord, Rudolph Herfkens en aannemer Bernardus van
Kleef als nabijwonende geburen!
Wie wij wel spoedig hierna en verrnoedelijk te Ens ontmoeten
is Martinus, de oudste zoon van Bernardus van Kleef en
Geertruij Ulrich. Sinds 1819 rustte op het Gemeentebestuur
van Schokland de verplichting om terstond na de jaarwisse
ling de samenstelling van het geneeskundig team tel' plaatse
op te geven. Vergelijken wij nu de opgaven uit het correspon
dentieregister van 1820 en 1821 36), dan springt ons een tref
fend verschil in het oog:

Schokland 2 januari 1820, No 4:
Caspar Sonderman, Genees- en Heelmeester ten Plattelande
en Vroedmeester;
Jetske Sijbes, vroedvrouw:
Anna Theresia Carpentier, vroedvrouw,
Schokland 2 januari 1821, No 83:
Caspar Sonderman, Heel- en Vroedmeester ten Plattelande;
Martinus van Kleef, Heelmeester ten Plattelande 37);
[etske Sijbes, vroedvrouw:
.Anna Theresia Carpentier, vroedvrouw.
Nu .weten wij, dat Caspar Sonderman en Anna Theresia

Carpentier onderscheidenlijk als geneesheer en vroedvrouw
op Emme100rd fungeerden en dat [etske Sijbes 38) de vroed-

35) Nieuw Archief Schokland No 248.
36) Nieuw Archief Schokland No 67.
37) Nieuw Archief Schokland No. 68: Bij de opgave van 2 januari 1823

No 5 wordt Martinus van Kleef voor het eerst als Heel- en Vroedmeester
ten Platte1ande gequalificeerd .

•33) Wanneer [etske Sijbes (1760-1825), afkomstig uit het Friese Berli
kum, tot vroedvrouw van Ens werd benoemd, is ons niet bekend. In ieder
geval bezit zij deze functie reeds op 20 maart 1815. als zij met de Schokker
visser Klaas Jansen Louwe in het huwelijk treedt. Zij overlijdt op Schokland
op 15 mei 1825. De advert entie ter voorzieninq in de 'hierdoor ontstane
vacature is te vinden in de "Opregte Haarlemsche Courant" van 1 septem
ber 1825. Bij beschikking van 18 oktober 1825 wordt door Gedeputeerde
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vrouw van het overwegend protestantse Ens was. Zou het nu
niet in het kader van een economische taakverdeling voor de
hand liggen, dat ook Martinus van Kleef in deze centraal ge~
legen plaats en in het Zuidelijk deel van Schokland medische
hulp verleende?
Waar Martinus van Kleef zijn opleiding ontvangen had en hoe
zijn verhouding tot de officiele qeneesheer van Emmeloord,
Caspar Sonderman, geregeld was, kunnen wij slechts gissen.
Het is waarschijnlijk, dat hem en bij zijn studie en bij de in
schakeling in het geneeskundig team van Schokland van
hogerhand hulp moet zijn geboden; hij behoorde immers tot
een familie, die jarenlang in de hoek had gezeten, waar de
slagen waren gevallen. Persoonlijk zijn wij geneigd hier
bij in de eerste plaats te denken aan Caspar Sonderman
en Lucas Seidel, die onderscheidenlijk in de jaren 1811-
1818 en van 1818-1828 het ambt van Schout van Schok
land bekleedden 39). Dat Lucas Seidel de familie van
Kleef welgezind was, behoeft wel geen nader betoog
meer. In de jarenlange strijd om de dienstwoning van
Martinus' vader had hij naast Opziener-Ceneraal Peereboom
pal gestaan. En Caspar Sonderman? Wij houden het er voor,
dat Martinus bij hem zijn practische opleiding heeft genoten
en dat hij na 't behalen van zijn diploma van Heelmeester ten
Plattelande in de loop van 1820 Sonderman is gaan assisteren.
En al zijn ons uit deze periode weinig bijzonderheden bekend,
toch wordt uit de spaarzame archivalia wel duidelijk, dat Mar
tinus langzaam maar zeker op zijn toekomstige taak isvoor
bereid. Voorshands moet Martinus nog volstaan met de simpele
jaarlijkse registratie onder de leden van Schokland's medisch
team en treedt hij verder niet voor het voetlicht. Even denken
wij een momentopname van Martinus' carriere te kunnen vast
leggen, wanneer Seidel. bij schrijven van 1 oktober 1823 No
65 aan de Gouverneur van Overijsselev}, kennis geeft, welke
personen er op Schokland door de Heelmeester M. B. van
Kleef gevaccineerd zijn met de toevoeging. dat van de zijde van
de heer Sonderman geen lijst is binnen gekomen. Doch dat
--~-----
Staten van Overijssel Wibbina Dekker, voordien vroedvrouw te Heeren-
veen, tot haar opvolgster benoemd. '

