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MEDISCH TOEZICHT IN DE GEMEENTE RHEDEN
(± 1825 - ± 1840) door P. Moesker

Inleiding
Alvorens een beschrijving te geven van het medisch toezicht in de Gemeente Rhe-
den in de periode van ongeveer 1825tot ongeveer 1840lijkt het mij nuttig te ver-
tellen wat tot het schrijven van dit artikel heeft geleid.

In de winter van 1981-1982organiseerde de Stichting Gelders Oudheidkundig
Contact een voordrachtenreeks met als onderwerp: "De zorg voor de medemens
in Gelderland". Een van de voordrachten betrof de medische zorg. De heer Drs.
M.l. van Lieburg, directeur van het Medisch-Encyclopedisch Instituut aan de
Vrije Universiteit te Amsterdam verzorgde deze lezing. In de loop van zijn voor-
dracht maakte hij de opmerking dat hij graag de hulp zou hebben van een werk-
groep voor samenstelling van een encyclopedisch werk, gewijd aan de medische
beroepsbevolking in Nederland.

In de cursusperiode 1982-1983ging inderdaad een werkgroep van elf personen
aan de slag. Van de heer Van Lieburg ontvingen de leden lijsten van de Gelderse
plaatsen waar respectievelijk medicinae doctores (M.D.), heel- en vroedmeesters
en vroedvrouwen in de jaren 1825-1865werkzaam waren. Ieder koos daaruit de
gemeente waarop hij zijn onderzoek wilde richten. Behalve de plaatsnamen be-
vatten de lijsten de volgende gegevens: de periode van vestiging van iedere medi-
sche beroepsbeoefenaar afzonderlijk, de datum van promotie (van de M.D.'s) en
de admissie-datum van de overige medische werkers. Deze gegevenswaren door
het medisch Encyclopedisch Instituut verzameld uit de Provinciale Bladen, de
jaarverslagen van het Provinciale Bestuur.
Voor het hoofdstuk "Medische Politie" leverde de Provinciale Commissie voor
Geneeskundig Onderzoek en Toevoorzigt (in het vervolg te noemen Commissie
G.O.T.) bovengenoemd materiaal. Zij vermeldde daarin onder andere van welke
M.D.'s zij de "diplomata" had "geviseerd" en welke heelmeesters, vroed-
meesters en vroedvrouwen zij had geëxamineerd en geadmitteerd (toegelaten).

Het was nu de bedoeling dat de werkgroep om te beginnen deze summiere ge-
gevens aanvulde met persoonsgegevens: geboorte- en overlijdensdatum en -
plaats, namen van de ouders en echtgenoten en zo mogelijk andere plaatsen van
vestiging. De personalia waren grotendeels te vinden in de registers van de Bur-
gerlijke Stand, het Bevolkingsregister en, voor 1811, in de kerkelijke registers.
Om het beeld wat te verlevendigen werd aangeraden ook te zoeken naar bv. het
beroep van de vader c.q. echtgenoot en naar de functies en lidmaatschappen
waaruit kon blijken welke plaats de persoon in kwestie, maatschappelijke gezien,
in zijn omgeving had ingenomen. Daarvoor was dikwijls een speurtocht nodig
door de genealogische verzamelingen, zoals Het Nederlands Patriciaat, Gens
Nostra, De Nederlandsche Leeuw ed. Het zoekwerk van de werkgroep resulteer-
de zomer 1983in een respectabele verzameling van 296 namen van medische be-
roepsbeoefenaren met de min of meer complete series personalia. De gegevens
m.b.t. de Gemeente Rheden zijn als bijlage opgenomen.

Tot zover hadden de onderzoekers alleen een aantal "droge" feiten voor ogen.
Maar doordat uit de eerdergenoemde lijsten bv. ook op te maken was dat een
aantal medische werkers verschillende standplaatsen hadden gehad, werd het ver-
langen gewekt meer te weten omtrent het reilen en zeilen in de medische wereld.
Daarvoor zijn de notulen van de Commissie G.O.T. een belangrijke bron.



De Commissie G.O.T. was een door het Ministerie van Binnenlandse Zaken
ingesteld lichaam dat tot taak had: ten eerste, het examineren en admitteren van
plattelands- of stads heel- en vroedmeesters en plattelands- en stads vroedvrou-
wen. Bovendien controleerde zij de diploma's van de M.D.'s etc. die zich in de
provincie wilden vestigen ten tweede, het toezicht op de juiste uitoefening van de
diverse beroepen en het waken over de algehele gezondheidstoestand in de pro-
vincie. (voorloper van het huidige staatstoezicht op de volksgezondheid).

De Gelderse Commissie G.O.T. was samengesteld uit enige M.D.'s, een apo-
theker en een veearts. Zij vergaderde twee à drie keer per jaar te Arnhem.

In Arnhem, Zutphen en Nijmegen bestond een plaatselijke Commissie van
Toevoorzigt; deze hield binnen het stadsgebied toezicht op de beroepsuitoefening
en de volksgezondheid, maar had geen examenbevoegdheid.

Het medisch toezicht in de gemeente Rheden (ong. 1825-1840).
De wens wat kleur te geven aan de dorre persoonsgegevens bracht mij tot het

lezen van de notulen van de Commissie G.O.T., te beginnen bij deel VIII'), ver-
gadering van 15november 1825.En gelukkig toeval wilde dat ik al dadelijk stuit-
te op een boeiende beschrijving van een tragisch sterfgeval in Rheden. Omdat dit
geval een duidelijk beeld geeft van de wijze waarop het toezicht functioneerde,
geef ik hier een samenvatting van deze trieste geschiedenis.
Een kraamvrouw, Hendrika Liethoff, verkeerde al vanaf 16 september 1825

