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Vóórkomen van de naam Spijker 

buiten Blokzijl 

n het hoofdstuk Herkomst van het Geslacht Spijker staat vermeldt, dat in dit boek een lijst zal 
worden opgenomen van gevonden gegevens over het vóórkomen van de naam SPIJKER buiten 

Blokzijl.  Gedurende het jarenlange onderzoek werden echter zoveel aanduidingen betreffen-

de de naam SPIJKER aangetroffen, dat de samensteller van dit boek er van heeft afgezien deze op te 

nemen. Voor dit doel werd gebruik gemaakt van de laatste volkstelling in Nederland van 1947 (zie 
hiervoor het hoofdstuk De Achternaam SPIJKER in Nederland). 

Ook betreft het vermeldingen in genealogische en kerkelijke boeken, genealogieën en kwartierstaten, 

waarbij fragmenten van stamreeksen uit verschillende provincies maar vooral uit Noord  Holland, 
die echter geen van alle aansluiting geven op de genealogie van het geslacht SPIJKER uit Blokzijl. 

 

Om toch een inzicht te geven in de verspreiding van de naam heeft de samensteller enkele interes-
sante voorbeelden opgenomen, waaronder de geschiedenis en het alliantiewapen van Jan Tieleman 

Spijker uit de Heerlijkheid Nisse in Zeeland, de grafsteen in de Hervormde kerk te 's Hertogenbosch, 

het vóórkomen van de naam in de Verenigde Staten van Amerika en vooral de rijtuig , auto  en 

vliegtuigfabriek SPIJKER uit Amsterdam. 
 

Wellicht bieden latere onderzoekingen de mogelijkheid om verschillende geslachten SPIJKER met 

elkaar in verband te brengen. 
 

Tijdens een vakantiereis door de Verenigde Staten van Amerika bezocht de samensteller van dit 

boek de Staat Michigan en in het bijzonder de stad Grand Rapids, waar veel Nederlanders zich in de 
18e eeuw en later hebben gevestigd. 

Bij onderzoek in het plaatselijke telefoonboek bleek, dat ook de geslachtsnamen SPYKER en VAN 

SPYKER voorkomen. De volgende namen werden aangetroffen: 

CLARK J. SPYKER, DICK SPYKER, DIRK J. SPYKER, J. SPYKER, JON W. SPYKER, RAY SPYKER, DO-

NALD VANSPYKER, EVART VANSPYKER, HERMAN VAN SPYKER en ROBT VANSPYKER. 

 

Ook in het plaatsje Battle Creek werd de naam gevonden:  
HARRY J. SPYKER, P. SPYKER, RALPH SPYKER en RICHARD L. SPYKER. 

 

Als bewijs worden hierna de desbetreffende bladen uit de telefoonboeken van Grand Rapids en Batt-

le Creek bijgevoegd. 
 

Het is vrijwel zeker dat de voorouders van deze mensen zich vanuit Europa hier hebben gevestigd, 

wellicht ook uit Nederland. Mogelijkerwijs kan in de toekomst met deze families contact worden 
opgenomen om te weten te komen of er enig verband is met Nederlandse geslachten SPIJKER. 

 

 

I 
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      Titelblad van ‘A History of the Speicher Spicher Spyker Family’ 
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Speicher, Spicher, Spyker 

uit Zwitserland 

n de Mennonite Bibliography 1631 1961, Volume II, pagina 622, werd gevonden, dat een 
zekere PAUL I. SPEICHER in Pennsylvania, U.S.A. in 1961 een boekje heeft geschreven, geti-

teld A History of the SPEICHER, SPICHER, SPYKER Family, uitgegeven door The Speicher Fami-

ly Association en aanwezig in de Mennonite Historical Library van het Bluffton College in Bluffton, 

Ohio, U.S.A.  
Via Amerikaanse vrienden is de samensteller in 1991 in het bezit gekomen van een kopie van dit 

boekje van 51 pagina's. 

 
Hoewel er geen directe aanleiding is om te veronderstellen dat de in de genealogieën genoemde per-

sonen zouden kunnen behoren tot de stamreeksen van het geslacht SPIJKER uit Nederland (de verha-

len beginnen eerst in 1737), zijn de gegevens dermate interessant dat hiervan een korte beschrijving 
wordt gegeven. 

