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Burgers en bestuur van
de fortresse Blokzijl
in de 16e, 17e en 18e eeuw

I

n het gemeentearchief te Vollenhove berust het archief van de fortresse Blokzijl. Dit zogenaamde oud-archief van Blokzijl is niet geïnventariseerd en daardoor moeilijk toegankelijk.
Het is niet omvangrijk; op de plank neemt het ongeveer 1 meter plaats in. Het is zeker wel een
interessant archief. De vroegste stukken dateren uit het einde van de 16e eeuw; het overgrote deel is
echter 17e en vooral 18e eeuws.
Over de geschiedenis van Blokzijl is niet veel geschreven. Dat is merkwaardig. Zijn uitzonderlijke
plaats binnen Overijssel nodigt juist uit tot onderzoek.
Door de geringe belangstelling voor Blokzijls verleden is van zijn bestuursinrichting weinig bekend.
Het is de moeite waard te bekijken of het oud-archief een beeld kan opleveren van het bestuur en de
bestuurders van Blokzijl. Immers `institutionele geschiedenis', zoals dergelijk onderzoek heet, maakt
veel aspecten van een dorps- en stadsgeschiedenis duidelijk. Bovendien is Blokzijl als plaats die het
midden houdt tussen een dorp en een stad een bijzonder interessant `geval'.
Wij beperken ons bij het onderzoek tot het ancien regime. Dat wil in dit geval zeggen eind 16e eeuw
tot 1795.

Verschansing
De geschiedenis van Blokzijl neemt haar vlucht vanaf het einde van de 16e eeuw. Toen werd door
de gouverneur van Noord-Holland Diederik Sonoy aan de monding van de Steenwijker Aa een kleine schans gebouwd. Zoals Blokzijl later zelf memoreerde, was dit gebeurd om Holland te beschermen tegen Spaanse aanvallen vanuit zee. Naast dit militair-strategische belang zal men de overzeese
turfaanvoer hebben willen beschermen. In die tijd was turf als brandstof net zo belangrijk als olie nu.
Voor beide belangen was Holland bereid in de buidel te tasten. Het financierde de versterking en
bezetting van Blokzijl. Het is niet verwonderlijk dat Holland zich daarna eigenaar beschouwde van
de schans. Blokzijl werd daardoor feitelijk aan het gezag van de Overijsselse Staten onttrokken.
Overijssel voelde dit als een ongewenste inmenging in zijn zaken en aantasting van zijn soevereine
grondgebied. Diverse keren raakten de twee gewesten hierover met elkaar in conflict. In 1615 (8
maart) werd daaraan een einde gemaakt met de definitieve overdracht van de schans aan Overijssel.
In 1621 werd de fortresse vanaf de zeedijk in westelijke richting verder uitgebouwd met wallen,
bolwerken en contrescarpen. De fortificaties kwamen onder het gezag van de Raad van State.

Rechten
Politiek gesteund door soms de Staten van Holland, dan weer door de stadhouders en een grote economische bloei doormakend als turfoverslaghaven, had Blokzijl goede mogelijkheden tot verdere
ontwikkeling te komen. De schans probeerde zich daarvoor te voorzien van de vereiste papieren,
want bestuur, rechtspleging en nering konden alleen worden uitgeoefend op grond van vastgestelde
bevoegdheden, die waren neergelegd in privilegebrieven of octrooien. Als jonge gemeenschap ontbrak het Blokzijl aan deze rechten. Om ze te verwerven moest het een beroep doen op de stadhouder,
Overijssel en de drost van Vollenhove.
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Haven van Blokzijl (pentekening door Withaar)
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Men stond doorgaans huiverig tegenover de invoering van dergelijke nieuwigheden. Verlening van
octrooien stuitte op weerstand als dit indruiste tegen de rechten van anderen. De oudste rechten golden als de eerbiedwaardigste en wogen zwaar. Maar als het zo uitkwam werd zonder scrupules over
de bezwaren van verandering heengestapt; macht triomfeerde over de eerbied van bestaande rechten.
Blokzijl slaagde zeer tegen de zin van Overijssel erin om bij de stadhouder verschillende rechten los
te peuteren. Ook de buurstad Vollenhove zag met zorg hoe de fortresse mede daardoor een stedelijke
allure begon te krijgen, waarvan de concurrentie ten koste ging van haar aloude voorrechten.