in barensnood. De vroedvrouw, Jantje Wamsteker-Jansen, adviseerde de hulp in
te roepen van een vroedmeester. Vroedmeester Enklaar uit Velp, Dr. J. van den
Bergh en vroedmeester Sagelsuit Arnhem waren, wegens gelijke werkzaamheden
verhinderd, Or. Hoogeveen uit Doesburg weigerde. Tenslotte vond men Dr.
Roes uit Arnhem - het is dan 18 september - bereid naar Rheden te komen.
Deze kon voorlopige niets uitrichten. Daarom zond hij - na enige aarzeling
vanwege de afgelegenheid (Velp? Dieren?) - de vroedvrouw met een recept naar
de apotheek, gaf haar opdracht hem te laten waarschuwen als er zich wijzigingen
voordeden en vertrok naar huis. De verandering trad 's avonds zo laat op, dat
de echtgenoot, Derk Peters, geen rijtuig meer kon bemachtigen. Wel zond hij een
bode naar Dr. Roes, (die zonder rijtuig ook niets kon beginnen) en verscheen hij-
zelf de volgende morgen om vijf uur met rijtuig in Arnhem. Om half zeven was
de dokter weer in Rheden; hij slaagde er echter niet in de vrouw manueel te ver-
lossen. Na "eene langdurige ten uiterste vermoeyende arbeid" stelde hij een kei-
zersnede voor. De betrokkenen gaven daartoe toestemming en opnieuw vertrok
dr. Roes naar Arnhem, ditmaal om instrumenten en assistentie te halen. Hij zou
nog nader bericht van Derk Peters ontvangen, maar daarop wachtte hij vergeefs.
's Middags hoorde hij van Dr. Van den bergh, dat de vrouw was overleden; 's a-
vonds om tien uur (20 september) ontving hij daarvan de offieciële bevestiging
van Dr. Everts, president van de Commissie G.O.T.

Voor de Commissie G.O.T. lagen hier een aantal problemen, samenhangend
met hun toeziehtsfunctie.
Ten eerste was er het feit dat dr. Roes in wezen onbevoegd optrad. Weliswaar

had hij een bevoegdverklaring aangevraagd en wilde de Commissie haar toezeg-
ging, hem in zijn verzoek aan Zijne Majesteit te steunen, handhaven, omdat zij
rekening hielden met zijn bereidheid in dit geval van nood hulp te verlenen. Zij
verweten hem echter wel dat hij niet de voorgeschreven aangifte had gedaan
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van dit "onverlost overlijden". Tenslotte moest zij hem wijzen op aperte fouten
tijdens de behandeling: Dr. Roes achtte een "kunstbewerking" noodzakelijk.
Waarom dan gewacht van zondagmiddag tot maandagmorgen? En: waarom een
tweede uitstel, terwijl de betrokkenen ingestemd hadden met een operatie, na
vruchteloze pogingen de vrucht te keren.

Terloops mag er mijns inziens op gewezen worden dat de Commissieleden se-
rieuze beroepsbeoefenaren waren. Dit kan blijken uit hun besluit, in aanwezig-
heid van Dr. Roes, sectie te verrichten op het lichaam van de overledene. Kenne-
lijk achtten zij het de moeite waard een goed gefundeerd oordeel over het gebeur-
de te geven en tevens hun kennis te vergroten.

Hiermee waren de beslommeringen echter nog niet ten einde. Daar was name-
lijk het slepende geval Wamsteker. Jantje Wamsteker-Jansen oefende al jaren
onbevoegd het beroep van vroedvrouw uit, waarschijnlijk tot volle tevredenheid
van de bevolking. Maar de Commissie mocht dit optreden natuurlijk niet tolere-
ren. Zij dreigde met strafvervolging; de rechter had de vrouw in 1824 immers al
eens een geldboete van f 25,- opgelegd, nadat vroedvrouw de weduwe
Vaarvoort-Gerteler uit Dieren haar bij de Commissie had aangeklaagd. Maar
Jantje ging onverdroten voort. In de volgende jaren zag de Commissie zich dan
ook genoodzaakt haar bedreiging met gevangenisstraf uit te voeren. Daaraan
ging enige correspondentie vooraf. Via de Burgemeester van Rheden vroeg Jantje
Wamsteker de verloskunde te mogen beoefenen zonder examen af te leggen. De
Burgemeester voerde aan: dat zij in het verleden door de Commissie niet tot het
examen was toegelaten wegens haar te hoge leeftijd; dat zij al jarenlang haar be-
roep tot volle tevredenheid uitoefende; dat haar bekwaamheid dus duidelijk was
gebleken. De Commissie antwoordde daarop enigszins snibbig, dat de vrouw
zich, volgens de gegevens van de Commissie nooit voor een examen had aange-
meld, dat de Commissie dus officieel niets wist van haar "voorgewende"
bekwaamheid.
Tenslotte, dat jarenlange onbevoegde beroepsuitoefening geen motief kon zijn
voor toelating; veeleer is dat "strafwaardig" , hetgeen blijkt uit 3 geldboetes in
het verleden. Bovendien zijn de Arnhemse doctores van mening dat Rheden over
voldoende verloskundige hulp beschikt. (Hier werkte van voor 1825 tot 1847 Eli-
sabeth van Peursem-Ruys, die vooral na het overlijden van een kraamvrouw -
waaraan zij overigens geen schuld had - weinig vertrouwen genoot). Op de ver-
gadering van 25 okt. 1831 komt Jantje opnieuw ter sprake: zij vraagt "remissie"
van de haar opgelegde gevangenisstraf; de Commissie wijst het verzoek af. Blijk-
baar heeft ook deze straf zijn uitwerking gemist. Volgens de notulen van 16 okto-
ber 1833 meldt Dr. Hoogeveen het overlijden van een kraamvrouw in "Elkum";
ook hier was de hulp van vrouwWamsteker ingeroepen.