 

Het boekje van Paul I. Speicher begint bij de religieuze oorlogen en vervolgingen van de nieuwe 

hervormers en hun volgelingen in Europa in de 16e en 17e eeuw. Duizenden wederdopers, luthera-
nen en anderen waren op de vlucht, eerst vanuit Zwitserland en daarna uit Duitsland en Frankrijk, 

naar onder andere de noordelijke Nederlanden, andere Europese landen en Amerika. 

Nadat in de 16e eeuw reeds grote groepen, vooral Zwitserse dopers, naar Duitsland en Frankrijk 
waren uitgeweken of verbannen (stad en kanton Bern stuurde ze met schepen vol de Rijn af naar 

Duitsland), bezocht een zekere William Penn (een Engelse Quaker) in de 17e eeuw het Rijnland en 

probeerde de in erbarmelijke omstandigheden levende vluchtelingen over te halen naar Amerika te 
emigreren en de kortelings door hem gevestigde staat Pennsylvania te bevolken. 

 

De eerste groep die op Penn's uitnodiging inging was een aantal Mennonieten, geleid door Francis 

Pastorius. Zij kochten land van Penn, zeilden, waarschijnlijk van Rotterdam via Engeland naar Ame-
rika en arriveerden in Oktober 1683 in Philadelphia. Een deel van Philadelphia is nu bekend als 

Germantown. De emigranten waren boeren, wevers, ververs en andere textielberoepen, kortom boe-

ren en textielarbeiders. Enige jaren later voer een groep vluchtelingen uit de Elzas, die zich eerst in 
de staat New York hadden gevestigd, met hun weinige bezittingen op vlotten de Susquehanna rivier 

af tot Middleton. Vandaar trokken zij over de Swatara Creek en bereikten tenslotte Berks County in 

Pennsylvania. 

 
Eerst in 1737 emigreerden de SPYKERS en de SPEICHERS naar Amerika. John (Johann?) PETER SPY-

KER, zijn vrouw en verscheidene kinderen arriveerden aan boord van het zeilschip St. Andrew op 14 

september 1737 in Philadelphia en vestigden zich in Western Berks County, Pennsylvania. 
 

Ulrich Speicher zeilde met het schip Charming Nancy of London en arriveerde op 8 oktober 1737 

met zijn gezin in Philadelphia. Ook hij trok verder en vestigde zich in Berne Township, nu Berks 
County, Pennsylvania. 

 

De kleinkinderen van JOHN (JOHANN ?) PETER SPEICHER I veranderden later de spelling van hun 

stamnaam in SPICHER. 

I 



‘VREEMDE’ SPIJKERS 

535 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
Berks County 

Fragment van de kaart van de staat Pennsylvania in Amerika. Berks County werd vroeger Berne Township 

genoemd. De staat wordt nog steeds Pennsylvania Dutch genoemd. 

In de zeventiende en achttiende eeuw werd het westelijk gedeelte Berne Township  genoemd door de vele Zwit-
serse mennonieten die hierheen emigreerden (zie de plaats Bern). Maar nog veel meer Duitsers, Lutheranen 

en ook Doopsgezinden, vluchtten naar Pennsylvania, geleid door William Penn. 
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      Fruit- en graanschuur in het wapen van ‘SPEICHER’  
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Kaart van Zwitserland 
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Verschillende van deze eerste SPEICHERS en 
SPICHERS zijn begraven op het Lost Creek 

Mennonite Cemetry Oakland Mills, en van de 

Spykers op het Lewisburg Mennonite Cemetry. 

Op de begraafplaats van de North Heidelberg 
Church in Pennsylvania is een gedenkteken 

opgericht voor de eerste emigranten van de 

families SPEICHER, SPICHER en SPYKER. 
 

De naam SPYCHER (later SPYKER) bestaat in 

het Kanton Bern in Zwitserland sinds 1354 en 
de naam Spicher in het Kanton Fribourg sinds 

1445; families met de naam SPYCHER (SPY-

KER), SPICHER en SPEICHER wonen sinds eeu-

wen in de plaatsen Köniz, Gerzensee en Wicht-
rach ten zuiden van Bern en in Bern zelf. Om-

dat in Bern en omgeving de vervolging van 

wederdopers zeer hevig is geweest en duizen-
den van hen moesten vluchten of werden ver-

bannen, is het zeer wel mogelijk dat de ge-

noemde families naar de Jura zijn uitgeweken, 

waar men vele jaren rustig heeft kunnen leven 
en wonen, en waaruit men eerst in de 18e en 

19e eeuw naar Amerika is geëmigreerd
1
. 

