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Afbeelding van een houtsnede gemaakt door de Duitse theoloog en geograficus Sebastian Münster (1488-

1552) opgenomen in zijn in 1544 te Basel uitgegeven levenswerk `Cosmographia Universalis', waaruit blijkt  

dat in die tijd het noordelijk deel van Frankrijk reeds tot Vlaanderen behoorde. 

 

 
 

 

 
   Sebastian Münster in zijn zestigste levensjaar. 
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Herkomst 

van het geslacht Spijker 

uit Blokzijl 

oewel niet met zekerheid te zeggen, werd in de inleiding reeds vermeld, dat wordt aange-

nomen, dat het geslacht SPIJKER uit Vlaanderen afkomstig is, daar het tot de doopsgezin-
de gemeente der Vlamingen behoorde. Hiervoor is wel enige grond aanwezig, gezien de 

gegevens die in verschillende archieven werden gevonden. Allereerst pleit voor deze mening het 

artikel uit De Navorscher, 32e jaargang 1882, pagina's 183 en 184, getiteld Nederlandsch te Calais 

in Frankrijk (XI, 215, 277; XXIX, 157; XXXI, 325 en Algemeen Register): 
 

In oude tyden, in de middeleeuen en vroeger, maar gedeeltelik nog in de 17e en in de 18e eeu, strek-

te het gebied der Nederlandsche taal zich nog veel verder in noordelik Frankrijk uit dan thans, nu het 
er beperkt is tot Fransch Flaanderen, de omstreken der steden Duinkerken, Hazebroek, St. Omaar en 

Rijssel (Lille). Nog in de 16e en 17e eeu sprak men nederlandsch (flaamsch) tot aan de poorten der 

stad Kales (fr. Calais). De dorpen Gempe, Mark, Nieukerke, Noordkerke, Offekerke, Oostkerke, 
Zuidkerke, enz. tusschen Grevelingen (fr. Gravelines) en Kales gelegen, waren toen nog geheel ne-

derlandsche plaatsen wat de omgangstaal der ingezetenen betreft. Ja, zelfs in deze eeu, in 1845, 

sprak men nog flaamsch te Anderwijk (fr. Andrewic), Baienghem, Oie, Oudekerke (fr. Vieille Egli-

se), Polinkhove, Sint Folkyn (fr. St. Folquin), St. Omaar's Kapel (fr. St. Omer Capelle), enz. Thans is 
ook daar reeds alles fransch. In de middeleeuen echter was de volkstaal in geheel Artesië (fr. Artois) 

en in een groot deel van Picardië, tot verre aan den anderen kant van Boulogne sur Mer (Bulloenen, 

zeggen de Flamingen), tot aan de steden Amiens en Abbeville, grootendeels nederlandsch. Later, en 
in de 17e eeu nog, strekte het nederlandsche taalgebied zich slechts even tot aan de andere zyde van 

Boulogne uit. Toen formde een lijn van de stad St. Omaar op Boulogne getrokken de scheidingslijn 

van het nederlandsch en het fransch, van germaansch en romaansch. Benoorden die lijn sprak alles 

flaamsch. Nederlandsch of nederduitsch was toen nog de eenigste en de eigenlike volkstaal van 
d'oude graafschappen van Guines en van Boulogne en van de zoogenoemde baluagie van St. Omaar, 

thans 't Département du Pas de Calais formende. 

 
Thans is er van de Nederlandsche taal in deze oud nederlandsche landstreek weinig anders overge-

bleven dan de nederlandsche namen der dorpen. De plaatsnamen Anderzeele, Aringzeele, Baling-

hem, Berlinghem, Beuvreghem, Boningen, Frelinghem, Herbinghem, Kluis (fr. Cluse), Kolenberg 
(Colembergue), Peuplingen, Spanghem, Steenbeek (Estienbecq), Wiere enz. enz. met nog honderden 

anderen (want echt fransche en daarby oude plaatsnamen komen in dit deel van Frankrijk byna niet 

voor), bewyzen ten duideliksten, dat ze door Flamingen gesticht zijn, dat er Flamingen gewoond 

hebben. Maar ook nog verder zuidwaarts, aan den anderen kant van Boulogne  sur Mer komen ne-
derlandsche plaatsnamen in menigte voor; bijvoorbeeld Boelenberg (Boulembergue), Bruinenberg 

(Brunembergue), Ledinghem, Lottighem, Turbinghem, Waterdal enz. 

 
Toch is heden ten dage het flaamsch in het Département du Pas de Calais, althans in de stad Calais, 

nog niet volkomen vergeten. Want, evenals in de vorige eeu te Rijssel (Lille) nog wel in het neder-

landsch in de kerken gepredikt werd, zoo is dit thans te Calais nog wel het geval. Zie hier de aan-

H 



GESCHIEDENIS VAN HET GESLACHT SPIJKER UIT BLOKZIJL 

428 

kondiging van zulk een flaamsche godsdienstoefening te Calais, die aldaar onder het volk verspreid 

werd, en welke ik hier letterlik mededeel: 
 

“In de Kercke van Cales. 

Zondag 24 April 1881, een priester clappenden 

vlamsch zal zyn daer om ael de werk menschen 
Vlamsch ende Belgiquenaers die woonen tot Cales 

ende te geburte, ten 2 heuren agter den noene 

tot dissendag in den nugten. 
Zondag, ten 6 heuren, snaevons een lof met 

sermoen in vlamsche. 

De werck menschen Vlamsche ende Belgiquenaers, 
dat de devotie ons gekent es, zalt kennen de 

graetie dat wy aen toot laeten ende zalt daervan 

vrugt trekken. 

De Lencquesaing 
Paster ende deeken van Cales 

Cales, den 21 April 1881.” 

 
Zoo als men ziet, het is geen klassisch noord Nederlandsch, dit flaamsch van Calais! Maar 't is alevel 

nederlandsch en 't spreekt ons van een verlaten broederstam, diep in Frankrijk. Zullen deze fransche 

Flamingen nog zóó lang hun flaamsche moedertaal kunnen bewaren tot alle Nederlanders, alle Diet-

schers, Hollanders en Flamingen, Gelderschen en Brabanders, weer eens één vereenigd volk zullen 
formen? Wie weet. 

Intusschen mogen wij, noord  en zuid Nederlanders, Hollanders en Flamingen, den roomschen gees-

teliken in de bovengenoemde streken van Frankrijk dankbaar zijn. 
 

Uit dit artikel blijkt, dat van vóór de middeleeuwen tot in de 18e eeuw het gebied der Nederlandsche 

taal zich tot ver in noord Frankrijk uitstrekte. Er werd Vlaams gesproken, terwijl de meeste steden en 
dorpen Nederlandsche namen droegen. 
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Boerenschuiten van Frans Vlaanderen 

nkele reprodukties van Middeleeuwse landkaarten, de lage landen aan de Noordzee voor-

stellend rond 800 na Chr. geven een zeer onregelmatige kustlijn te zien. Op vele plaatsen is 

ze onderbroken door delta's, waar zandbanken en talrijke eilanden een doolhof vormen tot 
de werkelijke monding van de rivieren. In het zuiden lag een delta die grensde aan de heuvels van 

Artesië en tot het Graafschap Vlaanderen behoorde. 