Terugkerende tot de zaak Hendrika Liethoff moeten wij constateren dat nog
een derde betrokkene een berisping verdiend, nl. de juist genoemde Dr. Hooge-
veen uit Doesburg. De Commissie G.O.T. schreef hem: " .... dat .... Uwen
bijstand dringend aangevraagd en geweigerd is, onder voorgeven van niet verpligt
te zijn tot het gaan buiten de Stad; en wel op een tijdstip dat geen bijstand eener
barende vrouw uw zulks belettede. Wij verklaren niet te begrijpen hoe zulks is
overeen te brengen, wij zeggen niet met menschlievendheid, maar met artikel 6
in verband met artikel 7 en 8 der Instructie voor vroedmeesters in het Koningrijk
der Nederlanden en wij verlangen dus te weeten op welken grond UWEZG. ver-
meent zoo iets te kunnen weigeren zonder gewigtige redenen".
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Dr. Hoogeveen liet zich niet intimideren en antwoorde uit de Instructie voor
vroedmeesters niet de verplichting te kunnen afleiden "wijd en zijd" de vroed-
kunde te moeten uitoefenen.
Volgens artikel 6 kon hij zich beperken tot de stad, het ambt of het dorp waar
hij was aangesteld. Hij had zichzelf tot regel gesteld deze plicht trouw na te ko-
men, ook ten aanzien van de behoeftigen, zonder de mensen zelf, of de stads-
en armenkassen met declaraties lastig te vallen. Hij eindigde met het verzoek in-
gelicht te worden omtrent eventuele "amplificaties of alteratiën op gemelde
WeL .. , waardoor ik onder de verpligting zoude gebragt worden om buiten de
Stad en tot hoever, de Vroedkunde te moeten uitoefenen, zonder of met beloning
mijner verdiensten".

Vermakelijk te constateren hoe de toon van het antwoord van de Commissie
aan de "kunstbroeder" verschilt van die, wanneer het om een vroedvrouw gaat.
De Commissie antwoordt nl. dat volgens art. 6 van de Instructie de verplichting
tot hulpverlening niet beperkt blijft tot de plaats waar de vroedmeester is aan-
gesteld, maar zich uitstrekt over een afstand van zijn woonplaats, tot waar ande-
re vroedkundige hulp aanwezig is. Terwijl men hier een herhaalde terechtwijzing
zou verwachten, vervolgt de brief min of meer verontschuldigend: " .... dat de
Commissie tot het onderzoek naar en de beoordeling dezer gevallen alleen door
den haar opgelegden pligt tot het houden van toezigt op de uitoefening der Ge-
neeskunde in haar Ressort is gedrongen en daaraan heeft voldaan, zonder dat
de persoonlijke schatting harer leden voor eenen door het publiek met regt hoog-
geschatten kuntgenoot hierdoor in het minst geleden heeft."
Na de afsluiting van deze correspondentie en na ontvangst van de afwijzing

van het verzoek van Dr. Roes door het Ministerie van Binnenlandse Zaken was
voor de Commissie de zaak afgedaan.

Nu was de hierboven beschreven zaak het uitvloeisel van het feit dat de presi-
dent van de Commissie G.O.T. tijdens een ziekenbezoek in Rheden er toevallig
over hoorde spreken. De normale gang van zaken was .dat de kunstbroeders in
de provincie klachten over onbevoegd handelende personen, over onbekwaam
geachte collega's of over kwakzalvers inbrachten, óf dat de commissieleden tij-
dens inspectiereizen tekortkomingen constateerden. Deze "visitatie" betrof voor
een belangrijk deel de controle op de apotheken die de doctores en heelmeesters
verplicht waren te houden en op de zelfstandige apotheken. De verslagen van de-
ze inspectiereizen bevinden zich niet in Arnhem'). Een enkele maal is in de notu-
len van de Commissie G.O.T. een verwijzing te vinden naar ervaringen tijdens
een visitatie.
Natuurlijk mag men niet verwachten dikwijls zulke boeiende lektuur onder ogen
te krijgen, als hierboven is weergegeven.Wel wordt men steeds weer geconfron-
teerd met de moeilijke omstandigheden, bv. door de lange afstanden, waaronder
de medische stand moest werken. Dat Dr. Thorbecke in Dieren het nodig vond
een paard aan te schaffen om zijn patiënten in Olburgen, Soeren en Spankeren
sneller te kunnen bereiken, wordt daardoor heel begrijpelijk').
Dezelfde Dr. Thorbecke ontmoeten wij ook in enige visitatie-rapporten uit

1837en 1838, die de cursusleider de heer Van Lieburg mij bezorgde. In het eerste
rapport bleken de commissie-leden zeer ontevreden over "den Medic. & Artis
Obst. Doctor H.C.H. Thorbecqe". Hij was nl. evenals in 1836nog steeds bezig
zijn apotheek in orde te brengen. Reden voor de delegatie om hem de artikelen
der wet voor te lezen om hun terechtwijzingen kracht bij te zetten. In de zo-
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mer van 1838 was de toestand niet verbeterd. De "jeugdige Kunstbroeder" voer-
de al weer de verandering van woonplaats als verontschuldiging aan ("uitvlugt"
vinden de Arnhemse heren). De delegatie had eigenlijk onmiddellijk een proces-
verbaal willen opmaken over "den staat des winkels", maar DL Thorbecke was
zozeer overtuigd van zijn verzuim dat zij bereid was zijn verzoek aan de Commis-
sie G.O.T. voor te leggen: een hervisitatie op eigen kosten op een door de Com-
missie te bepalen tijdstip. Wel gaven de gedelegeerden een gedetailleerde opsom-
ming van alle tekortkomingen, zoals laden zonder namen, onbeplakte en niet-
afgesloten flessen, verpulverde of niet goed fijngewreven grondstoffen, enz. Ge-
lukkig bleek "onze jonge kunstgenoot" in oktober zijn leven gebeterd te hebben.
De afgevaardigden zijn dankbaar dat de Commissie zijn ootmoedig verzoek heb-
ben ingewilligd, want nu verkeerden zijn zaken in goede (onderstreept) staat.
Oplettendheid blijft echter geboden.

Andere gevisiteerde "winkels" waren die van heelmeester Enklaar in Velp, die
onveranderlijk het predikant "goed" verdiende, en die van apotheker Anderson
uit Dieren. Deze laatste bracht het in 1824 niet verder dan tot de beoordeling
"middelmatig" en in 1825 werd hij gewaarschuwd dat hij zich van de onbevoeg-
de uitoefening van de heel- en geneeskunst had te onthouden. Men wilde het nu
bij deze waarschuwing laten, maar bij herhaling zou men hem laten vervolgen.
In 1837 was alles pais en vree: hij verwierf het predicaat "goed".