 
Van de SPYKERS, SPEICHERS en (SPICHERS) is 

ook een wapen bekend: gedekt met schildkle-

den en een kroon, stelt het wapen een klein 
huis voor, genaamd Stoeckli met zolderverdie-

ping, welke diende als opslagplaats voor fruit 

en gedroogd vlees; men zou zich kunnen voor-

stellen dat hierin ook graan werd opgeslagen 
en gedroogd. Er kan geen misverstand over 

bestaan dat deze schuren dezelfde oorsprong 

hebben als SPIJKER, SPYKER, SPEICHER en 
SPICHER, namelijk het Latijnse SPICARIUM. 

 

 
 

 

 

 
 

 
There is een old belief that on some distant shore far 
from despair and grief old families shall meet once more 

Tekst bij het 
Speichre  Memorial 

 

                                                   
1 Zie hiervoor de hoofdstukken Vervolging en Verstrooiing van de Wederdopers en De Wederdopers Ontgon-

nen de Zwitserse Jura. 

Speicher Spicher Spyker Memorial 

Erected in memory of our pioneer forefathers Ulrich 

Speicher and Peter Spyker and their descendants, 

who migrated from South Germany to Berks County 

in the year 1737. 

Ulrich Speicher arrived in Philadelphia aboard the 

Charming Nancy Oct. 8. 1937, and settled near 
Bernville. He had two sons, Michael and Peter. 

Peter Spyker arrived in Philadelphia aboard the St. 

Andrew Sept. 6, 1737, and settled near Stouchsburg. 

His son Henry, was a Colonel in the Revolutionary 

War. 

By theair courage and sacrifices they helped to lay 

the foundations of our great and beloved nation. 

Speicher Family Association, Paul I. Speicher, His-

torian 

Dedicated August 12, 1961 

(Erected in the cemetery of the North Heidelberg 
Church) 
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Als toevoeging op A History of the SPEICHER, SPICHER, SPYKER Family in Berks County, Pennsylva-
nia, USA, kan nog het volgende worden vermeld.  

 

Sinds vele jaren heeft de kerk van de Mormonen in Salt Lake City in de staat Utah in Amerika een 

archief aangelegd van Christenen die over de gehele wereld in kerkelijke boeken voorkomen, terug-
gaande tot de zestiende eeuw. Deze gegevens zijn later fotografisch overgebracht op duizenden mi-

crofiches, waarop ongeveer 150 miljoen namen met een aanwas van circa tien miljoen namen per 

jaar.  
 

Vanaf 1992 zijn deze gegevens ook verkrijgbaar bij het betreffende Nederlandse kerkgenootschap: 

de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, centrum voor familiegeschiedenis te 
Amsterdam en Apeldoorn, en ook bij de Nederlandse Genealogische Vereniging te Naarden.  

Bij de eerste navraag betreffende de bovengenoemde namen uit Pennsylvania, die in vroeger eeuwen 

in het gebied ten zuiden van Bern in Zwitserland voorkwamen, was het resultaat honderden namen 

uit vele dorpen in deze kleine landstreek uit de zestiende, zeventiende achttiende, negentiende en 
twin-tigste eeuw. Zoals men op een klein uittreksel van een microfiche kan zien, waren de oudste 

personen ANNA SPYCHER, SPICHER of SPEICHER genoemd uit 1561, 1572, 1578 en 1579, alle uit 

K6niz. De meest terugkerende namen zijn: Anna, Barbera, Benedikt, Christian, Elisabeth, Hans, 
Johannis, Mar-garetha, Maria, Niklaus, Peter en Samuel, waarvan de meeste personen woonachtig 

waren in het dorp Köniz. Men kan aannemen dat velen van deze personen dopers zijn geweest. Kö-

niz is vooral in de twintigste eeuw enorm uitgegroeid tot een voorstad van Bern, waar, zowel in Kö-

niz als in Bern, nog steeds talloze personen met de namen SPYCHER en SPICHER wonen, zoals uit het 
telefoonboek 1992 van Bern blijkt. In de genoemde kleine dorpen zullen deze namen niet veel meer 

voorkomen. Bij een bezoek aan Gerzensee bijvoorbeeld in 1993, bleek daar nog maar één vrouw met 

de naam SPICHER voor te komen. 
 