 

Het gebied ging reeds in 1214 in Franse handen over door de overwinning van de Franse koning 
Philipe Auguste op de Graaf van Vlaanderen. Men noemt het land tot op heden (20e eeuw), ondanks 

andere officiële aardrijkskundige namen, nog steeds `Frans Vlaanderen'. 

Het was een verlaten, dun bevolkt gebied, zoals de rest van de kust. Bij hoog water stroomde de zee 
het gebied binnen en schiep een mozaïek van lage eilandjes, die verloren lagen in grote plassen en 

brede kanalen. Als het tij was gekeerd bleef een troosteloos, moerassig land achter, onbegaanbaar, 

gevaarlijk en doorsneden met diepe geulen. Eén van de armen van de delta liep tot diep in het bin-

nenland tot voorbij het huidige Saint Omer. Een beetje hogerop stroomde de rivier de Aa het moe-
rassige gebied binnen. 

 

De lange arm, die bij hoog water een respectabele watervlakte geweest moet zijn, staat op de oude 
kaarten in het Latijn aangegeven als de Golf van Sinius Itius en Saint Omer, dat toen nog maar een 

kleine nederzetting als Sithius was. Deze nederzetting was in de tijd toen de kaarten getekend wer-

den, nog met schepen vanuit zee door de Golf te bereiken. 
 

Het huidige Saint Omer ligt dertig kilometer van de kust vandaan en het landelijk karakter van de 

streek laat niet vermoeden dat het ooit anders is geweest. Twee belangrijke oorzaken veranderden 

het landschap grondig. Ten eerste de dichtslibbing, een natuurlijk proces dat versneld werd door het 
lage verval. De waterspiegel van de rivier de Aa aan de monding van de baai lag maar drie meter 

boven zeeniveau. De stroom was bijgevolg niet krachtig genoeg om al het slib tot in zee af te voeren. 

Het grootste deel bleef achter in de talrijke moerassen en geulen. De tweede en belangrijkste oorzaak 
was het ingrijpen van de mens in het milieu. Dertien eeuwen lang heeft het geduurd om het land-

schap te vormen tot wat het nu is. 

 
De geschiedenis van Saint Omer en het omliggende moeras begint al in de zevende eeuw. Audomar 

(Omer), bisschop van de oude stad Thérouanne, wordt door de Franse koning Dagobert aangesteld 

om de streek te kerstenen. De autochtone bevolking was heidens en Vlaams sprekend. Audomar zelf 

was het Vlaams niet machtig, maar zorgde ervoor dat een gemeenschap van monniken, die reeds als 
heremieten in de streek leefden, onder leiding van een zekere Bertin de taak op zich namen. Zij wa-

ren allen afkomstig van Austrasië, een landstreek aan de oostgrens van het gebied. Zij spraken een 

taal die verwant was aan die van de plaatselijke bevolking. Zij vestigden zich eerst in Oude Monster 
(Saint Momelin), maar verhuisden in 650 na Chr. naar de nederzetting van Sithius, waar ze op een 

landtong in de baai een klooster bouwden. Ze hadden de nederzetting met de gronden, samen met 

talrijke omliggende dorpen, van een rijke landheer ten geschenke gekregen. Als zichzelf bedruipen-

de gemeenschap brachten zij nabijgelegen gronden in cultuur. Zij gaven de inwoners het goede 
voorbeeld hoe dit op de best mogelijke manier te doen. Dit wekte vertrouwen en langzaam kwamen 

zich mensen in de nabijheid van het klooster vestigen. Eerst kwamen de hoge en droge gronden aan 

de orde; daarna ging men ook sommige gunstig gelegen delen van het moeras bewerken. Men groef 
de natuurlijke geulen rondom de terreinen dieper om een betere afvloeiing te verkrijgen en verhoog-
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de met het opgegraven slib de grond. Langzaam groeiden deze uit tot droge akkers, die zelfs bij 

overvloedige toevoer van water door stormen en springtij, niets meer te vrezen hadden van over-
stroming. Het slib voorzag tegelijkertijd in een goede natuurlijke bemesting. 

 

Rond het jaar 800 na Chr. voerden de monniken samen met de bevolking werken uit om de loop van 

de Aa af te leiden naar Arques en bouwden er een watermolen. De dijken langs dit stuk gekanali-
seerde rivier noemde men de `lage meeldijk' (nu: `basse meldyck'). Honderdvijftig jaar later trok 

men het door tot Sithius en liet de bedding door het kloosterterrein lopen, waar men een nieuwe 

molen bouwde. De dijken van dit nieuwe stuk noemde men de `hoge meeldijk' (nu: `haute meldyck'). 
En zo ging het in de loop van de eeuwen verder tot rond 1165. 

Toen werden, onder impuls van Graaf Philipe van de Elzas, de laatste werken uitgevoerd die leidden 

tot de gehele kanalisatie van de Aa tot Gravelines, waar ook een nieuwe haven kwam. De rivier had 
echter altijd nog af te rekenen met de getijden. Eerst in 1699 kwam onder Vauban te Gravelines een 

zeesluis tot stand, die de diepte van de rivier constant hield en tegelijk het binnenland beschermde 

tegen het oprukkende water vanuit zee. 

 
De oppervlakte van de hoge akkers, die men aan het moeras had kunnen onttrekken, vermeerderde 

steeds. Maar de oppervlakte bleef gering in verhouding tot het ontzaglijk grote, lager gelegen moeras, 

waarvan het grootste gedeelte zelfs niet voor weidegrond geschikt was. In 1426 besloot het stadsbe-
stuur een afvaardiging naar Holland te sturen om de indijking en inpoldering van laaggelegen gron-

den te bestuderen. Het was de bedoeling dezelfde methode in het moeras van de Audomarois, zoals 

men het begon te noemen, toe te passen. Het klooster met de huizen er omheen was toen al tot een 

heuse stad uitgegroeid, die de naam van Saint Omer had aangenomen. 
 

In de stad had zich een frans sprekende burgerij gevestigd. De streek stond toen onder het gezag van 

de hertogen van Bourgondië. De contacten met het noorden hebben zeker een stempel gedrukt op de 
verdere ontwikkeling. Of men onmiddellijk de opgedane kennis op grote schaal heeft toegepast is 

niet zeker. Saint Omer heeft in de daarop volgende eeuwen nogal wat geleden onder oorlogen en 

pest. Rond 1786 echter begonnen grote werkzaamheden om een gebied van 180 hectare in te polde-
ren, het tegenwoordige Dambucourt. Dat betekende eerst het aanleggen van dijken, dan het bouwen 

van de nodige windmolens om het water weg te pompen en op peil te houden en tenslotte het graven 

van grachten op regelmatige afstanden van elkaar, om de drassige gronden te ontwateren. Deze 

grachten noemt men nu nog met de oorspronkelijke Vlaamse naam `de watergangs'. 
De vele windmolens zijn nu verdwenen en vervangen door grote gemalen. Enkele ruïnes herinneren 

er nog aan en bevestigen het landschap van de Audomarois zoals het op oude prenten te zien is, een 

landschap dat uiterlijk niet verschilde van dat van vele poldergebieden in Holland. Het ingepolderde 
moeras zoals het nu is, strekt zich uit van Arques tot Watten, een dertien kilometer ver, en wordt 

langs Vlaamse zijde begrensd door Clairmarais, Nieurlet en Saint Momelin en aan de Artesische 

kant door Saint  Omer, Saint Martin au Laërt, Salperwick, Rilques, Serques, Houlle en Eperlecques. 
Op de hoge gronden, waar de vruchtbare laag hoofdzakelijk bestaat uit rode slibafzetting, verbouwt 

men aardappelen, selderij, prei, artisjokken, witlof en cichorij, om de belangrijkste gewassen te 

noemen. Op de lager gelegen akkers met turfachtige samenstelling teelt men bloemkool; naar het 

schijnt een echt kwaliteitsprodukt. De laagst gelegen gronden, die gemakkelijk onderlopen, zijn be-
stemd als weiden voor het vee. 