Aan twee facetten van het werk van de Commissie G.O.T., waarvan de effec-
ten in de Gemeente Rheden merkbaar waren, wil ik nog enige aandacht besteden:
het propageren van de vaccinatie en de strijd tegen de kwakzalverij. De aan het
eind van de 18e eeuw gevonden mogelijkheden ter bestrijding van de pokken wa-
ren in de eerste helft van de 1ge eeuw nog verre van algemeen geaccepteerd. In
veel sterkere mate dan tegenwoordig speelden theologische overwegingen een rol
bij de afwijzing van de vaccinatie. Het gunstige effect van de inenting was voor
de regering voldoende reden om de vaccinatie toch te stimuleren, o.a. door het
uitreiken van gouden medailles aan die medici die meer dan 100 gratis vaccinaties
in een jaar hadden verricht. In Velp kwam heelmeester Enklaar herhaaldelijk
voor een medaille in aanmerking; in Dieren werd Dr. Thorbecke geprezen voor
zijn ijver in dit opzicht. Een volledig overzicht van de namen der prijswinnaars
en van de aantallen der door hen verrichte gratis inentingen is jaarlijks vermeld
in de Provinciale Bladen. Ik heb echter gemeend voor dit artikel te kunnen
volstaan met enkele voorbeelden.,

Over kwakzalverij komen in de notulen herhaaldelijk klachten voor; 'steeds
weer beschuldigt de Commissie de gemeentebesturen van laksheid in de bestrij-
ding hiervan. Dat er in de Gemeente Rheden in de onderzoeksperiode kwakzal-
vers optraden, is mij niet gebleken. Maar toen, evenals nu, had de bevolking
soms meer vertrouwen in de charlatan dan in de officiële medicus. Zoals blijkt
uit de trieste geschiedenis (1825) van tuinman Govers van het goed Larenstein in
Velp. De man had blaas klachten en liet zich adviseren door doprsgenoten die zo-
veel goeds gehoord hadden over ene Roding in 's-Heerenberg. Hij vond iemand
bereid, gewapend met een flesje urine, voor hem de verre tocht te ondernemen
(te voet? te paard?). Deze bode kwam terug met een drankje dat Govers volgens
voorschrift innam. Zijn toestand verergerde snel en na enige dagen was hij over-
leden. Zodra de Commissie hiervan hoorde, stelde zij natuurlijk een onderzoek
in; daarbij kwam veel onverkwikkelijks aan het licht. Roding was van oosprong
een boerenknecht en schaapherder, die bij toeval enige recepten, wellicht voor

5



het vee, later ook voor mensen had bemachtigd; misschien ook een of ander boek
over geneeskunde. Met Dr. Knikkink was hij overeengekomen dat de "praktijk"
op diens naam zou staan, maar dat de afgezanten van de zieken zich uitsluitend
bij Roding zouden vervoegen. De zieken kwamen zelden zelf. Van een onderzoek
naar de toestand van de patiënt of naar de aard van de ziekte - door de kwak-
zalver of door de dokter - was geen sprake. Roding bekeek de urine en schreef
op naam van Dr. Knikkink medicijnen voor. De medicijnen worden beschreven
als "niet krachteloos, maar behorende tot de actieve klasse".
Tijdens het verhoor door de Commissie, waarvoor de beide heren waren ont-

boden, moeten de commissie-leden zich herhaaldelijk tot het uiterste getergd heb-
ben gevoeld. De "verdachten" ontkenden niet alleen alles, maar zij gingen zelfs
zover te beweren dat zij elkaar nooit eerder hadden ontmoet en dat zij dus onmo-
gelijk konden samenwerken.

De Commissie besloot Dr. Knikkink - "een allergevaarlijkst sujet, die dage-
lijks de grootste ongelukken veroorzaakt" - te royeren. Dan zou niemand zich
meer met "den van alle kunde ontbloten piskijker" willen associëren, zodat de
praktijk vanzelf zou ophouden.

Naar ik hoop heb ik mij bij de bovenstaande beschrijving van enige aspecten
van de gezondheidszorg niet al te zeer laten beïnvloeden door het simpele plezier
dat ik beleefd heb, alleen al aan de plechtstatigheid en breedsprakigheid van de
notulen van de veelgenoemde commissie. Hopelijk klinkt er ook iets in door van
de bewogenheid met de patiënten. Er lagen nl. grote obstakels op de weg naar
hulpverlening en hulpverkrijging. De afstanden die men moest afleggen, de pri-
mitiviteit van de hulpmiddelen en de schaarste aan hulpverleners doen ons her-
haaldelijk denken aan omstandigheden, zoals wij die nog slechts in, naar moder-
ne begrippen, verafgelegen gebieden kennen. Mij heeft daarnaast vooral getrof-
fen: de ernst waarmee de Commissieleden hun verantwoordelijkheid aanvaard-
den en de zorg waarmee zij waakten over de juiste beroepsuitoefening, vooral
wanneer "behoeftige lijders" in het geding waren.
Men zou uit het feit dat het huidige Staatstoezicht op de Volksgezondheid eigen-
lijk zonder principiële wijzigingen het werk van de Provinciale Commissie voor
het Geneeskundig (Onderzoek en) Toevoorzigt voortzet, kunnen afleiden dat de
laatste, in hun eigen formulering "het predikaat goed" hebben verdiend.

') Rijksarchief Gelderland, Archief Geneeskundige commissiën in Gelderland, 1801-1838deel VIII.
') Algemeen Rijksarchief 's-Gravenhage: Archief Ministerie Binnenlandse Zaken. Afd. Binnenlands
Bestuur II Afd.