Burgers
Blokzijl groeide snel aan het einde van de 16e en het begin van de 17e eeuw. De legering van krijgsvolk en de bloei van de turfhandel lokte mensen naar de stad in spe. Dit bracht voor de schans ook
de nodige kosten met zich mee, want de groei eiste bepaalde voorzieningen, zoals de aanwezigheid
van een schoolmeester en een vroedvrouw. Zij moesten van een traktement worden voorzien. De
kerk werd diverse keren vergroot om de toestroom van gelovigen een plaats te kunnen geven. Van
degenen die zich in de schans kwamen vestigen, mocht worden verlangd dat zij een eenmalige betaling deden voor het genot van deze voorzieningen. Met het oog hierop verzocht Blokzijl het bestuur
van Overijssel, Ridderschap en Steden, in 1644 (19 oktober) om van nieuwe ingezetenen een bepaald bedrag te mogen vorderen. Het verzoek werd ingewilligd. Blokzijl kreeg toestemming om van
vreemden, die zich binnen de fortresse of het panderambt (Kuinderdijk en Baarlo) kwamen vestigen,
20 goudgulden (=28 gulden) te innen. Mensen van buiten die een burgerdochter hadden getrouwd,
konden volstaan met de helft. In 1710 (2 augustus) werd het ingezetenen verboden onderdak te bieden aan vreemde lieden, die het burgerrecht niet hadden gewonnen of geen borgen hadden gesteld
voor de belofte gedurende zes jaren niet ten laste van de armenkas te zullen komen. De verordening
had blijkbaar weinig effect, want in 1719 (30 juni) waarschuwde de drost de Blokzijligers er nogmaals voor geen vreemdelingen in huis te nemen zonder het stellen van borgen.
In het oud-archief is een register bewaard gebleven, waarin de ontvangst van dit recht - door Blokzijl
als `burgerrechtwinning' aangeduid - over de periode 1700-1811 wordt verantwoord. Het register telt
in totaal zo'n 300 namen van burgers. Het register van 1644-1700 is helaas verloren gegaan. Opvallend is dat de nauwe betrekking met Holland niet naar voren komt in de herkomst van de burgers.
Het is niet onmogelijk dat het verloren gegane register dit wel geïllustreerd zou hebben. De burgers,
waarvan de herkomst is aangegeven, kwamen voor het merendeel uit de omgeving van Blokzijl.
Op de burgerlijst komt een tiental namen van joden voor. Zij vestigden zich vanaf de tweede helft
van de 18e eeuw in de schans. In 1771 werd de joodse gemeenschap op haar verzoek een stukje
grond afgestaan om de doden te begraven.

Bestuur: burgemeesters, gemeenslieden en schout
In het voorgaande werd aandacht geschonken aan de opkomst van Blokzijl als vestingplaats en turfhandelscentrum; in het volgende wordt stilgestaan bij het bestuur van de fortresse en wel bij de functies van burgemeester, gemeensman en schout.
In 1589 werd door prins Maurits aan de inwoners van de schans het recht (octrooi) verleend om jaarlijks op nieuwjaarsdag drie gedeputeerden - later meestal burgemeesters genoemd - uit hun midden
te kiezen. Zij zouden er op toezien dat de schans altijd, vooral gedurende de winter, goed voorzien
was van graan. Verder meesten zij toezicht houden op maten en gewichten en er voor zorgen dat
brood gebakken werd tegen een redelijke prijs en van juist gewicht. Mensen die de ordonnanties van
de gedeputeerden overtraden, zouden door hen mogen worden bestraft en beboet. In 1593 werd door
de prijs een aanvulling gegeven op het octrooi uit 1589. Daarbij werd bepaald dat uit de drie aftredende gedeputeerden er één moest worden gekozen die als oude burgemeester nog een jaar zitting
bleef houden, “den nieuwen tot stuur en onderregtinge in 't administreeren”. Hij zat als president de
bijeenkomsten van burgemeesters en gemeenslieden voor.
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Kaart Kuijper (1865) van de Gemeente Blokzijl
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Kaart Kuijper (1866) van de Gemeente Ambt Vollenhove
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In de aanvulling uit 1593 wordt ook omschreven hoe de verkiezing (keur) van burgemeesters gebeurde. 21 gemeensmannen moesten elk een boon trekken. Er waren negen zwarte en twaalf witte
bonen. Wie een zwarte boon trok werd keurman. De negen keurlieden moesten daarop één voor één
een kandidaat-burgemeester voorstellen. De kandidaten die van de keurlieden de meeste stemmen
kregen, werden aangesteld tot burgemeesters. Na hun verkiezing kozen de burgemeesters uit de volle
gemeente - bestaande uit 21 personen - negen gemeenslieden.