 

Vele plaatsnamen in het gebied herinneren aan een Vlaams verleden. Sommigen zijn zonder moeite 
te herkennen, zoals: Westbrouck, Zuidbrouck en Mourbrouck. Anderen zijn meer vervormd en vra-

gen een aanduiding, zoals: Nordstrom (Noordstroom), Ketestrom (Kettingstroom), Grotelwaert 

(Grote Vaart) en Riefaert (Rietvaart), om er enkele te noemen. Gedurende eeuwen is het een zeer 

geïsoleerde en een beetje achtergebleven enclave geweest, waar het West Vlaamse dialect en de 
eigen zeden en gewoonten van de bevolking tot zelfs in het begin van deze eeuw bewaard zijn ge-

bleven. Het schijnt dat enkele oude mensen het dialect nog spreken; de jongere generaties zijn volle-

dig verfransd. 
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De folklore heeft zijn intrede gedaan en wijst op het verlies van een cultuur. De uittreding uit het 

isolement is hoofdzakelijk gekomen door het aanleggen van wegen in het belang van de landbouw. 
Vroeger waren de boeren volledig afhankelijk van hun schuiten. Zonder vaartuig kon men nergens 

terecht. Zij brachten hun waren ermee naar de markt in Saint Omer. Nu brengt elke boer zijn op-

brengst langs de weg zonder tijdverlies naar de afslag. Het is een heel ander leven dan vroeger. Voor 

de werkzaamheden op de akkers zijn velen nog steeds op een vaartuig aangewezen, zodat de boten 
nog overal te zien zijn. De verdere verbetering van het wegennet laat veronderstellen dat hun ver-

dwijning niet meer ver af kan zijn. 

 
Er zijn drie typen in gebruik. De kleinste is een eenvoudige roeiboot; men noemt hem de `barquette'. 

Hij vertoont veel overeenkomst met de Vlaanderse boot. Dan is er de `escûte', een meer verfijnde 

verschijning. De naam is een verbastering van het Vlaamse woord `scute' of het Nederlandse schuit. 
En tenslotte is er de `bacôve', de grootste. Deze naam schijnt eveneens van Vlaamse herkomst te zijn. 

 
Artikel van Maurice Kaak overgenomen uit: 

Spiegel der Zeilvaart, mei 1990 

 
De huidige benaming en ligging van de steden en dorpen op een kaart van Frans Vlaanderen uit 800 

na Chr. geven een duidelijk beeld van de geografische toestand in het verleden en situeren het moe-

ras van de Audomarois (Saint Omer en omstreken). 

 
 

 
    Fragment kaart Frans-Vlaanderen uit 800 na Chr. (gemeentebibliotheek van Saint-Omer). 



GESCHIEDENIS VAN HET GESLACHT SPIJKER UIT BLOKZIJL 

432 

Opmerking van de samensteller van dit boek 
Uit dit stuk geschiedenis over vroegere eeuwen van Frans Vlaanderen zou men kunnen veronderstel-
len, dat de eerstgevonden SPIJKER uit Vollenhove, indien hij inderdaad een vluchteling uit deze 

streek is geweest, heeft behoord tot één der boerengeslachten die hier hebben gewoond. Men zou 

deze verbinding kunnen leggen, daar de latere geslachten SPIJKER uit Blokzijl dezelfde beroepen 
hebben uitgeoefend als veehouder, scheepsbouwer, schipper en handelaar (in hun geval met negotie 

als huisraad, matten en kledegoed en aardappelen). 

De juistheid van deze veronderstelling zal wel nooit kunnen worden bewezen. 
 

Een merkwaardige bijzonderheid vermeldt het artikel uit De Navorscher, 32e jaargang 1882, pagina 

335, getiteld Opschriften van Klokken: “Spyker, of volgens de geijkte spelling der fransche re-

geering, Spycker, is de naam van een dorp in 't fransche gedeelte van Flaanderen, naby de stad 
Duinkerke”. 

 

Het dorp Spycker ligt op een afstand van zes kilometer van Duinkerken en wordt beschreven in het 
boek Les Flamands de France uit 1850, waarvan een afdruk is opgenomen en de vertaling als volgt 

luidt: 

“Een heerlijkheid, welke men Spycker noemde, gelegen langs de Colme, aan de zeekant, heeft zijn 

naam gegeven aan het dorp dat ontstond rond het feodale kasteel riddergoed.” 
Of in het Latijn: “Spiecra (naar Vredius), ultra Colmama versus mare, villa agrestis praetoria olim 

fuit, vico nomen servans et vulgò sic nominate.” 

 
In 1067 gaf Boudewijn van Lille (Rijssel) de `tiend' (belasting) van dit landgoed aan de abdij van 

Sint Winoc en de Heer van die plaats stichtte er een meisjesklooster/zusterschool (of een klooster 

voor meisjes van de orde van St. Victor), gewoonlijk Spyckerhof genoemd, in 1227. 
Dit zijn de enige gebeurtenissen die ons overgedragen zijn uit de 11e en 13e eeuw; toch toont men 

nog in het dorp een onderaards gewelf omringd door grachten, een overblijfsel van een verblijfplaats 

van tempeliers. 

De bisschop van St. Omer, Paul Baudot, zegent de kerk van Spycker in op 15 juli 1621. Men zou uit 
die gebeurtenis kunnen concluderen dat ze pas uit die periode dateert; maar de bijzonderheden van 

het gebouw bewijzen dat het van vroeger tijd is. De inzegening heeft plaats gehad, denken wij, tij-

dens de afbraak van de twee schepen van de kerk en de constructie van de `armen' die deze vervin-
gen. Men ziet inderdaad aan de wanden van de toren zekere sporen, die doen veronderstellen, dat de 

(primitieve) oorspronkelijke kerk vroeger een latijns kruis met drie schepen vormde. Bovendien 

lichte zuiltjes met kapitelen versierd met lofwerk, gevat in de hoek van de samenkomende pilaren 
die in het dwarsschip zijn en een klok dragen; een grafsteen uit 1593, een klok uit 1598, al die be-

wijsstukken tonen duidelijk aan dat de inwoners van Spycker een bedehuis hadden lang voor de 17e 

eeuw. 

 
De klok, beladen met inscripties en wapens, verdient bovenal te worden beschreven. Helemaal 

rondom de top is een rijm te lezen
1
. Daarna volgt de franse vertaling. 