') Dr. W. Verkade - Een dorpsdokter in de Oost-Veluwezoom; Gelre Bijdragen en Mededelin-
gen dl. LXXIII, p.91.
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Lijst van de medische beroepsbeoefenaren in de Gemeente Rheden:
Rheden
Isaac H. Sterren
Pieter Scheurleer
Elisabeth van Peursem-Ruys
Henrietta Slotboom-Harmsen
(later Van den Berg-Harmsen)
Engeltje Jansen-Stolte
(later Swaabe-Stolte)
Harmina de Wit-Hogenkamp

Bijlage

1844-1885
1869-?
18(25(-1847
1834-1837

1889-18(65)

1839

Dieren
Joh. P. Enklaar
Hendrik c.n. Thorbecke
Jacob van Zelm
Daniel C. van Leeuwen van

Duivenbode 1845-1848
Jacob R.K. Pennink 1847
Adrianus van der Kloes 1849-1855
Pieter Scheurleer 1856-1861
Willem J. de Koe 1861-(1862)
Wouterus C. van Lokhorst 1863-18(65)
Jacoba de Wit-Gertelaar 18(25)-1839
(later Soppen-Gertelaar en Vaarvoort-Gertelaar)
Harmina de Wit-Hogenkamp 1840-18(65)
(schoondochter van de vorige)
Theodora (van) Engelen-Martens 1847-1852

1834-1838
1836-1844
1845

Velp
Marius W. Kloppenburg Sanderus
Johannes Enklaar
Johannes P. Enklaar
Melchior C.J. van den Kerck-

hoven van Groenendijk
Boudewijn Versélewel de Wit

Hamer
Gerrit Rombouts
(zoonschoon van J.P. Enklaar)
Jan Swaving 1858-1865
Engeltje Jansen-Stolte 1835 (zie Rheden)
Maria Wanrooy-van Peursum 1838-1863
(dochter van E. van Peursum-Ruys Rheden)
Anna C.G. Schreiner-Mahuet van

Laar 1852
(later Korff-Mahuet van Laar)
Johanna P. Koster-Vermeulen
(later Werlingshoff-Vermeulen)

18(25)-1826
1825-1847
1839-1858

1839-1858

1850-1853
1857-18(65)

1864-18(65)

A. Sch. P.H. V.M.
M.D.O.D.
V.V.
V.V.

V.V.

V.V.

P.H. S.H. V.M.
M.D.O.D.
P.H. S.H. V.M. S.V.

P.H. V.M.
M.D: O.D. c.n,
M.D.O.D.
M.D.O.D.
r.n. P.V~ M.D.
M.D.O.D.
V.V.

V.V.

V.V.

M.D.
A. P.H. V.M.
P.H. S.H. V.M.

M.D.

M.D. O.D. V.M.
S.H. M.D. V.M.

M.D.
V.V.
V.V.

V.V.

V.V.
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De Steeg
Clement Lens
Henrietta van den Berg-Harmsen

1848-1851
1848-1851
(zie Rheden)

M.D.O.D.
V.V.

Verklaring der afkortingen.
e.D. Chirurgiae Doctor
M.D. Medicinae Doctor

O.D.
P.H.
S.H.
Sch.
S.V.
V.M.
V.V.
A.
18(25)

Obstetricae Doctor (verloskunde)
plattelandsheelmeester
stadsheelmeester
scheepsheelmeester
stadsvroedmeester
vroedmeester

- vroedvrouw
apotheker
ws. werkzaam voor 1825

J
ter aanvulling op het bovenstaande artikel laat de redactie hieronder een waar-
schuwing van de schout van het Ambt Rheden volgen zoals deze is opgenomen
in het Publicatieboek 1818-1819, opgenomen in het Gemeentearchief van
Rheden.
De Schout van het Ambt Rheden brengd hier door ter kennissen van een ieder,
dat hij vernomen heeft dat Jantje Jansse Huisvrouw van Hendrik Wamsteker
woonachtig te Rheden zich uit geeft als de verloskunde te moge uitoefenen en
alzoo dezelve tot heden het hiertoe benoodigt exame niet heeft afgelegd zoo
waarschouw hij een iegelijk van.
De Schout van het Ambt Rheden brengd hier van te kennisse van een ieder dat
hij vernomen heeft dat Jantje Jansse huisvrouw van Hendrik Wamsteker woon-
achtig te Rheden zich uitgeeft als de verloskunde te mogen uitoefenen dat gemel-
de Jantje Jansse echter tot heden het daartoe benodigt examen niet hebbende af-
gelegd dus onbevoegd is om als Vroedvrouw te mogen ageeren dat de geadmi-
teerde vroedvrouwen (in) bevegemeld (bovengemeld) Schout Ambt zijn.

1° Jacoba Bernardina Gerteler wed van Hermanus Voervoet te Dieren
woonachtig.
en

2° Elisabeth Ruis huisvrouw van Willem Jan van Peursum wonende te Velp.

Van welke geadmitteerde vroedvrouw een ieder des verkiezen kan begruik (ge-
bruik) maken.

Velp den 17 January 1818
De Schout van het Ambt Rheden
was getekend L.l. Van Der Sluis
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HET ERVE "DE BEEMT" TE WORTH-RHEDEN door Adr. Kolkman

In Velp kennen we de straatnaam "De Beemd". Hoewel een officiele verklaring
omtrent de motieven waarom deze straat zo genoemd is, niet aanwezig is, zal de-
ze naam waarschijnlijk zijn ontleend aan een oude weidenaam, die in deze buurt
bekend is geweest. In het boek van Kerkkamp, "Historie van Velp en Rozen-
daal" , komt een kaartje voor, waarop de namen staan aangegeven van Grote-
of Breede Beemd, de Smalle- of Kleine Beemd en de Beemd, de Staart'). Deze
weiden lagen alle zuid-oost van de kerk de Oude Jan en volgens dit kaartje kun-