Keurlieden, gedeputeerden en gemeenslieden waren verplicht hun verkiezing aan te nemen. De burgemeesters en gemeenslieden moesten hun ambtseed afleggen in handen van degene die de prins
daartoe zou aanwijzen of anders in handen van de kapitein van de schans. Aan het einde van de 18e
eeuw werd de keur van gemeenslieden gedaan door de burgemeesters en gemeenslieden samen. Bij
een gelijk aantal stemmen werd het lot geworpen. De gemeenslieden werden voor het leven benoemd.
De prinselijke bemoeienis met Blokzijl had de wrevel opgeroepen van de Overijsselse Staten. Zij
verzochten de prins in 1594 geen plaatsen in de provincie met privileges te begiftigen zonder hun
toestemming en verklaarden de rechten, die in het nadeel van de Landschap Overijssel waren verleend en streden tegen de privileges van de stad Vollenhove, ongeldig. Het is daarom opmerkelijk
dat drost Jan Sloet de Jonge drie jaar later alsnog het recht van de burgemeesters van toezicht op
maten en gewichten en broodzetting bevestigde, al was het dan voorlopig. In 1598 bevestigde hij
ook nog de procedure van de keur voor 1599 en volgende jaren. De drost zal de opkomst van Blokzijl als belangrijk turfhandelscentrum in zijn ambtsgebied hebben toegejuicht.
Het ging de schans in deze tijd voor de wind. De plaats groeide als kool en de handel floreerde. Men
had behoefte aan een eigen schout en wilde niet langer ressorteren onder de schout van Vollenhove.
In 1610 vond de prins goed dat de regeerders van Blokzijl drie personen zouden voordragen om
daaruit één te verkiezen tot schout van Blokzijl, Kuinderdijk (ten zuiden van Blokzijl) en Baarlo (ten
noorden van Blokzijl). De prins liet er wijselijk op volgen dat de aanstelling van de schout de goedkeuring van de Overijsselse Staten en de drost van Vollenhove moest hebben. De drost had al aangegeven niet afwijzend te staan tegenover dit plan, maar de Overijsselse overheid torpedeerde het.
Zij liet weten dat de onderpander van Blokzijl als ondergeschikte van de schout van Vollenhove als
vanouds het toezicht op de orde en politie binnen de schans bleef houden. Blokzijl kwam het jaar
daarop met het verzoek of men dan wilde toestaan dat de schout van Vollenhove één dag per week
zitting zou houden binnen de schans. Ook dit verzoek werd door de Staten afgeslagen; men wilde
alles laten bij het oude gebruik.
In het rampjaar 1672, toen de republiek in oorlog was met Frankrijk, Engeland en de kerkvorsten
van Keulen, Luik en Münster werd Blokzijl door prins Willem III in al de rechten bevestigd die door
Overijssel waren verworpen. Bovendien werden belangrijke aanvullende rechten gegeven, die Blokzijl de status van stad gaven. De prins zou voortaan uit acht voorgedragen kandidaten vier schepenen
(laten) kiezen. Dit viertal zou samen met de drie gedeputeerden rechter zijn in alle zaken van justitie
onder de 50 gulden. De schepenen zouden worden bijgestaan door een secretaris of gerechtsschrijver,
zoals in het noorderkwartier van Holland gebruikelijk was. Tot dusver had meestal de schoolmeester
of een gemeensman gefungeerd als secretaris. De prins bepaalde verder dat appèl van een uitspraak
van de burgemeesters en schepenen alleen mogelijk was bij het hof van Holland en West-Friesland.
Bovendien werd Blokzijl met zijn directe omgeving aan het rechtsgebied van de Vollenhoofse
schout onttrokken en met Kuinre en Blankenham verenigd onder een eigen schout.
Drie jaar later werd de rechterlijke bevoegdheid van burgemeesters en schepenen uitgebreid tot alle
civiele en criminele zaken. De drost van Vollenhove Jan Sloet tot Tweenijenhuizen en de schout van
Blokzijl Reinder van Dompselaar, die ook schout van Kuinre was, werd te verstaan gegeven zich
voortaan niet meer te bemoeien met de zaken van burgemeesters en schepenen van de fortresse.