 
Onder die rijmstukjes en slecht opgesteld zijn 14 bas reliefs gestrooid, die de wapens van de pastorie, 

die van het dorp, een ridder op een galopperend paard, een vrouw die een kind zoogt, St. Hubertus, 

Jezus Christus in de olijventuin, Jezus Christus in het graf, twee vrouwenfiguren, Adam en Eva, Eva 

die de hand geeft aan Adam, uitbeelden; tenslotte is er nog een adelaar met twee koppen en uitge-
spreide vleugels. Onderaan de klok bevinden zich andere stukjes rijm

2
. Daarna volgt de franse verta-

ling. 

 
 

                                                   
1 Zie hiervoor de afdruk uit het boek Les Flamands de France. 
2 Zie hiervoor de afdruk uit het boek Les Flamands de France. 
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Wij kunnen de kerk van Spycker niet verlaten zonder te wijzen op een drieluik uit 1675; het stelt de 

heilige Anne voor en op de luiken zijn geschilderd de gelaatstrekken van een leenheer en zijn edel-
vrouwe, evenals die van de bisschop van St. Omer en zijn vicaris generaal. Alle figuren zijn met een 

“vaardig penseel” vervaardigd. 

 

Geschreven in de Nederlandse spelling vindt men het dorp Spijker op de bijgevoegde kaart uit 
Flandria Illustrata uit 1732 van Antonii Sanderi, waarbij de volgende latijnse tekst: “Spieckere, Vre-

dio Spiecra, ultra Colmam versus mare & Dunkerckam, villa agrestis praetoria olim fuit, vico nomen 

fervans, & vulgò sic nominata, & varii circa eam à sanctis sacellis appellati pagi. Porrò villae hujus 
decimam ad annum 1121, donavit etiam Winocibergensibus Coenobitis Carolus Bonus”. 

 

Een andere beschrijvingen over het dorp Spycker werd overgenomen uit Dictionaire des Communes 
de la France, 1864:  

“Spycker, departement Nord, gemeente van 660 inwoners, op een hoogte van 38 meter, kanton 

Bourbourg (8 km), arrondissement Duinkerken (11 km), 78 km van Lille (Rijssel), kerk, liefdadig-

heidskantoor. Landbouw: schorseneren, cichorei, rogge, koolzaad, lijnzaad, beetwortel. 
Kerk uit de 15e eeuw, bevattend een drieluik uit de 17e eeuw, koorstoelen en kansel in gebeeld-

houwd hout, grafstenen met inscripties, enige schilderijen en een klok uit de 16e eeuw."  

 
Tenslotte volgt nog een beschrijving uit Statistique Archéologique du Nord, 1867: 

“Onder Bergues (Bergen): 

Abdij van Sint Victor, bijgenaamd het Nieuwe Klooster. Huis voor vrouwen van de orde van St. 

Augustinus, gesticht in 1227 door GUILLAUME (WILLEM) VAN SPYCKER, Heer van het landgoed van 
die naam; overgeplaatst naar Bergues in 1248 door gravin Margaretha. 

 

Onder Spycker: 
Ligging boven het kanaal van Bourbourg naar Duinkerken; oostelijk van Bourbourg en aan de ro-

meinse weg lopend van Cassel naar zee. Oude namen: Spicris, 1121, bezit van de abdij van Sint 

Winoc, Miraeus: Spicre, 1186, cartulaire de Watten. (Cartulaire betekent verzameling van titels   
rechten, aanspraken betrekking hebbend op de tijdelijke/wereldlijke rechten van een klooster of kerk. 

Wapenschilden: zilver met zwarte leeuw. 

Historische feiten: alvorens te worden verplaatst naar Bergues in 1248, werd de abdij van Sint Victor 

in 1227 in Spycker gesticht door de HEER VAN SPYCKER. 
Er is sprake van een zekere ROMOLD SPYCKER, zoon van Ermengarde en van zijn zoon Eustache in 

verscheidene oorkonden betrekking hebbend op de abdij van Watten.” 
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              Omslag Flandria Illustrata -  Pieter Kaerius (1571 1646) 
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        Pagina uit Flandria Illustrata waarin een beschrijving van Spieckere 
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Kaart Frans-Vlaanderen uit 1975 
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Kaart Frans Vlaanderen uit 1732 
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 Kaart Frans-Vlaanderen uit 1732. Omcirkeld het dorp Spycker, geschreven als Spijker 
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  Fragment uit Flandria – Pieter Kaerius (1571 – 1646) Pieter Kaerius of Pieter van den Keere, 

  geboren Gent 1571; van hem is de eerste echte ‘Atlas der Nederlanden’(1617) Linksboven het dorp Spycker, 

  geschreven als Spieckere. 
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Bergen-ambacht, Joannes Janssonius (1588-1664) 
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Kaart van het oude Flandria van Gerardus Mercator uit 1595 



HET GESLACHT SPIJKER 

445 

 

 
 

 
 
Kaart Artesia uit 1624 met Belgisch Zuid-Vlaanderen en Frans-Vlaanderen door Johanne Surhonio Montensi 

(Visscher) 
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Het telefoonboek uit 1978 

van het dorp Spycker 

649 inwoners (de `Spyckers') volkstelling van 1975, waarvan 9 buitenlanders; 808 kiezers, 425 
huizen, 125 woningen; 919 hectare. Gemeente gelegen aan de Route Départementale 131. 

Kanton Bourbourg op 10 km van Bourbourg, 11 km ten zuid westen van Duinkerken en 73 km 

van Lille. Rivierhaven boven het kanaal van Bourbourg en het kanaal Colme. 

Wapen: zilver, bezaaid met zwarte blokjes en klimmende zwarte leeuw met pijlen over alles heen. 
Oorlogskruis 1939 1945 en herinneringsmedailie van Duinkerken 1939 1945. Historische gegevens: 

oude naam Spicris, 1067 (Spijker = grenier (fr.), dat wil zeggen korenschuur, graanzolder). De abdij 

van Sint Victor of Nieuwe Klooster werd gesticht in 1227 in Spycker, door een Heer van de plaats, 
en overgeplaatst naar Bergues in 1248. Er was een bloeiende verering van Sint Léonardus bij de put 

(of poel, plas), waarvan het water de naam had nierziekten te genezen, bevallingen te vergemakke-

lijken en kinderen met engelse ziekte weer te laten lopen. (Zie speciale beschrijving: Spycker; La 
source du Délieur). Deze gemeente maakte vroeger deel uit van Flandre Maritime (Vlaanderen bij de 

zee) en van de diocees van Sint Omer. 

 

Hoewel niet te bewijzen en waarschijnlijk nooit te achterhalen, ligt het voor de hand dat het niet is 
uitgesloten, en zelfs aannemelijk zou zijn, dat het geslacht SPIJKER uit dit zogeheten Frans Vlaande-

ren, sterker nog uit het dorp SPIJKER afkomstig is, evenals geslachten met de naam SPIJCKER, VAN 

SPIJKER of VAN SPIJCKER en dat men wegens geloofsvervolging naar Nederland is uitgeweken. 
Daarbij zou men zich kunnen voorstellen, dat men zich in verschillende plaatsen in Nederland heeft 

gevestigd, hetgeen kan worden geconcludeerd uit de onderzoekingen, die op de volgende bladzijden 

beschreven zijn. 
 

 

 

1 
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Tijdens enkele reizen door Frankrijk in 1972 en 1976 bezocht de samensteller van dit boek het dorp 

Spycker om te proberen meer bijzonderheden te vinden. Niets herinnerde aan de oude beschrijvin-
gen uit De Navorscher van 1882 en het boek Les Flamands de France uit 1850. Het dorp is in de 

eerste wereldoorlog van 1914 1918 en in de tweede wereldoorlog van 1940 1945 grondig verwoest 

en daarna weer opgebouwd. 