39) H. J. Moerman en A. J. Reijers: "Schokland". Koninklijk Nederl.
Aardrijkskundig Genootschap 1925 No 42, pagina 184 noot 3.

eW) Nieuw Archief Schokland No 68.
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zulks slechts schijn is, ervaren wij wanneer wij Iezen, dat de
zelfde Seidel op 1 januari 1824 aan het Hoofd del' Provincie
meldt .xlat de chirurgijn en de twee vroedvrouwen dezer ge~
meente tot hiertoe gelijk voorheen hebben gefungeerd" 41).
En alsof zulks misschien nog bij deze of gene tot misvatting
aanleiding zou kunnen geven, verduidelijkt Seidel zijn mede
delingen een kwartaallater nog als voIgt: "He heb de eer door
dezen aan Uwe Excellentie te informeren, dat de Heel- en
Vroedrneester C. Sonderman, Jetske Sijbes en A. F. Carpentier
gelijk voorheen in het afgelopen eerste kwartaal deezes jaars in
deze gemeente hebben gefungeerd" 42). Neen, de Iundamen
tele wijzigingen in de bestaande verhoudingen voltrekken zich
eerst na de watersnood van 4 en 5 februari 1825, welke Schok
land zwaar teistert en niet alleen grote materiele verliezen met
zich brengt: Onder de dertien slachtoffers op Emmeloord be
horen ook Berend van Kleef en zijn huisvrouw Geertruij Ulrich.
Hun toevlucht op de zolder van hun huis gezocht hebbende,
geraken zij door het omvallen van de schoorsteen te water en
verdrinken .janrmerlijk43). Martinus zelf weet het vege lijf
ternauwernood te redden, doch al zijn bezittingen gaan ver
loren. Hoe hoog de nood op Schokland inmiddels is gestegen
moge blijken uit het schrijven, dat het Gemeentebestuur tussen
8 en 11 februari 1825 bij de Gouverneur van de provincie laat
bezorgen:

"Ingevolge de zeer geeerbiedigde uitnoodiging van Uwe
Excellentie dd. 8 Febr. jl 1° Div No 6 hebben wij de eel' een
spaarzame opgaav voor den tijd van 8 dagen van het uiterst
noodige voor de noodlijdenden alhier met een del' door ons
gecomitt. gemeenteraden Jan Kamper over te zenden en nemen
tevens de vrijheid Uwe Excellentie te kennen te geven, dat daar
den heel' Dokter Sonderman van hier is vertrokken, dat uit
hoofde er veele zieken en zwangere vrouwen bevonden worden,
de heel- en vrcedmeester ten plattelande M. van Kleef mag
worden geautoriseerd om voor rekening van het Gouvernement
in dezen te fungeren (dezelve is van Vollenhove gratieuselijk
van eenige medicijnen voorzien), hem met een weinig geld en

41) Zie aantekening 40.
42) Zie aantekeninq 40.
13) J, ter Pelkwijk: "Beschrijving van Overijssels Watersnocd" (1826),

pagina 29.