Voor de zoveelste maal was sprake van een inmenging in Overijsselse aangelegenheden die niet
getolereerd kon worden. Zeker niet nu dit octrooi Blokzijl bevoegdheden had verleend die in Overijssel alleen de belangrijkste steden genoten.
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De schans van Blokzijl in 1597 door Joannes Vossius
(detail manuscriptkaart Vollenhove,Staats und Universitätsbibliothek te Hamburg)

Dat ging veel te ver. De Staten van Overijssel tekenden dan ook protest aan tegen de privilege-verlening. Onder druk van deze weerstand trok de prins in 1675 het stadsrecht weer in.
De jaren 1672-1675 kunnen voor Blokzijl, wat zijn bestuurlijke zelfstandigheid betreft, gelden als
gloriejaren. Het had even een stedelijke status genoten en bovendien voor korte tijd het genoegen
gesmaakt om van de Vollenhoofse schout af te zijn door samen met Kuinre over een eigen schout te
beschikken. Dat laatste was een gevolg geweest van de omstandigheden. De fortresse en Kuinre
waren door de Staatse troepen vanuit Friesland bevrijd van de Münsterse bezetting. Daardoor liep de
scheiding tussen bevrijd en het bezet gebied dwars door het schoutambt Vollenhove heen. Uit praktische overwegingen was het vrije Blokzijl aan het eveneens rechtsgebied van de schout van Kuinre
toegevoegd. Hij werd daarna schout van Blokzijl genoemd naar de voornaamste plaats in zijn vergrote ambtsgebied. De schout van Vollenhove Willem Bernars wilde, nadat ook de rest van Overijssel van de Münsterse troepen was bevrijd, af van deze tijdelijke inbreuk op zijn gezag. De Staten van
Overijssel steunden hem daarin en brachten de fortresse, Kuinderdijk en Baarlo weer onder het
schoutambt van Vollenhove.
Blokzijl had door zijn aanmatigend gedrag de drost en schout van Vollenhove tegen de haren ingestreken en irritatie gewekt bij de provincie. In 1697 (22 december) lieten de burgemeesters Gedeputeerde Staten weten dat zij “Inderdaat ten aansien van hun bedieningen niet anders konnen geconsidereert en aangemerkt worden als volmagten ten plattenlande, geen ander caracter off jurisdictie
binnen de plaats hebbende als privative over het poinct van desselfs finantie, veel weyniger eenige
de minste civile off criminele (nog yets dat daar na smaakt) maar dat deselve gehooren aen de judi-
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cature en inquisitie van de heere drost en scholtis een yder na gelegentheyt van zaaken in sijn respective ampt .........”
Ondanks deze knieval voor het oude wettige gezag legde Blokzijl van 1677 tot 1702 de burgemeesterskeur ter goedkeuring (opprobatie) voor aan Gedeputeerde Staten. Volgens het regeringsreglement uit 1675 waren de kleine Overijsselse steden daartoe verplicht als straf voor hun lafhartige
gedrag tijdens de Münsterse inval. Kennelijk wist men niet goed raad met de status van de schans.
Toen na het Tweede Stadhouderloze Tijdperk (1702-1747) het regeringsreglement opnieuw in werking trad, leverde Blokzijl zijn keur niet meer in. Mogelijk was men het er toen over eens: Blokzijl
behoorde niet tot de kleine steden. De fortresse bleef wel verplicht de burgemeesterskeur ten overstaan van de drost of zijn vertegenwoordiger te doen en goedkeuring te vragen. Na de bespreking
van de opkomst van Blokzijl als vestingplaats en turfhandelscentrum, de burgers die er zich vestigden en het bestuur van de fortresse, in het bijzonder de functies van burgemeester, gemeensman en
schout, zullen nu de groot-schippers en de mennonieten, welke groepen vanaf de tweede helft van de
17e eeuw deel uitmaken van het fortressebestuur, worden besproken.

Bestuur: groot-schippersgilde en mennonieten
In 1589 was aan de schippers van Blokzijl een gildebrief verleend door drost Jan Sloet de Oude. Het
octrooi werd in 1609 door de prins bevestigd. De gildemeesters van de schippers voerden het bewind
over de haven, het diep en de scheepvaart. Binnen de fortresse had zich in de loop der jaren een grote geloofsgemeenschap van mennonieten (doopsgezinden) gevestigd. Omdat doopsgezinden vanwege hun overtuiging geen militaire taken wilden uitvoeren, werden ze niet, zoals de overige schansbewoners, voorzien van wapens, maar moesten ze naar draagkracht een aantal brandemmers leveren.