 

 
 
      SPYHER, SPICHER of SPEICHER in Bern en omliggende dorpen 
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        Grafsteen in de Nederlands Hervormde Kerk te ‘s Hertogenbosch 

 

 
Memento mori 
Gedenk te sterven 
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De Spijker auto 

oewel er geen bewijsvoering is dat de bouwers van de beroemde SPIJKER automobiel, de 

gebroeders H.J. EN J. SPIJKER, tot dezelfde afstamming behoren als het geslacht uit Blok-

zijl, vonden de samenstellers van dit boek het interessant hierover enkele gegevens te ver-
melden. 

 

In de dagbladen van november 1885 verscheen destijds de volgende advertentie, gevonden bij het 

Centraal Bureau voor Genealogie in Den Haag: 
“Bij onderhandsche akte dd 21 november 1885 is tusschen HENDRIK JAN SPIJKER en JACOBUS SPIJ-

KER, rijtuigfabrikanten, wonende te Hilversum, aangegaan eene Vennootschap ten einde handel te 

drijven in rijtuigen en aanverwante artikelen onder de Firma Gebroeders SPIJKER, die gevestigd zal 
zijn te Amsterdam en Hilversum. De Vennootschap wordt geacht een aanvang te hebben genomen 

op 1 november 1885 en wordt aangegaan voor den tijd van 10 jaren en 2 maanden. Voor het opne-

men of ter leen geven van gelden, het vervreemden of bezwaren van bezittingen der Vennootschap, 

het aankoopen van onroerende goederen, het huren van lokalen wordt de medewerking van beide 
Vennooten vereischt. Geschiedende deze bekendmaking overeenkomstig de bepaling van artikel 28 

van het Wetboek van Koophandel. 

H.J. SPIJKER 
J. SPIJKER” 

 

Na verschillende automobielen te hebben gebouwd, brachten de gebroeders SPIJKER in 1902 de hier-
bij afgebeelde automobiel op de markt, welke als eerste ter wereld was uitgerust met een zes cilinder 

motor. De wagen had tevens aandrijving en remmen op de vier wielen; iets uitzonderlijks in die da-

gen. De ontwerpers en de bouwers van dit voertuig streefden naar perfectie en zij mochten daarin 

goeddeels slagen. Het was daarom niet te verwonderen, dat de naam SPIJKER een bijzonder ver-
trouwde klank kreeg. Niet alleen in eigen land, maar ook ver buiten onze landsgrenzen. Men denke 

daarbij ook aan de grote autorace tussen verschillende merken door Europa naar Istanboel in Turkije, 

welke door SPIJKER werd gewonnen. 
SPIJKER werd een begrip, maar moest toch door de steeds groter wordende buitenlandse concurrentie 

de strijd opgeven. Waarschijnlijk heeft hieraan ook meegewerkt het feit, dat de oudste vennoot, H.J. 

SPIJKER, bij de scheepsramp van het stoomschip Berlin in 1909 jammerlijk omkwam. 
 

Vermeldenswaard is nog, dat de beroemde Gouden Koets, welke in 1898 ter gelegenheid van de 

troonsbestijging van Koningin Wilhelmina door de Amsterdamse burgerij werd geschonken, even-

eens door SPIJKER werd gebouwd. 
 

 

H 
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De Spijker-automobiel uit 1902 
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Spijker 1904 
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           Spijker 1904 Tonneau 

 

 
   Diverse Spijkers 

 
 

 
       Spijker 1924 6 cyl. 
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Rijtuigfabriek van de Gebroeders Spijker 

rootste in Nederland; Maatschappelijk kapitaal f. 500.000,  . De Rijtuigfabriek opgericht 

door de Gebroeders SPIJKER is de grootste inrichting van dien aard in Nederland. In het jaar 

1880 aangevangen, heeft zij in een tijdsverloop van ruim tien jaar eene gunstige bekendheid 
en uitgebreide relatiën verkregen, die den tegenwoordigen omvang der fabriek vereischen. 

 

Men heeft hare rijtuigen niet alleen onder de meeste aanzienlijke equipages in Nederland, doch vindt 

die ook in gebruik in het buitenland en overzeesche gewesten, terwijl jaarlijks een aantal gala rijtui-
gen voor Oostersche vorsten en aanzienlijken wordt vervaardigd. 