Oude huizen zijn zeldzaam, ook de oude kerk met de beroemde klok, waarop het Nederlandse ge-
dicht, is verdwenen en vervangen door een moderne kerk. 

 

Een onderzoek werd nog ingesteld op de oude begraafplaats achter de kerk; hier lagen nog oude 
graven, ook met Nederlandse namen, doch geen enkel graf met de naam SPIJKER. Men moet aanne-

men, dat er in het dorp Spycker geen enkel aanknopingspunt met de familienaam SPIJKER is te vin-

den. Er werd in het dorp ook geen Vlaams meer gesproken, hoewel een enkele oudere inwoner zich 
enige uitdrukkingen wist te herinneren. 

 

Verrassend was echter om buiten het dorp, aan de weg langs het kanaal, een groot, oud stenen ge-

bouw, eigenlijk twee gebouwen aan elkaar, aan te treffen, waarvan het ene gedeelte wellicht een 
korenschuur geweest kan zijn, hoewel een inwoonster van Spycker vertelde, dat er cichorei in ge-

droogd werd. Het gebouw was voorzien van een kelder en meerdere droogzolders met ventilatiera-

men en sleuven. In de kelder bevond zich, in de dikke muren ingebouwd, een groot aantal ovens (de 
vuurresten waren nog zichtbaar), welke hebben gediend om de zolders via kanalen te verwarmen en 

de cichorei (vroeger wellicht graan) te drogen. Buiten het aangebouwde bijgebouw was een metalen 

worm aangebracht met stortput waardoor vermoedelijk het door de boeren aangevoerde graan naar 

binnen werd getransporteerd. 
Door het ontbreken van een jaartal kon niet worden vastgesteld hoe oud de gebouwen waren. 

 

 
 

 
 

                        Droogschuur (graanschuur of spijker?) bij het dorp Spycker 
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Onderzoeken naar vóórkomen van 

de naam Spijker in andere plaatsen 

n de `Lage Landen' hadden de huwelijken gesloten in de Hervormde Kerken (Nederlandse en 
Franse) rechtskracht. Niet hervormden (Mennonieten, Lutheranen, Remonstranten enz.) trouw-

den ten overstaan van de overheid en natuurlijk ook in hun eigen kerken. 

In Leiden beginnen de registers met publikaties van de afkondigingen van de Hervormden in 1575 

en lopen door tot en met 1795. De 47 delen worden bewaard in het Gemeente Archief van Leiden. In 
deze registers werden de huwelijken van personen afkomstig uit Lille en omstreken genoteerd en 

wel van die tussen 1575 1710. 
Overgenomen uit:  

Nord Généalogie, Bulletin du Groupement Généalo-
gie de la Region du Nord, Flandres. Mariages des 

Personnes de la ville de Lille et ses environs à Leiden3. 

 

 

Heerlijkheid NISSE (bij Goes, Zeeland). 
Eerst bezit van het geslacht van der Nisse, later bezeten door de Erven J.H. Verschoor. 

JAN TIELEMAN SPIJKER (in trouwboek Nederlands Hervormde Kerk van Nisse: JOHANNIS TIELMAN 

SPIJKER), eerst Schout en Secretaris van Waarde, later Baljuw en Secretaris van Nisse. Door huwe-

lijk ambachtsheer van Nisse, overleden januari 1794 te Goes. Hertrouwde namelijk met Geertruida 
van der Nisse, ambachtsvrouwe van de Heerlijkheid Nisse, overleden maart 1796. Beiden zijn in de 

kerk van Nisse begraven; van beiden prijkt het wapen op het orgel, (zie bijgevoegde afbeelding van 

het wapen van JAN TIELEMAN SPIJKER; opmerkelijk is dat dit wapen drie staande zilveren nagels of 
spijkers op rode achtergrond vertoont). JAN TIELEMAN SPIJKER had geen mannelijke nazaten. Daar 

de kerkelijke boeken van Waarde door oorlogshandelingen (1940 1945) zijn verbrand, is niet na te 

gaan van welke landstreek J.T. SPIJKER en zijn ouders afkomstig zijn. 
 

Notitie gevonden bij het Koninklijk Nederlandsch 

Genootschap voor Geslacht  en Wapenkunde,  

's Gravenhage. 

 

Tijdens een vluchtig onderzoek in maart 1972 in de Nederlands Hervormde Kerk te Nisse werd het 
alliantiewapen van JAN TIELEMAN SPIJKER inderdaad gevonden op het orgel. 

de grafstenen van SPIJKER VAN DER NISSE en VERSCHOOR SPIJKER werden niet aangetroffen. Het is 

mogelijk, dat de stenen geheel zijn uitgesleten of dat de graven in een afzonderlijke kelder zijn on-
dergebracht. Er is althans een afgesloten gedeelte in de kerk, waar vroeger werkzaamheden zijn uit-

gevoerd. 

Tijdens een onderzoek in maart 1972 in het Rijksarchief te Middelburg werd in het trouwboek van 

de Nederlands Hervormde Kerk van Nisse de ondertrouwdatum gevonden op 23 maart 1771, doch 
de naam geschreven als JOHANNIS TIELMAN SPIJKER. In de doopboeken van Nisse werd geen doop  

of geboortedatum gevonden. Het is mogelijk, dat JAN TIELEMAN SPIJKER in Waarde werd geboren, 

doch de kerkelijke boeken van Waarde zijn verloren gegaan.  

                                                   
3 Huwelijken van personen uit de stad Lille en omstreken in Leiden. 

I 
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Verder waren in het Rijksarchief van Middelburg verschillende genealogieën van het geslacht Van 

der Nisse aanwezig. JAN TIELEMAN SPIJKER komt hierin meermalen voor, evenwel zonder geboor-
tedatum en zonder opgave van ouders. 

Hierdoor is dit onderzoek vastgelopen. 

 

Bijgevoegd een overdruk met fragment kaart noord Frankrijk uit het boek Verheerlijkt Vlaandre", 
van A. Sanderus, uitgegeven in 1735 te Leyde (Leiden). Hierop komt het dorp Spyckere eveneens 

voor. Het fragment is genomen uit een Belgisch genealogisch tijdschrift, waarin een boek voor Frans 

Vlaanderen van W. van Hille wordt aangekondigd, getiteld Histoire de la Prévôté de Saint Donat 
dans la châtellenie de Bergues. Avec liste des magistrats, de la population et généalogie de 400 

familles qui en avaient la bourgeoisie. 

 
De schrijver hiervan heeft 400 genealogieën en kwartierstaten samengesteld, die soms terug gaan tot 

anno 1400. 

 

In de algemene inhoud komen duizenden namen uit deze streken voor. 
 

Zeer bijzonder is wel, dat onder de 400 genealogieën ook de naam SPICKER voorkomt. Hoewel af-

wijkend van schrijfwijze is het mogelijk dat het hier een verbastering van de naam SPYCKER betreft, 
daar deze naam in Overijssel, noord Duitsland, alsmede in Frans  en Belgisch Vlaanderen wordt 

uitgesproken als SPIEKER 

 

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de resultaten van het onderzoek naar de naam SPIJKER in 
andere plaatsen dan Blokzijl. Meerdere voorbeelden komen in andere hoofdstukken van dit boek nog 

voor. Door verder onderzoek zal moeten blijken of de gevonden gegevens aansluiting geven op de 

Blokzijlse stamreeksen. 
 