228



verders aanwijzmq tot het behoeftig voor zijn praktijk mag
worden begunstigd en naardien hij van alles, behalve zijn leven
is beroofd te meer dewijl bijde vroedvrouwen oud en arm
en thans onbekwaam zijn" 44).

Dat het laatste beslist niet overdreven is blijkt wel uit het
Ieit, dat [etske Sijbes reeds enkele maanden later, op 15 mei
1825, overlijdt, hetqeen door de Schaut eveneens ter kennis
van de Gouverneur der Provincie wordt gebracht. Aan het ant
woord van de Gouverneur dd. 11 juli 1825 10 Div. No 9 ont
lenen wij het navolgende:

"Op het van U ontvangen berigt van het overlijden van de
Vroedvrouw Jetske Seijbers heb ik den HeerSonderman aan
geschreven, om zorg te dragen, dat in de waarneming van
zijnen post als V roedmeester op Schokland door hem wierde
voorzien in afwachting der nadere te nernene dispositie ter ver
vulling van opgemelde vacature.

Van voornoemde Sonderman daar op ten antwoord heb
bende ontvangen, dat door hem gezorgd was, toen hij ten
gevolge van den jongsten Watersnood het Eiland Schokland
heeft verlaten, dat zijn post ook als V rcedmeester door den
aldaar woriende persoon van M. B. van Kleef wierde waar
genomen, die dan ook tot dat einde door de Commissie van
Geneeskundiq Onderzoek en T oeverzigt met de nodige Instru
menten en Medicamenten is voorzien, zoo geef ik U Ed. hier
van mits dezen kennis tot Ued informatie" 45).

Geheel duidelijk is de situatie niet: Kan men immers uit het
hierboven aangehaalde antwoord van de Gouverneur afleiden,
dat Sonderman v66r zijn vertrek zijn praktijk aan Martinus
had overgedragen, uit het besluit van Gedeputeerde Staten van
Overijssel van 5 juli 18254'6) zou men geneigd zijn op te ma
ken, dat ook Martinus er het bijltje tijdelijk bij had neer
gelegd, omdat hij zonder voldoende instrumentarium en medi
camenten toch niets kon uitrichten! Gedeputeerde Staten
besluiten de betaling van de aan de heer van Kleef qeleverde
geneesmiddelen en instrumenten voor hun rekeninq te nernen,
aangezien deze na de overstroming van Schokland in februari

'14) Nieuw Archief Schokland No 68 fcbruari 1825 No 17.
,~5) Nieuw Archicf Schokland No 23.
4-6) Notulen Gedeputeerde Staten van Overijssel 1825, 10 Div 5 [uli 1825

No 5.
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l.l. van aile benodigdheden beroofd is, terwijl de heer van
Kleef van zijn kant zich bereid verklaart "bij 't verschaffen van
toodanige benoodigdheden naar dat Eiland terug te keeren
ter aanwending van de vereischte genees- en heelkundiqe
hulp".

Ook met betrekking tot de opvolging van Jetske Sijbes moe
ten aanvankelijk nog enkele dreigende misverstanden uit de
weg geruimd worden. Zo koestert de Gouverneur van de
Provincie bezwaar tegen het feit, dat in de concept-advertentie
vermeld staat, dat de nieuwe vroedvrouw van Ens de Her
vormde godsdienst zal moeten belijden en heeft hij daaromtrent
bij schrijven van 24 augustus 1825 10 Div. No 7 nadere inlich
tingen gevraagd. Schokland's schout Lucas Seidel gee£t voor
deze eis practisch per kerende post 47) een drievoudige moti
vering op:

a. Te Ens zijn in het verleden altijd Hervormde vroed-
vrouwen beroepen;

b. Te Emmeloord treft men een Roomse vroedvrouw aan en
met recht, omdat dezelve bij afwezigheid van de pastoor
de bevoegdheid of de verplichting tot dopen bezit, zodat
aan de godsdienstige gevoelens dier gemeente kan wor
den voldaan;

c. Te Ens is het algemeen gebruik, dat de vroedvrouw met
de jong geboren kinderen ter kerke (sc de Hervormde
Kerk ) gaat en dezelve ten doop houdt, hetwelk door een
vroedvrouw van de Roomse godsdienst niet weI zoude
kunnen geschieden.