 

De fabriek is volledig voorzien van de nieuwste werktuigen en hulpmiddelen van den tegenwoordi-
gen tijd. Zij heeft een stoommachine van 75 paardekrachten, die een aantal werktuigen in beweging 

brengt, dienende tot verlichting van handenarbeid en tot volmaking van het fabrikaat. 

IJzer en staal worden met stoomkracht gesmeed en gevijld, geslepen en gedraaid, geschaafd en ge-

stoken, geboord, gebogen en gestuikt, terwijl houtmachines dienen tot draaien en schaven, steken, 
zagen en buigen van harde houtsoorten. 

Voor schilderwerk dienen verf , schuur  en polijstmachines en stik  en plooimachines voor be-

kleederswerk. 
De drooging van hout, één der hoofdfactoren voor soliede en duurzaam werk, geschiedt door een 

langzame gelijkmatige en onafgebroken stoomverwarming. Voorts dienen afzonderlijke lak  en 

verfkamers, eveneens door stoom verwarmd, tot het verkrijgen van lakwerk met een diepen duurza-
men en glasachtigen glans. 

 

De toepassing van deze werktuigen heeft het groote voordeel, dat de rijtuigen bewerkt kunnen wor-

den met eene juistheid en zuiverheid, waaraan bij de gewone wijze van bewerking niet kan worden 
gedacht, en dat eene ruime toepassing kan worden gemaakt van staal en andere moeilijk te bewerken 

materialen die de lichtheid bevorderen en de soliditeit verhoogen. 

 
Alle onderstellen zijn geheel van ijzer en staal vervaardigd. Deze kunnen daardoor veel meer elegant 

van vorm worden gemaakt; zij zijn nauwkeurig berekend en bewerkt, hebben eene bijzondere inrich-

ting om te smeren op de plaatsen waar zulks het meeste noodig is en draaien daardoor zeer gemakke-
lijk. Zwaar draaiende onderstellen zijn nadeelig voor de trekkracht en in vele gevallen de hoofdoor-

zaak van een ondragelijk rommelen en knerpen. De gewone onderstellen, van gezaagd hout en met 

ijzerwerk beslagen, zijn geheel afgeschaft en worden niet meer gemaakt. 

 
Onze wielen zijn meer dan dubbel zoo duurzaam als gewone en wat het uiterlijk betreft het glans-

punt en de kracht van onze fabrikage. Als materiaal hiervoor wordt uitsluitend hickory hout gebe-

zigd, eene zeer vaste en uiterst taaie, langvezelige Amerikaansche houtsoort. De constructie is dan 
ook zeer veel van de gewone te onderscheiden; de spaken worden niet als vroeger met pennen in de 

naven gedreven, doch zijn gevat in een metalen band, die flauwkeurig afgedraaid en om het hout 

geperst is. De velgen bestaan voor ieder wiel uit slechts twee stukken die, met stoom gebogen, den 

omtrek van het wiel vormen en de spaken omsluiten. De wielbanden zijn van staal en met kleine 
voorspringende kanten, die afgerond zijn ter voorkoming van beschadiging door trottoirs en tram-

rails. 

 

G 
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De veeren hebben op hare scharnierverbindingen en wrijvingspunten open gaffels en rollen, die een 

gutta percha omhulsel bevatten, waarbinnen buizen van brons om het knerpen der scharnierschroe-
ven weg te nemen en tevens de schokken te amortiseeren. Zij worden vervaardigd van de beste kwa-

liteit van Engelsch veerenstaal dat, in olie gehard, eene buitengewone duurzaamheid en elasticiteit 

verkrijgt. Eene speciale inrichting waardoor de kwaliteit van staal en constructie onwedersprekelijk 

duidelijk wordt aangetoond, geeft het recht te beweren, dat verzakken of breken van veeren niet kan 
plaats hebben. 

 

De assen worden gesmeed uit massief Zweedsch ijzer, zonder lasschen of inbuigingen. Hierdoor 
behoudt het ijzer zijne vastheid en taaiheid en wordt het ontstaan van breuken onmogelijk gemaakt. 

De bussen der assen worden evenzoo gesmeed, van bessemerstaal en niet meer als vroeger van ge-

goten ijzer gemaakt. 
 