Samen met de schippers beheersten zij er de handel en nering. Als belangrijke economische machtsfactor probeerden de doopsgezinden een voet
tussen de deur van raadzaal en gildekamer te
krijgen. Dat was niet eenvoudig, want daarbij
deed zich een probleem voor.

Titelpagina van: Perfect Memoriael, aengaende de
fortresse van Blockzyl waerinne wordt verhaelt ’t gene
soo omtrent ende binnen Blockzyl in den jaere 1672 is
geschiet
(Rijksarchief Overijssel, bibliotheek A664)
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Doopsgezinden mochten volgens hun overtuiging geen openbare ambten vervullen.
Omdat in de Republiek niemand gehouden
was iets tegen zijn geweten te doen, waren de
Blokzijler doopsgezinden in het verleden op
eigen verzoek vrijgesteld om als volmachten
en dergelijke op te treden. Overheidsambten
mochten doopsgezinden in de Republiek niet
vervullen. Dit was voorbehouden aan lidmaten van de Gereformeerde (= Nederlands
Hervormde) Kerk.
De doopsgezinde schippers waren wel lid van
het schippersgilde, maar werden niet verkozen in een gildeambt. Hoewel zij een meerderheid vormden binnen het schipperscollege
en de grootste schepen voerden, hadden zij
dus geen zitting in het gildebestuur. Deze
situatie begon de doopsgezinden steeds minder te bevallen. Zij stapten in 1640 over hun
gewetensbezwaren heen en lieten weten
voortaan wél voor een bestuursfunctie in
aanmerking te willen komen. Het schippersgilde was hier fel tegen. De doopsgezinde
schippers richtten zich toen tot het gewestelijk bestuur, maar dat wenste alles bij het
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oude te laten. Het werd wel goedgevonden dat de doopsgezinden in het vervolg een even hoge financiële bijdrage aan het gilde leverden als hun gereformeerde broeders.
De doopsgezinden lieten het er niet bij zitten. Ze ondernamen in 1657 opnieuw een poging om op
het gildekussen te komen. Ze voerden aan dat in de gildebrief geen onderscheid naar religie werd
gemaakt en dat hen daarom de toegang tot het gildebestuur niet kon worden ontzegd. De gereformeerden wezen erop dat zowel de prins als de drost gereformeerd waren en dat het daarom wel duidelijk was dat alleen gereformeerden tot het gildeambt mochten toetreden. Bovendien wreven ze de
doopsgezinden fijntjes onder de neus dat zij meer dan veertig jaar geleden zelf hadden verzocht vrijgesteld te worden te worden van elke bestuurlijke functie en in ruil daarvoor bereid waren geweest
een dubbele gildebijdrage te doen. Bovendien had de drost in 1631 (1 januari) bepaald dat geen ongedoopte personen van buiten de gereformeerde kerk tot gedeputeerden of gildemeesters gekozen
mochten worden.
De gereformeerde schippers hadden alle reden beducht te zijn voor de vergroting van de invloed van
de doopsgezinden in het gilde. Zij hingen immers “als cleeveclassen om eene” en hadden bijvoorbeeld onderling afgesproken dat een ieder van hen jaarlijks niet meer dan 16 à 17 turfvaartbeurten
zou uitvoeren, zodat “die eene sowell als d'ander solde konnen voortkommen ende an die Kost geraeken”. Eenmaal toegelaten tot de turfvaart -als stemhebbende en gelijkgerechtigde leden- zouden
de doopsgezinden de vaart naar hun hand kunnen zetten en gaan domineren, want zij waren in de
meerderheid en genoten op veel plaatsen gemakkelijker lossing dan de gereformeerden.
Het gevaar was niet denkbeeldig dat de mennisten in Blokzijl de gereformeerden van ambten zouden
uitsluiten door overstemming. Daarom sneed een door de doopsgezinden gemaakte vergelijking met
de situatie in de grote steden, waar doopsgezinden duidelijk in de minderheid waren en wel tot gildemeester konden worden verkozen, volgens hun gereformeerde colleges dan ook geen hout.
In 1672 constateerden de mennonieten dat zij zeventig van de grootste karveel- of potschepen bezaten en de gereformeerden maar 35 en dat de inkomsten van het gilde van jaar tot jaar verslechterden.