Het ligt in de bedoeling aan dit boek een bijlage toe te voegen van alle gegevens over het voorkomen 

van de naam SPIJKER buiten Blokzijl. 
 

 

 

 
 

Dick (vormgever van dit boek), Tom en Sandra Spijker bij het naambord van het  

  dorp Spycker (1990) 



HET GESLACHT SPIJKER 

453 

 

 
 

 Het dorp Spycker in noord Frankrijk 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Cornelis Spijker (samensteller van dit boek) bij het naambord  

    van het dorp Spycker (1972) 
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Huwelijksacte van Willem Spijcker, laeckenwerker. Geboorteplaats: ’t Landt van Berch = Berghen Ambacht, 

dichtbij het dorp Spycker in Frans-Vlaanderen. Uit: Trouwboeken Archief te Leiden. Huwelijken van vluchte-

lingen uit Belgie en Frankrijk (Vlaanderen) 
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Huwelijksacte van Jan Spijcker. Uit: Trouwboeken Archief te Leiden. Huwelijken van vluchtelingen uit Belgie 

en Frankrijk (Vlaanderen) 
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De achternaam Spijker in Nederland 

it: 2000 familienamen naar gegevens van de volkstelling van 1947, samengesteld in 1988, 

bijeengebracht door E.J. van Rooij. Dit is de laatste volkstelling geweest in Nederland; een 

volgende kan niet meer worden gehouden vanwege de privacy van de bevolking. Het is dui-
delijk dat er tussen 1947 en 1992 heel wat veranderingen zijn opgetreden, doch deze zijn helaas niet 

meer te traceren. 

 

 

Provincie / gemeente Aantal gemeenten Aantal personen 

Groningen 16 112 

Friesland 10 42 

Drenthe 7 45 

Overijssel 31 528 

Gelderland 28 222 

Utrecht 22 205 

Noord-Holland 37 215 

Zuid-Holland 31 150 

Zeeland 1 1 

Noord-Brabant 8 44 

Limburg 3 4 

Amsterdam 1 204 

Den Haag 1 54 

Rotterdam 1 59 

Totaal 197 1885 
 

Verdeling achternaam SPIJKER naar provincie / gemeente 

 

 
 

U 
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Groningen 

Appingedam 1 Nieuwolda 8 Stedum 1 

Delfzijl 7 Noordbroek 1 Termunten 6 

Groningen 15 Onstwedde 7 Veendam 26 

Haren 6 Scheemda 1 Vlagtwedde 2 

Hoogezand 4 Slochteren 17 Wildervank 2 

Muntendam 8     

 

Friesland 

Achtkarspelen 2 Hemelumer/Old.. 1 Sneek 3 

Ameland 1 Leeuwarden 2 Weststellingwerf 15 

Barradeel 1 Lemsterland 3 Wymbritseradeel 1 

Heerenveen 3     

 

Drente 

Anlo 1 Emmen 5 Odoorn 1 

Assen 13 Norg 1 Zuidwolde 34 

Coevorden 12     

 

Overijssel 

Almelo 13 Hellendoorn 3 Staphorst 24 

Ambt Delden 9 Hengelo 21 Steenwijk 1 

Avereest 42 Kampen 12 Steenwijkerwold 3 

Blokzijl 3 Kuinre 1 Tubbergen 3 

Borne 1 Losser 12 Urk 5 

Dalfsen 13 Nieuw Leusen 48 Vriezenveen 1 

Den Ham 10 Oldemarkt 8 Weerselo 41 

Deventer 40 Oldenzaal 6 Wierden 7 

Enschede 37 Ommen 10 Zwolle 53 

Gramsbergen 8 Raalte 11 Zwoller Kerspel 2 

Hardenberg 80     

 

Gelderland 

Apeldoorn 45 Gorssel 3 Renkum 2 

Arnhem 50 Harderwijk 7 Rheden 4 

Barneveld 3 Heerde 1 Rozendaal 5 

Brummen 7 Hengelo 1 Voorst 11 

Doesburg 6 Heteren 2 Wageningen 2 

Doetinchem 22 Hummelo 5 Winterswijk 7 

Elst 4 Nijkerk 4 Zelhem 1 

Epe 6 Nijmegen 0 Zevenaar 1 

Ermelo 4 Putten 1 Zutphen 10 

Geldermalsen 3     
 

Gedetailleerde gegevens per provincie 

 

Het gezin SPIJKER uit Blokzijl bestond uit man, vrouw en twee zonen, derhalve drie mannelijke gezinsleden. 

Zij waren van elders gekomen en dreven een bakkerij in Blokzijl. In de zestiger jaren is het gezin vertrokken 

naar de provincie Zuid-Holland. 
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Utrecht 

Amersfoort 47 Linschoten 1 Snelrewaard 1 

Baarn 1 Loenen 3 Soest 23 

Breukelen/Nij.. 1 Loosdrecht 27 Utrecht 48 

De Bilt 1 Maarsseveen 1 Vleuten 1 

Driebergen/Rijs..  5 Maartensdijk 3 Wilnis 2 

Harmelen 2 Mijdrecht 16 Zeist 3 

Hoogland 6 Rhenen 2 Zuilen 2 

Kamerik 9     

 

Noord-Holland 

Aalsmeer 3 s Graveland 1 Nieuwe Niedorp 2 

Abbekerk 5 Haarlem 40 Nieuweramstel 7 

Alkmaar 8 Haarlemmermeer 18 Ouderamstel 2 

Amsterdam 204 Heemskerk 3 St. Pancras 7 

Andijk 1 Heemstede 4 Twisk 8 

Ankeveen 1 Hilversum 28 Uitgeest 3 

Assendelft 1 Hoorn 1 Uithoorn 2 

Bergen 1 Huizen 2 Velsen 11 

Beverwijk 3 Koog a/d Zaan 7 Westwoud 2 

Bloemendaal 1 Laren 5 Westzaan 3 

Bussum 10 Medemblik 10 aandam 3 

Callantsoog 2 Midwoud 8 Zandvoort 1 

Enkhuizen 2 Nederhorst .. 1   

 

Noord-Brabant 

Breda 2 Helmond 5 Roozendaal/Ni.. 6 

Eindhoven 26 ‘s Hertogenbosch 5 Rosmalen 1 

Geldrop 1 Oss 2 Tilburg 1 

 

Limburg 

Maastricht 1 Kerkrade 2 Munstergeleen 1 

 

Zeeland 

Kruiningen 1     

 

Zuid-Holland 

Alkemade 2 Leiden 13 Sommelsdijk 1 

Benthuizen 1 Lekkerkerk 1 Vlist 2 

Bergambacht 8 Maassluis 10 Voorburg 2 

Bodegraven 26 Nieuwveen 2 Waddinxveen 1 

Boskoop 17 Noordwijkerhout 1 Warmond 1 

De Lier 1 Oegstgeest 1 Woerden 2 

Delft 9 Pijnacker 1 Woubrugge 4 

Den Haag 54 Rijnsaterswoude 12 Zoetermeer 7 

Gouda 2 Rijswijk 1 Zoeterwoude 2 

Hazerswoude 4 Rotterdam 59 Zwammerdam 1 

Hillegom 2 Schiedam 11 Zwijndrecht 1 
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Groningen Gelderland 