De glasramen van gesloten rijtuigen worden voorzien van in koper gevatte caoutchouc loopers ter 

voorkoming van het rammelen. Door verbeterde constructie der portieren komt het klemmen, vooral 

bij Landauers, niet voor. De lantaarns worden voorzien met caoutchouc ter voorkoming van het 
rammelen der glazen. 

 

Het is bij de fabrikatie van rijtuigen eene eerste voorwaarde, dat naar vaste plannen en eene bere-
kende constructie worde gewerkt en dat de rijtuigen, met alle onderdeelen, vooraf uitvoerig worden 

ontworpen en in teekening gebracht. Deze branche van teekenwerk wordt aan de fabriek in haren 

vollen omvang behandeld. 

 
Overgenomen uit de in 1974 uitgegeven herdruk van 

de officiële, drietalige  

Spijker Rijtuig Catalogus uit 1890. 

Deze uitgave kwam tot stand met de welwillende me-

dewerking van het Nationaal Rijtuigmuseum `Nien-

oord' te Leek (Groningen) door Uitgeverij Skarabee 

B.V., Laren (Noord Holland). 

Zie ook het nawoord uit deze catalogus door H.B. Vos. 
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Nawoord behorende bij de 

Spijker Rijtuig Catalogus 

uit 1890 

eze catalogus werd kort na 1890 uitgegeven door de SPIJKER fabriek, die bekend stond om 

haar kwaliteitsrijtuigen. Na de bouw van de Gouden Koets werd de fabriek bepaald beroemd 
in Nederland en nog steeds heeft de naam een klank als het merk van de eerste Nederland-

sche auto's. In 1880 richtten HENDRIK JAN en JACOBUS SPIJKER de Rijtuigfabriek Gebroeders SPIJ-

KER op in Hilversum, bij Amsterdam, zoals het briefhoofd zegt. Zij waren geboren, respectievelijk in 

1855 en 1857, als zoons van Jacobus Sr., smid en brandstofhandelaar aan de Kerkbrink te Hilversum. 
De fabriek werd gevestigd aan het Stationsplein. 

 

De goede kwaliteit van hun produkten bezorgde aan beide jonge fabrikanten al spoedig een grote en 
een gegoede cliëntèle. In deze eerste periode werden nog veel onderdelen met de hand gemaakt; de 

SPIJKERS zelf, met hun smidsopleiding van huis uit, smeedden persoonlijk belangrijke delen van het 

onderstel. Men bood een keuze uit 24 tot 30 modellen en leverde ook de bijbehorende paardetuigen. 
 

De groei van de fabriek leidde in 1886 tot een verhuizing naar Amsterdam; het hoofdgebouw aan de 

Reguliersdwarsstraat, de fabriek aan de Nieuwe Kerkstraat. Maar al in 1887 wordt de laatste overge-

bracht naar de Stadhouderskade. Beide gebouwen zijn vooraan in de catalogus afgebeeld; de SPIJ-

KERS waren duidelijk trots op hun nieuwe onderkomen. De fabriek is toegerust met de nieuwste 

machines en één van de afbeeldingen toont een buitenlift om de wagens op het platte dak te brengen, 

waar de lak tot grote hardheid nadroogde; men streefde naar een diepe duurzame en glasachtige 
glans. 

 

Vanaf het begin spreekt het briefhoofd van de fabrikage van luxe rijtuigen en rijtuigen voor export 

en die export moet al spoedig een gewichtig deel van de zaken hebben uitgemaakt, onder meer naar 
Engeland, naar Brits Indië en naar onze koloniën. Omwille van de internationale relaties schreef men 

al gauw SPYKER in plaats van SPIJKER en de auto's werden later consequent onder die naam ver-

kocht. 
 

In het Nationaal Rijtuigmuseum te Leek wordt een arreslede bewaard, die met SPIJKER gemerkt is, 

maar deze werd dan ook speciaal vervaardigd voor een Amsterdammer die commissaris was van de 
fabriek, de heer J.H. van Eeghen. Een grote vergulde leeuw, die het familiewapen houdt, bekroont de 

boeg van de slee. 

 

De grootste glorie voor de fabriek was in 1897 de opdracht tot het bouwen van de Gouden Koets. 
Men had ervaring door bestellingen van Indische vorsten en de commissaris van Eeghen was voor-

zitter van het erecommité van de `Vereeniging van het Amsterdamsche Volk tot het aanbieden van 

een huldeblijk aan H.M. Koningin Wilhelmina', hetgeen de vererende opdracht wel verklaart. Daar-
bij, het was inderdaad een passend geschenk, omdat de monarchie niet een echte kroningskaros be-

zat, zoals dat toch eigenlijk hoorde. 