nen wij aannemen dat de straat met de naam de Beemd, ongeveer ligt op of in
de directe nabijheid van de zoëven genoemde Beemd, de Staart.
Echter komen wij in de geschreven bronnen van onze locale geschiedenis ook de
naam tegen van de Beemt. Het is geschrevenmet een t op het eind en wordt aan-
gegeven als de benaming van erf, een boerderij. Deze boerderij lag in het "grens-
gebied" tussen de Velper- en de Worth-Rhedermark, dicht bij de huidige Lent-
sesteeg en de Brinkweg. Er zijn wat schaarse gegevens bekend waarin de naam
van dit erf wordt genoemd.
Het erf, de hoeve wordt, voor zover bekend, het eerst genoemd in 1402. Een ze-
kere Claes van Beemde heeft dan als leengoed ontvangen "dat goet ten Beem-
de", dat gelegen is in de kerspel Rheden. Een nadere aanduiding ontbreekt. In
1424ontvangt Gerrit ten Beemt als leen "dat goet ten Beemde". De aanduiding
van de plaats is dan iets uitgebreider. Naast het gegeven van "gelegen in de
kerspel Rheden" wordt daar aan toe gevoegd "in der buerschap van
Wurtreden" .
Dan ontbreekt er een tijdvak aan gegevens en rond 1700 wordt de naam weer
genoemd. Omstreeks die tijd dient Rutger van der HelI een verzoek in om te wor-
den opgenomen in het ambtjonkerschap van het" Ampt Rheden". Hij dient dit
verzoek in bij de richter van Arnhem en in Veluwezoom en de jonkers van het
ambt Rheden. Om te worden toegelaten moest men aan zekere voorwaarden vol-
doen. Eén van die voorwaarden was dat men 25 morgens land in één ambt moest
bezitten ter waarde van 12.000daalders en in onbezwaard eigendom. Wij hebben
van dit verzoek alleen de specificatie van het erf "de Beemt". Die hoeve werd
op dat moment aangegeven in grootte: 24 molder , 1 schepel en 3 spint. Bekend
is dat 1morgen gelijk was aan 1VI molder . Het erve de Beemt werd dus gewaar-
deerd als ruim 18 morgens.
Het volgende gegeven over de erve de Beemt vinden we in het boek van A.H.G.
Schaars "Bosbouw in de achttiende eeuw". In dit boek worden de bosbouwkun-
dige werkzaamheden besproken op de boerderij "Het Entel" aan de weg van
Borculo naar Barehem en wel gedurende de tweede helft van de 18e eeuw. Eige-
naar van deze boerderij was Lodewijk graaf van Bylandt. En wanneer dan ergens
gesproken wordt over aantallen gekochte en gepote heesters, blijkt in het jaar
1773 een aantal van 29 heesters op het Entel te blijven, welke 29 stuks een deel
zijn geweest van een 100heesters, die voor het grootste gedeelte gegaan zijn naar
de erven de Monnikenhof en de Beemt, boerderijen van Van Bylandt in Worth-
Rheden. Waar in dit boek de nadruk ligt op de erve De Entel én de bosbouw,
ontbreekt een nadere beschrijving van de andere boerderijen. Voor ons is van be-
lang dat we nu weten dat omstreeks 1770Lodewijk graaf van Bylandt eigenaar
was van de boerderij de Beemt in Worth-Rheden,

9



Aantekeningen opgemaakt bij
de verkoop van de Erven de Beemt
en Monnikenhoff aan
J.W.F. van Spaen.
Rijksarchief Gelderland,
Archief Biljoen, mv nt. 67.

In het archief van het kasteel Biljoen vinden we vervolgens een koopacte van "ze-
kere twee Erven gelegen in haare bekende bepalingen in den Ampte Rhede, Buur-
schap Word-Rheden van ons genaamt het eene den Beemt en het andere Monnin-
kenhoff". Deze twee boerderijen worden nl. op 24 juli 1780verkocht door Lode-
wijk graaf van Bylandt aan J.W.F. baron van Spaen, de eigenaar van het kasteel
Biljoen"). In de koopacte wordt extra vermeld dat op het erve de Beemt een plicht
rust ten aanzien van het huis Rozendaal, die elk jaar moet worden voldaan. Deze
plicht bestaat uit 6 schepel rogge, 6 schepel spilkoorn en een herendienst. Dit
laatste omvatte het beschikbaar zijn voor een gehele dag van een kar met een
paard. In de registers van de leenactenboeken van het, vorstendom Gelre en
de Graafschap Zutphen wordt bij "Die burch, toorn ende huys ten Rosendael'
vermeld dat op 4 juli 1781leenplichtig is geworden aan dit huis een weide, groot
4 morgens en "genaampt den Beemt" en dat hecht en duurzaam verbonden is
aan Rozendaal. Of deze weide een onderdeel is van ons erve de Beemt is uit de
beschrijving niet op te maken, omdat niet wordt vermeld in welk kerspel of buur-
schap deze weide is gelegen.
Op de afgedrukte "Aantekening der Landerijen behorende tot het Erf den
Beemt" zien we bij artikel 1 dat dit erf bestaat uit huis, tuin, boomgaard, hooi-
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berg, een slechte schuur en een slecht schaapschot. Dat wil dus zeggen dat het
erve de Beemt schapen had en dat deze een pad, een weg hadden naar de heide.
Deze schaapsdrift wordt nergens genoemd. Maar in de Genealogie van het
geslacht Henny vinden we in bijlage 3 een pachtcontract tussen David Henny Czn
en J.W.F. baron van Spaen, gedateerd 22 februari 1815.
In dit pachtcontract worden tevens opgenomen 7 schaapsdriften welke aan het
huis Biljoen toebehoren. Deze schaapsdriften worden met name genoemd.
Het zijn: de schaapsdrift behorende tot de Weesen, Paulsgoed genaamd, die van
het Erf Monnikenhoff, die van het Erf den Beemt, die van Erf Frankenhoff, de
schaapsdrift van het Erf Charlottenburg, die behorende bij 't Gasthuis en tot slot
die van het Erf Hoofdendijk. Al deze driften hebben het recht om in de Heerlijk-
heid Rozendaal te weiden. Met nadruk wordt er op gewezen dat speciaal de
Worth-Rhedense driften en dus die van den Beemt, opengehouden moeten wor-
den. Dat moest gebeuren door ten minste drie à vier maal per jaar aan de kant
van heuven of voor de Juffer of Lentse Steeg, over de grote weg zijn schapen
naar en uit het veld te laten drijven, zowel van als tot het erf Frankenhoff.
Een volgend gegeven vinden we in de gemeenteverslagen van de gemeente Rhe-
den en wel in het verslag over het jaar 1913. Daarin lezen we dat op 16 maart
1913brand ontstond in een huis te Worth-Rheden. Dit huis was eigendom van
de heer Lüps van Biljoen en werd bewoond door de families J. en G.J. Arends.
Het pand brandde geheel af, doordat niet tijdig genoeg de brandweer gealar-
meerd werd. Een naast gelegen pand en bewoond door de fam. A. Reijers brand-
de eveneens geheel af. Ook dit pand was eigendom van de heer Lüps. Nu zegt
dit verslag niets over de Beemt en zoals de brand beschreven is kan dit gelden
voor elke boerderij in Worth-Rheden die eigendom is van de heer Lüps. Maar
in het archief van de gemeente vinden we ook een verzoek van de heer Lüps waa-
rin hij op 2 april 1914 verzoekt om de vier gestichte arbeiderswoningen op de
Beemt onder Worth-Rheden in gebruik te mogen nemen'). De vraag is nu of deze
vier nieuwe woningen in de plaats gekomen zijn van de afgebrande boerderij de
Beemt. Bij de beantwoording van deze vraag kunnen wij ons beroepen op een
ooggetuige verslag. De zoëven genoemde fam. Arends had ten tijde van de brand
een zoontje dat toen elf jaar oud was.
Dit zoontje leeft nog en is woonachtig in het dorp Rheden. De nu hoogbejaarde
heer Arends heeft een leuk verslag gegeven waaruit wij enkele punten laten vol-
gen: De boerderij was een boerderij van het T-model, dus een dwarshuis voor-
langs en lag met de voorgevel naar het spoor en met de achtergevel naar de Arn-
hemsestraatweg. Van de boerderij liep een pad naar het nu verdwenen tolhuisje
aan de grote straat. De boerderij lag daar niet zo ver vandaan.
Het gebintwerk bestond uit zware eikenhouten gebinten en men had hem (de heer
A.) altijd verteld dat in deze gebinten loden proppen zaten, die er in geschoten
waren toen de Franse troepen terug moesten trekken voor de Pruisische over-
macht in 1813en in deze regio felle gevechten zijn geleverd'). Hij weet ook dat
er muurankers aan de gevel zaten die een jaartal vormden en dacht zicht te kun-
nen herinneren dat de middelste muurankers een 6 en een 7 waren, maar wist
niet meer of de zes nu vóór of na de zeven kwam.
In het huis was een "gewuifde" kelder en de daarin opgeslagen levensmiddelen
zoals aardappelen, spek en andere, konden na de brand zo weer gebruikt wor-
den. De vier nieuw gebouwde woningen, welke na de brand zijn opgericht ter
vervanging van de afgebrande, lagen oostelijk van de boerderij. In zijn familie
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Samenvoeging gedeelte kadastrale kaarten. Gemeente Velp, sectie B en Gemeente Rheden.
Uit: Kadastrale atlas van Velp, Rheden en Dieren.
Uitgave: Oudheidskundige Kring Rheden-Rozendaal,1970.