Spieker  Delfzijl  6 Spieker  Gorssel  6 

  Groningen  25   Lichtenvoorde  13 

  Hoogezand  9   Voorst  31 

  Sappemeer  21   Warnsveld  12 

  Slochteren  8 Spijkers  Apeldoorn  6 

  Veendam  4   Arnhem  5 

  Wildervank  3   Lichtenvoorde  17 

  Zuidbroek  4   Maasdriel  17 

van Spijker  Beerta  1   Nijmegen  16 

  Groningen  1   Epe  6 

  Nieuwerschans  1   Renkum  3 

  Winschoten  1   Zelhem  4 

Friesland   Ruurlo  2 

Spieker     Spiecker  Winterswijk  1 

Spijcker     van de Spijker  Apeldoorn  1 

van Spijker  Heerenveen  1 van 't Spijker  Epe  9 

  Sneek  3   Gorssel  1 

van 't Spijker  Leeuwarden  1   Voorst  4 

Drenthe   Wageningen  1 

van Spijker  Meppel  6   Zutphen  1 

  Ruinen  6 van Spijker  Doornspijk  11 

van 't Spijker  Havelte  3 Utrecht 

Spiker  Anlo  1 Spijkers  Utrecht  11 

Overijssel   Amersfoort  2 

Spieker  Deventer  6   Soest  1 

  Bathmen  4   Zuilen  6 

  Wierden  3 van Spijker  Amersfoort  1 

  Zwolle  3   Renswoude  2 

van Spijker  Avereest  10   Vinkeveen  10 

  Kampen  5 Noord-Holland 

  Ommen  14 Spijkers  Amsterdam  30 

  Staphorst  32   Beverwijk  14 

  Zwolle  11   Haarlem  10 

van het Spijker  Diepenveen  17 Speijker  Amsterdam  14 

  Olst  9 Spijcker  Amsterdam  3 

van 't Spijker  Enschede  30 Noord-Brabant 

  Almelo  14 Spijkers  Tilburg 510 

  Borne  5   Goirle  86 

  Deventer  27   Boxtel  19 

  Vriezenveen  10   Oisterwijk  6 

  Wierden  2   Oosterhout  6 

  Zwolle  14   Schaick  13 

Spijkers  Enschede  5   Udenhout  19 

  Gramsbergen  14   Vught  19 

  Ommen  5    

  Hardenberg  16    

  Hengelo  2 

 

   

 
Achternamen met een andere spelling of met een voorvoegsel (per provincie en per gemeente) 
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Limburg 

Spijkers  Bingelrade  6 

  Geleen  5 

  Gulpen  4 

  Heerlen  28 

  Hoensbroek  7 

  Horn  6 

  Kerkrade  10 

  Munstergeleen  29 

  Nuth  6 

  Sittard  13 

  Wittem  6 

van de Spijker  Kerkrade  4 

  Venlo  1 

Zeeland 

Spieker     

Spijkerman     

van 't Spijker     

van de Spijker     

Spijkers  Middelburg  1 

  Spijkerboer  4 

Speijkers  Middelburg  3 

  Bruinisse  3 

  s-Heer Ar.  9 

Zuid-Holland 

Spijkers  Den Haag  35 

  Rotterdam  59 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
Die zijn voorgeslacht niet eert 
Is  zijn eigen naam niet weert.  

Dr. van Balen Blanken 
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Herkomst van ‘Spijkers’ 

aar aanleiding van gegevens uit de volkstelling van 1947: Bij beschouwing van de toenmali-

ge verdeling van de circa tweeduizend personen met de naam SPIJKER over de gemeenten in 

Nederland, blijkt de naam, althans in grotere groepen, vrijwel alleen voor te komen boven 
de grote rivieren. Merkwaardig is het dat in Friesland, waar toch vrij veel doopsgezinden voorkomen, 

de naam SPIJKER/SPIEKER vrijwel niet voorkomt. In Groningen komt vooral de naam SPIEKER voor, 

terwijl in Noord Brabant de naam SPIJKERS veel voorkomt. Zou geconcludeerd mogen worden, dat 

de namen SPIJKER(S) en SPIEKER vooral voorkomen waar ook de vroegere graanopslaggebouwen  
de `speichers'/`spiekers'/`spijkers'  gesitueerd waren: Saksen/Westfalen, Noord Zwitserland, de 

noordelijke en zuidelijke Nederlanden inclusief Belgisch  en Frans Vlaanderen? 

Walvisvaart 
In de zeventiende en achttiende eeuw waren in Den Helder en het nabijgelegen Huisduinen veel 

loodsen en commandeurs van de walvisvaart. Bij de namen van de personen, die genoemde beroe-

pen uitoefenden, staat diverse keren de naam SPIJ(C)KER vermeld. In 1992 werd gevonden dat die 
SPIJ(C)KERS vooral doopsgezind waren. Het is de eerste keer dat er buiten het geslacht uit Blokzijl 

een groep SPIJ(C)KERS werd gevonden die doopsgezind was. Naderhand werden ook elders in Noord 

Holland personen met de naam SPIJKER gevonden uit de zeventiende en achttiende eeuw die doops-
gezind waren. In geschiedkundige bronnen wordt vermeld dat de commandeurs van de walvisvaart 

voornamelijk afkomstig waren van boven de lijn Alkmaar Hoorn. Opgemerkt wordt: Huisduinen en 

Den Helder lagen oorspronkelijk op een eiland dat in de late middeleeuwen door een zanddijk werd 

verbonden met Holland. 
Tussen Holland (Hoorn) en west Overijssel was van oudsher een levendig scheepsverkeer, bijvoor-

beeld voor het verschepen van turf. Ook was de band tijdens de tachtig jarige oorlog, vooral tussen 

Blokzijl en Holland/West Friesland, zeer sterk. Tenslotte zouden veel walvisvaarders op Groenland 
afkomstig zijn uit Blokzijl. 

Uit bovenstaande gegevens zou de conclusie getrokken kunnen worden dat de genoemde doopsge-

zinde SPIJK(C)KERS uit Den Helder verwant zouden kunnen zijn aan het doopsgezinde geslacht uit 
Blokzijl. Een verband is echter nog niet aangetoond. 

Andere eventuele plaatsen van herkomst. 
In de literatuur zijn in Noord Holland diverse personen vermeld van vóór of omstreeks het jaar 1500, 
in Haarlem onder meer schepen/burgemeester DIRK SPIJKER. In West Friesland komt in gerechtelij-

ke stukken de naam SPIJ(C)KER nogal eens voor. SPIJKER wordt trouwens in vele genealogieën van 

families in Noord Holland genoemd, zij het dikwijls uit de zeventiende, achttiende en negentiende 
eeuw. 

Diverse groepen personen met de naam SPIJ(C)KER zijn aangetroffen (zestiende tot en met achttien-

de eeuw) in Loosdrecht en omgeving. De oudst genoemde is van 1642. 