 

D 
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Anderhalf jaar werken onder persoonlijke supervisie van de beide directeuren leidde tot het prachti-

ge resultaat van een technisch en esthetisch geraffineerd uitgevoerd werkstuk, dat op 7 september 
1898 aan de jonge Koningin werd aangeboden. De kostprijs van 120.000 gulden was tenslotte niet 

alleen door Amsterdam, maar door het gehele Nederlandse volk bijeengebracht. 

 

Deze grote opdracht luidde meteen een nieuw tijdperk in, want in 1898 ging men naast rijtuigen ook 
automobielen van eigen merk fabriceren. Al in voorgaande jaren hadden de SPIJKERS voorzien hoe 

de auto in de toekomst het rijtuig zou verdringen. Zij hadden zich op dit nieuwe terrein bekwaamd 

en waren begonnen Benz chassis van een carrosserie te voorzien, terwijl zij de motoren verbeterden; 
transformeren noemde men het. 

 

Nu werd een nieuwe fabriek gebouwd aan de Amsteldijk en de naam Rijtuigfabriek SPYKER werd 
veranderd in Industriële Maatschappij Trompenburg. De naam SPYKER werd nadien voor automo-

bielen even befaamd als voor rijtuigen, maar wij zijn daarmee beland in een tijdvak waarvoor deze 

catalogus niet meer geldt. 

 
In de catalogus worden 34 modellen van rijtuigen getoond, waaruit men zijn keuze kon maken. Die 

keuze was bedoeld voor een zeer bepaalde cliëntèle, want de meeste typen zijn koetsiersrijtuigen 

voor particulier gebruik. Men diende dus over een eigen koetsier te beschikken. 
De sportieve zelfrijwagens, die verderop zijn afgebeeld, zijn echter ook van een fraaie en degelijke 

uitvoering en zeker niet bedoeld voor boeren en buitenlui. De als laatste getoonde mailcoach is ook 

in de eerste plaats een particulier rijtuig, al noemt men het in de Nederlandse beschrijving ook ge-

schikt voor reisondernemingen. 
 

Men richtte zich dus op een vermogend publiek en de hoge prijzen duiden daar ook op, want een 

SPYKER rijtuig was inderdaad duur. Respectabele kleinere rijtuigfabrieken boden vergelijkbare typen 
aan voor de helft van de prijs. 

De koetsiersrijtuigen, met een bok dus, zijn het duurst, eerst toont de catalogus er vier van verschil-

lend type, die op riemen hangen   op 8 veren zegt de tekst. Dat garandeerde een prachtige vering en 
verhoogde het cachet. Dan volgt een serie stadsrijtuigen van de gebruikelijke typen: berline, landau-

er, coupé en mylord (wij zouden zeggen victoria) in variaties. De Hansom cab was in Londen zeer 

algemeen, maar heeft in Nederland niet willen aarden. Er zullen maar weinige van gemaakt zijn. 

Dan volgen rijtuigen, die men in de stallen van grote buitenplaatsen zag, op het land dus, en die 
meer sterk en practisch dan elegant waren; diverse typen van break, omnibus, phaeton en dogcart. 

Tot slot een Engelse mail coach, het hoogst geprijsd van alle, en in ons land weinig in gebruik. Be-

doeld als jacht  en sportwagen was het type ook geschikt voor openbaar vervoer, zoals dat in Enge-
land gebeurde. Maar wij waren meer gesteld op het continentale type, de diligence. 

 

Zo reed men in de laatste jaren van de 19e eeuw en zo dienden de SPIJKERS hun klanten. 
 

H.B. Vos, 

Conservator Nationaal Rijtuigmuseum Nienoord, 

1974 
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De koninklijke Spijker 

ulla tenaci invia est via. Een zeldzaam mooie spreuk, zeker voor een firma die in het weg-

verkeer een stuk brood verdient:“Voor hem die volhoudt is geen weg onbegaanbaar”.Het 

was de spreuk die de fabriek van SPIJKER voerde. Die fabriek, waarvan de naam nog steeds 
bekend is gebleven vanwege zijn auto's, was oorspronkelijk een smederij en later een rijtuigmakerij. 