Kadastrale kaart Gemeente Velp,
Sectie B, ± 1953.
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en kennissenkring werd de boerderij steeds aangeduid met de naam de Beemt.
Van de boerderij liep een pad naar de weilanden, zuidelijk van de spoorbaan en
het hek dat deze weg vroeger afsloot, is aan de kant van de Brinkweg nog zicht-
baar aanwezig in de afrastering langs de spoorbaan.
Nemen we nu de kadastrale kaarten van Worth-Rheden en Velp en letten we op
het gegeven van het pad naar het tolhuis dan is met alle overige gegevens de
plaats van de boerderij de Beemt nu aangegeven.
Maar er komt nog een vraag naar voren waarop geen antwoord is te geven en
die vraag luidt: waar liep nu de grens tussen de Velper- en de Worth-
Rhedermark? Volgens de kadastrale kaarten was de Lentsesteeg de grens.
Waar in het begin zeer nadrukkelijk is gesproken van de buurschap Worth-
Rheden en van het kerspel Rheden kan niet anders geconcludeerd worden dat dit
gedeelte inderdaad tot de Worth-Rhedermark heeft behoord, maar tot hoever?
Over de respectievelijke bewoners van het erve de Beemt is niet veel mede te de-::
len. De naam de Beemt komt echter een paar keer voor als achternaam. Vermoe-
delijk zal dat een bewoner van de boerderij de Beemt zijn geweest of een afstam-
meling van een bewoner. De eerst bekende naam was: Claes van Beemde in 1402,
Gerrit ten Beemt, zoon van Claes in 1409, Hertger Janss. Bloemcolck ± 1700,
Rijnder Leenders in 1780, J. en G.J. Arends ± 1913 als laatste bewoners.
Bij de beschrijving van andere boerderijen komt de naam ten Beemt voor: een
halve hoeve in de Worth-Rhedermark welke gedeeld wordt door Grote Heyn, Jo-
han Veenman en Bartolt ten Beemt, terwijl in 1465als een hulder wordt genoemd
Andries ten Beemt.
Om één en ander duidelijk te maken worden twee kaartjes afgedrukt: het eerste
kaartje is een samenvoeging van twee stuks uit de kadastrale atlas en het tweede
kaartje is uit ± 1950.
De afgedrukte "Aantekening" is een opgave van de pachter ten behoeve van de
uiteindelijke koopacte.

1) "Historie van Velp en Rozendaal" door H. Kerkkamp - blz. 105.
') "Bewogen Jaren" door H. Kerkkamp - blz. 123 e.v.
') Gemeentearchief Rheden. Ingekomenstukken 1914.
4) "Het archief van het Huis Biljoen". inv nr 67.
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NIEUWE UITGAVEN / BOEKAANKONDIGING