In de provincie Utrecht werden verder nog vele groepen met de naam SPIJ(C)KER gevonden, onder 
meer: in de kwartierstaat van Ds. E. van Alphen (zie Inleiding, derde gedeelte) werd diverse malen 

de naam SPIJCKER vermeld uit de zestiende en zeventiende eeuw. In een toevoeging over een rechts-

zitting op 22 december 1451 op de brug van het kasteel Nijenrode wordt “eene GHIJSBERT SPIKER 

HENDRICZOEN” genoemd. 

In Repertorium op de lenen van de hofstede Langeralk te Willegen Langerak circa 1440 1791, auteur 

J.C. Kort in het maandblad Ons Voorgeslacht, worden diverse personen met de naam SPIKER(SZ), 

naderhand SPIJKER, genoemd uit de jaren 1412 tot en met 1457.  

N 
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    Nederlandse gemeenten waarin personen met de familienaam SPIJKER. Naar gegevens van de volkstelling 

    van 1947. In totaal zijn in 1947 1887 personen geteld met de naam SPIJKER zonder aangetrouwden. 
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Bij een van hen staat vermeld: “Benschop: in de hoeve waar Lambert Spiker op woonde 12 septem-

ber 1412 Willem Lambert Spikersz, op mindere helft Margaretha Ronse, 10 augustus 1419 Lambert 
Spiker, bij dode W. SPIJKER (vader)". Hieruit blijkt dat die vader, W(ILLEM) SPIJKER, wellicht is 

geboren tussen 1370 en 1400! 

Ook in Zuid Holland kwamen reeds in de late middeleeuwen personen met de naam SPIJ(C)KER voor. 

In Rotterdam als hofmeester van het Agnieten Zusterhuis vermeld: Willem Jan Heyensoen en WIL-

LEM SPIKER. Als schepenen van Gorinchem worden genoemd: CLAES ADRIAENSZ SPIJKER in 1464 

en VREDERIC CLAESZ SPIJKER in 1526. 

Hypothesen over de herkomst/verspreiding van families SPIJKER  
Uit de doop  en trouwboeken van Lochem blijkt, dat de naam SPY(C)KER en de bekende variaties 

ervan al in 1583 vele malen voorkwam. Als een SPIJCKER trouwde in 1583 mag worden aangeno-

men dat hij is geboren omstreeks 1560! 
In een voorwoord op de boeken wordt vermeld, dat Lochem in die tijd een garnizoensplaats was, 

waardoor veel soldaten huwelijken voorkwamen. Ook was er veel immigratie, vooral uit Vreden: 

een plaats net over de grens tussen Enschede en Münster! 
Opmerking: in de boeken vanaf 1700 wordt de naam SPIJKER uitsluitend op die wijze geschreven! 

In Brabant werd naast de naam SPIJ(C)KER ook een enkele keer de naam SPIJKER gevonden. Bij-

voorbeeld: Jan Spijker, priester in Den Bosch 1515 en Jan Spijker, schepen in Den Bosch, 1462 en 

1467. 
In de Nederlands Hervormde Kerk in Den Bosch komen op één grafsteen de namen SPYKER, SPY-

KERS en SPYCKERS voor (zie afbeelding). Dat moge opnieuw een bewijs zijn dat er meer gezocht 

moet worden bij de diverse variaties op de naam SPIJKER (data 1582 1770). 
In Noord Brabant en Limburg komen veel personen voor met de naam SPIJKERS.  

Op fiches bij de bibliotheek van de Nederlandse Genealogische Vereniging werden in Duitsland en 

vooral in Rheinland/Westfalen circa drieduizend personen aangetroffen met de namen SPICHER en 
SPIE(C)KER, vanaf circa 1640. Op soortgelijke fiches bij de Nederlandse Genealogische Vereniging 

betreffende Zwitserland werd circa 450 keer de naam SPYCHER (soms SPICHER) aangetroffen. Bij de 

naam SPEICHER werd verwezen naar SPYCHER. De oudste was ANNA SPICHER van 1561. De mees-

ten komen uit Köniz bij Bern, Zwitserland. 
 

Wellicht is de groep met de naam SPYCHER  ook uit Köniz  welke is geëmigreerd naar de Verenigde 

Staten verwant. De naam SPYCHER kwam reeds voor sedert 1354 in het kanton Bern, SPICHER 
sedert 1445 in het kanton Fribourg. Zie de in dit boek opgenomen publikatie A History of the SPEI-

CHER, SPICHER, SPYKER Family door Paul I. Speicher, historicus, gepubliceerd in 1961 door The 

Speicher Family Association uit Berks County, Pennsylvania, Amerika. Op de naamlijsten van ge-
vluchte wederdopers uit Zwitserland naar Kampen, Kampereiland en Groningen in de zeventiende 

eeuw, komen geen personen met de naam SPIJKER of variaties daarop voor. 

 

In België en Frans Vlaanderen is slechts enige malen de naam VAN DEN SPIJKERE en dergelijke 
aangetroffen, bijvoorbeeld in De gekochte Poorters van Mechelen: “HENRICUS VANDEN SPIJKERE 24 

september 1403 uit Willebroek en Jan vanden Spikere, zoon van Joannes, 9 augustus 1457 uit Wil-

lebroek”. 
In het poortersboek van St. Winoksbergen (Bergues, Frans Vlaanderen): “JACOB VAN SPIKERE 8 

november 1439”. Het dorp Spycker ligt enige kilometers van Bergues. 

Verspreiding van personen met de naam SPIJKER 
ER zijn verschillende mogelijkheden voor de verspreiding van (groepen) personen met de naam 

SPIJKER of variaties daarop: ze zijn uit Zwitserland via Duitsland, waar velen wellicht zijn gebleven, 

naar de Nederlanden getrokken.  
Aangezien ook ij de literatuur wordt vermeld, dat de naam een Saksische is, zouden ze uit het weste-

lijk deel van wat nu Duitsland is (vanaf Oost Friesland tot in Rheinland/Westfalen) bijvoorbeeld 

door economische omstandigheden of in verband met godsdienstige problemen/vervolgingen naar de 

Nederlanden zijn gegaan (ook naar Frans Vlaanderen, zie de geschiedenis). 
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Ze waren al in Vlaanderen en zijn door de vervolgingen naar de noordelijke Nederlanden gevlucht. 

Misschien was het veel simpeler: er waren in de noordelijke Nederlanden al groepen/personen die 
zich (eerst als bijnaam?) SPI(J)(C)KER noemden of werden genoemd. 

 

De SPIJKERS uit Noord Holland blijven ook een raadsel: waren zij daar als veehouders of in andere 

beroepen reeds gevestigd? Zijn ze vandaar, door de tachtig jarige oorlog gedwongen, overgestoken 
naar de omgeving van Blokzijl (Hasselt), bijvoorbeeld om mee te doen met het Münster gebeuren? 

Of met Hollandse schepen naar Blokzijl en omstreken vanwege de betrekkelijke veiligheid aldaar? 

Of zijn ze juist, bijvoorbeeld uit Westfalen via Overijssel, naar Holland gegaan vanwege veenont-
ginning. Later kwam de inpoldering in beeld en weer later de vraag naar zeelieden voor de scheeps- 

/walvisvaart. 

 
Er is nog veel te raden en te beantwoorden! 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
Elk uur is kostbaar. Wacht niet op een tijd die je beter 
uitkomt, want je bent niet zeker dat je die krijgen zult. 
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