En als rijtuigmaker bouwde SPIJKER een vervoermiddel dat nu nog steeds honderdduizenden Neder-

landers op één dag per jaar in werkelijkheid of op de televisie zien: de Gouden Koets, die Koningin 

Wilhelmina op 7 September 1898 werd aangeboden ter gelegenheid van haar troonsbestijging en 
door haar in 1901 bij haar huwelijk aanvaard. 

 

De gebroeders SPIJKER hebben indertijd zelf een machtig mooie beschrijving van deze koets gege-
ven: 

“Deze koets dan, waarbij in de versieringen de renaissance stijl is gevolgd en die bestemd is om door 

acht paarden te worden getrokken, rust op een onderstel met dubbele veren en hangt aan riemen met 

een dubbel stel flèches met zwanenhalzen, waardoor het mogelijk is om in een beperkte ruimte te 
keren. Al de hout  en ijzerwerken zijn verguld. De vier beeldgroepen boven op de kap stellen de 

hoofdbronnen van ons volksbestaan voor: landbouw, handel, nijverheid en scheepvaart, en dragen 

tevens de koninklijke kroon en waardigheidstekenen. De kroonlijst heeft een gebogen vorm, zodat 
men volgens de door Hare Majesteit te kennen gegeven wens, rechtop in de koets kan staan zonder 

door de kap gehinderd te worden. 

 

De in de rijtuigfabriek der gebroeders Spijker (Stadhouderskade) vervaardigde Gouden Koets, die 7 septem-

ber 1898 in het Paleis voor Volksvlijt aan Koningin Wilhelmina werd aangeboden (ontwerptekening door H.J. 
& J. Spijker, Atlas Gem. Archiefdienst) 

N 
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De binnenbekleding heeft een crèmekleurige ondergrond en is met zijde op gaas in zogenaamd petit 

point bewerkt door meisjes uit verschillende weeshuizen, de Rijksschool voor Kunstnaaldwerk en 
door particuliere dames. Voor de uitvoering van dit naaldwerk waren meer dan een millioen steken 

nodig. De bekleding van de kap bestaat uit twee banen door lijsten in gouden passementerie. De 

versiering bestaat uit cherubijnen, die de Koninklijke initialen met linten omstrengelen en temidden 

waarvan een zon is aangebracht in verguld galvanisch zilver. In het bekleedsel der zijmatrassen en 
der zitkussens komen ornamenten voor van oranjebloesem en bloemenmotieven. De beschildering 

der panelen is uitgevoerd door de heer van der Waay, hoogleraar aan de Rijksacademie van Beel-

dende Kunsten te Amsterdam.” 
 

“Een gulden dag”, zoals één van de hogere werknemers van SPIJKER vertelde, beleefde men toen 

Koningin Wilhelmina haar eerste auto liet bouwen. Hij had toen de leiding van de carrosserie afde-
ling en begeleidde de directeur naar Het Loo om alle details met de koningin te bespreken. “Zelden 

hadden wij een cliënte met een dermate vriendelijk optreden.” De wagen, geleverd in 1911, werd 

een succes. Het was een model landaulette, dus met neerklapbare achterkap. Op beide zijportieren 

van de wagen was een sierlijke letter `W' met daarboven de koninklijke kroon aangebracht. Door een 
spreekbuis kon de koningin haar wensen kenbaar maken aan de bestuurder. 

 

In de wagen waren voetverwarmers aangebracht, die op temperatuur werden gehouden door het 
koelwater van de motor. Een mooie uitvinding waren de zitplaatsen die, als de koningin zich voor 

een raampje wenste te vertonen, met een enkele handgreep konden worden versteld. 

 

Om dit stukje over de koninklijke SPIJKER auto af te ronden: de eerste rit die met de SPIJKER, die het 
nummer `H 3632' droeg, gemaakt werd ging naar de Stadsschouwburg in Amsterdam, waar de ko-

ningin een weldadigheidsvoorstelling ten behoeve van het Groene Kruis bijwoonde. 

 
Overgenomen uit: 

Shell Journaal Van Vorsten en Paleizen, 1973 
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Offerte voor de Gouden Koets 
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Vandaag is de dag om gelukkig te zijn 
Probeer er naar te leven 
Want geen enkele dag is je gegeven 
Dan die dag van vandaag 
Gisteren ben je kwijt 
En morgen moet nog komen. 
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