Kennelijk heeft deze argumentering de Gouverneur volledig
bevrediqd, want binnen een week verschijnt thans de oproep in
een ongewijzigde redactie en kunnen de officiele beschikkingen
voor de aanstelling van de nieuwe functionarissen op korte
termijn tegemoet gezien worden. Voor het echter zover is zal
Schout Lucas Seidel nog op 3 oktober 1825 aan de Gouverneur
van de Provincie het bekende routinebriefje schrijven: "Ik heb
de Eer bij dezen ter kennis van Uwe Excellentie te brengen,
dat in het thans verstreken derde kwartaal dezes jaars Den
Heel- en Vroedmeester M. B. van Kleef en de vroedvrouw
A. F. Carpentier gelijk voorheen hebben qefunqeerd".
Nu Caspar Sonderman en [etske Sijbes zijn afgevallen WOf-

47) Nieuw Archie! Schokland No 68: 26 augustus 1825No 67.
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den nog slechts de namen van Kleef en Carpentier in een adem
genoemd, precies zoals het enkele decennia voordien het geval
was geweest! Zou Lucas Seidel het zich nog even herinnerd
hebben?

Op dezelfde dag, dat Wibbina Dekker tot vroedvrouw van
Ens wordt benoernd, te weten 18 oktober 1825, dagtekenen
Gedeputeerde Staten van Overijssel hun besluit, houdende de
aanstelling van Martinus van Kleef tot Heel- en V roedmeester
van Schokland op een jaarwedde van f 400,-, ingaande op
de dag, dat hij de gepensioneerde Caspar Sonderman zal ver
vangen 48). Zulks impliceert, dat Martinus zich in feite sinds
14 september 1825 in zijn nieuwe waardigheid mag verheugen,
aangezien bij Koninklijk Besluit No 32 van deze datum Caspar
Sonderman op pensioen wordt gesteld, hetgeen nader op
f 400,- wordt bepaald 49).
De getroffen schikkingen met betrekking tot Caspar Sonder

man en Martinus van Kleef mogen de tussen hen beiden be
staande banden nog eens extra beklemtonen. Het pensioen
van Schokland's scheidende geneesheer is namelijk tezamen
met de jaarwedde van Martinus van Kleef gelijk aan het be
drag, dat Schokland's latere geneesheren Johannes Bernardus
Reichman (1780-1833), Hendrik Ringeling (1804-1873) en
Carl Ludwig Meyer (1811-1853) gedurende hun ambts
periode als jaarwedde ontvingen.
Met Martinus' benoeming wordt de standplaats van de

Schokker geneesheren voortaan van Emmeloord naar Ens ver
legd. Geheel in overeenstemming hiermede huwt Martinus op
23 december 1825zijn geloofsgenote Aleid Derks, Enser doch
ter van Enser ouders. Helaas zal hun geluk slechts van korte
duur zijn. Nadat Martinus in de zomer van 1832 zelf nog op
Emmeloord geneeskundige hulp verleend heeft aan enkele
cholerapatienten, valt hij met drie zijner kinderen aan de ge~
vreesde ziekte ten offer en overlijdt te Ens op 9 augustus van
hetzelfde jaar. De bijdrage van de familie van Kleef aan de
geneeskundige zorg op Schokland is na drie decennia ten einde
gebracht.

48) Notulen van Gedeputeerde Staten van Overijssel 1825: 10 Div
18 oktober 1825 No 4.

49) Caspar Sonderman blijft op Schokland wonen tot 18 april 1834,
waarna hij met onbekende bestemming vertrekt.
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