De keizer op Steeg
Op een onzekere dag in het najaar van 1982 kwamen wij bijeen. Wij, dat zijn
de initiator E.J. Kruijswijk Jansen, het lid van verdienste dr. J.F. van Oosten
Slingeland en verder Adr. Kolkman, de gemeente-archivaris van Rheden W.J.
Meijerink en ondergetekende. De onvermoeibare initiator bracht naar voren, dat
het zeer gewenst was over het bezoek van de Duitse keizer aan de familie Ben-
tinck op Middachten een publicatie vanwege de Oudheidkundige Kring uit te
brengen. Er zijn immers nog steeds verhalen naar aanleiding van dat bezoek in
omloop, welke best eens op waarheidsgehalte kunnen worden getoetst. Los hier-
van staat het feit, dat het goed zou zijn eens bij elkaar te hebben wat het bezoek
voor de dorpsgemeenschap van De Steeg (Middachtersteeg en Rhedersteeg) heeft
betekend.
De werkgroep ging aan de arbeid. Het bronnenmateriaal werd bewerkt; aanteke-
ningen kwamen in fichesvorm beschikbaar. Dat bronnenmateriaal bestond deels
uit mededelingen in kranten en tijdschriften, deels uit archiefmateriaal. Graaf en
gravin zu Ortenburg gaven toestemming het nog bij hen berustende en het in
Arnhem berustende materiaal te raadplegen. Dat laatste kwam uit Arnhem tijde-
lijk naar het gemeentearchief van Rheden. Streefdatum was 1 februari 1983. Dan
zou ook wel het archiefmateriaal van elders beschikbaar komen om eveneens te
bewerken.
Behalve kranten en tijdschriften werden rekeningen met bijlagen en brieven in het
archief van Middachten en in het archief der gemeente Rheden doorgenomen.
Het materiaal buiten Rheden moest o.a. komen van het Algemeen Rijksarchief
(archief ministerie van Justitie), van het ministerie van Buitenlandse Zaken, van
het Koninklijk Huisarchief, van het Kabinet der Koningin en ook van het Duitse
ministerie van Buitenlandse Zaken te Bonn en uit Merseburg (Oost-Duitsland)
waar het archief van het Duitse opperhofmaarschalkambt wordt bewaard.
De werkzaamheden namen meer tijd in beslag, dan waar wij op gerekend had-
den, terwijl wij het eventuele produkt zo graag wilden aanbieden aan de Heer
en Mevrouw Geertsema, terwijl zij, nog in functie, het huis bewoonden. On-
danks de medewerking uit Oost-Duitsland duurde het toch lang eer de microfilm
in ons bezit kwam, zodat het materiaal maar vast voorlopig aan de hand van af-
zonderlijke onderwerpen tot een leesbaar verhaal moest worden gewrocht. Ik had
op mij genomen het politieke tijdsbeeld te bestuderen om het bezoek tegen een
achtergrond te plaatsen.
Rond de zomer van 1983 waren door de heren Van Oosten Slingeland over de
tuin, door de heren Kolkman en Meijerink over diverse afzonderlijke onderwer-
pen van 9 en 10 augustus 1909 lopende verhalen gemaakt, zodat de eindredacteur
spoedig aan het totaal zou kunnen beginnen.
Omdat wij pas zo laat de beschikking hadden over het belangrijke materiaal uit
Merseburg, werd het in augustus reeds duidelijk dat op 20 oktober geen eerste
exemplaar van het boekje kon worden aangeboden. Toch meenden wij er goed
aan te doen om de (symbolische) aanbieding door te laten gaan om tenminste
iets van het resultaat naar buiten te brengen en om druk op het werk te houden.
Het uiteindelijke resultaat heeft lang op zich laten wachten, maar op de jaarver-
gadering van 28 maart a.s. zal het boekje "Het kalme volkje in 1909; het bezoek
van de Duitse keizer aan de familie Bentinck op Middachten" beschikbaar zijn.
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10 augustus 1909. Aankomst van het rijtuig van Keizer en graaf Bentinck bij het station in
De Steeg.
Foto: Collectie Gemeentearchief Rheden.

Is er in 1984 - 75 jaar na het bezoek - iets terechtgekomen van wat wij ons
voorstelden toen wij er in 1982mee begonnen? Ik geef u daarom enkele vragen,
welke wij ons bij de aanvang stelden:
- was er met de komst in 1899 van het echtpaar Bentinck-van Heeckeren op

Middachten tot 1909 zoveel veranderd, dat het leek alsof de keizer speciaal
daarom het fraaie resultaat kwam bewonderen?

- was het bezoek van het begin af aan strikt privé of werd het dat pas later?
- is de bliksem werkelijk geslagen in alleen de Duitse vlaggen op het station en

het gemeentehuis? Hieraan werd immers later de opmerking verbonden dat
het verliezen van de Eerste Wereldoorlog door Duitsland daarmede voorspeld
was.

Voor de beantwoording van deze en meer vragen is veel onderzoek gepleegd. We-
liswaar is daarom nog geen nationale geschiedenis geschreven, maar het bezoek
was anderzijds nu ook geen normale gebeurtenis, niet in Nederland en zeker niet
in De Steeg.
Hoezeer je op moet passen met gebeurtenissen te verklaren vanuit onze tijd, is
te illustreren aan de hand van het volgende voorbeeld.
Toen de Duitse keizer over de brug naar het kasteel liep, werd hij de keizerlijke
standaard gewaar. Tegen zijn gastheer merkte hij op, dat hij niet hoopte, dat
men door die standaard verkeerde ideeën zou krijgen. Een krant gebruikt de
woorden, ideeën omtrent annexatie.
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Ons stuit zo'n opmerking vijf jaar voor het uitbreken van de Eerste Wereldoor-
log zeer tegen de borst. Men dient echter wel te bedenken, dat in vele kinderspel-
letjes uit die tijd het element annexatie een bekend begrip was en daarom stellig
minder zwaar werd beschouwd dan wij nu menen.
Er waren natuurlijk talrijke verhalen in omloop, waarvan de herkomst twijfel-
achtig was. Hoe aardig ze ook waren, het boekje is gebaseerd op geschreven en
gedrukte bronnen met slechts zelden verwerking van een ongeschreven bron.
Om de exploitatie binnen de perken te houden is gekozen voor een boekje met
illustraties in de omvang van 48 pagina's voor de prijs van f 15,-. Wij hebben
ons als Kring garant moeten stellen voor de afname van 500 exemplaren, wilde
de uitgave zijn beslag krijgen.
Het bestuur hoopt dan ook van harte, dat u de werkzaamheden van de werk-
groep naar waarde wilt schatten, door zoveel mogelijk exemplaren te kopen voor
de ledenprijs van f 13,50 per exemplaar.
Komt naar onze jaarvergadering en koopt daar een boekje (of meer!), niet alleen
voor U zelf maar ook voor anderen. Des te spoediger kan de Kring met een
nieuw boekje komen.

C.O.A. Schimmelpenninck van der Oije.

Nieuwe leden: De heer RJ.H. Beekman Velp
Mevrouw M.E.J. Berntsen Velp
Mevrouw J.A. Blom Velp
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