De gereformeerde schippers bleken niet in staat het gilde te besturen, “als sijnde geene van kennisse
en qualiteyt in het borgerlijcke en dat die schiepvaert angaet”. Erger nog, zij hadden door hun
“slempen en smeeren” de inkomsten schandelijk misbruikt en het gilde in de schulden gestort.
De mennonieten vonden het daarom niet langer verantwoord buiten de directie van het schippersgilde te worden gehouden. Zij besloten het Ridderschap en Steden opnieuw toegang tot het bestuur van
het gilde te vragen als gelijkwaardige leden. Waarschijnlijk heeft het provinciaal bestuur het verzoek
opnieuw afgeslagen.
Ondertussen ging het slechter met Blokzijl. Na 1650 liep de scheepvaart terug, de haven verzandde
en de fortresse zat tot over haar oren in de schulden. De regering van burgemeesters en gemeenslieden zag geen kans om de handel uit het slop te halen. Zij ging met het schippersgilde en de mennonieten rond de tafel zitten om zich te beraden over de zorgwekkende situatie. Men zag in dat een
goed uitgerust en goed onderhouden scheepsdiep het aangewezen middel was om de handel nieuw
leven in te blazen. Om het daarheen te leiden, legden genoemde partijen de directie van het diep in
handen van een college, bestaande uit een afgevaardigde uit de regering, één uit de schippers en één
uit de mennonieten. Op 6 juli 1661 werd door Gedeputeerde Staten het benodigde octrooi verleend
voor deze bijzondere bestuursconstructie. Maar het octrooi was nog niet afgekomen of er werd al
ruzie gemaakt. Op 6 februari 1662 werden de gerezen geschillen bijgelegd en in 1675 gaf de drost
van Vollenhove officieel zijn toestemming voor de aanstelling van een mennoniet tot mededirecteur
van het scheepsdiep.
In 1680 (3 februari) werd door de regering, de schippers en de mennonieten een overeenkomst gesloten die aan de directie van het scheepsdiep een grotere rol in het financieel beheer van de fortresse
toekende. Zes jaar later werd op basis daarvan onder druk van de slechte economische en geldelijke
situatie een reglement op de plaatselijke financiën vastgesteld. Dit verdrag zou bekend worden als
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In de periode van 1760 tot en met 1792 wordt alleen één lid uit het geslacht
SPIJKER vermeld, namelijk BEEN SPIJKER, geboren in 1715. Er worden echter
verschillende andere namen uit de genealogie SPIJKER genoemd.
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‘het convenant’, waarbij de verantwoordelijkheid voor het financie-wezen geheel in handen werd
gelegd van de drie colleges van regering, schippers en mennonieten. Alleen burgerzaken, zoals de
benoeming van een schoolmeester, bleven voorbehouden aan de burgemeesters en gemeenslieden.
Zo'n gedeelde regeringsverantwoordelijkheid was niet ongewoon. Ook Zwartsluis moet dat gekend
hebben.
In 1695 gaven Gedeputeerde Staten hun octrooi voor deze overeenkomst. De burgemeesters zouden
met drie gecommitteerde gereformeerde schippers en drie gecommitteerde mennonieten zitting nemen in een uitvoerend financieel orgaan, de `negenman' genoemd. Drie personen, gerecruteerd uit de
drie `bloedgroepen' zouden tot penningmeesters worden aangesteld. Sedertdien sprak men wel van
`de zesendertig regenten', bestaande uit drie burgemeesters met negen gemeenslieden, drie gecommitteerde schippers met het schipperscollege en drie gecommitteerde mennonieten met het mennonietencollege. Zij vormden de regering van Blokzijl. Ook komen we herhaaldelijk de aanduiding
`burgemeesters en negenmannen' tegen, waarmee waarschijnlijk de burgemeesters met de drie colleges van gemeenslieden, schippers en mennonieten te zamen worden bedoeld.
De samenwerking tussen de drie partijen verliep nogal stroef. Diverse keren beschuldigde men elkaar ervan zich niet aan het verdrag te houden. Alle onenigheid werd uit de weg geruimd in 1787 (17
Maart). In een plechtige verklaring beloofden partijen zich in het vervolg naar de inhoud van het
convenant te gedragen.
In 1692 (1 januari) behaalden de mennonieten een kleine overwinning. Ze kregen van de drost toestemming om voortaan aanwezig te zijn bij de jaarlijkse `afhoring' (verantwoording) van de rekening
van het gilde door de gildemeesters. Tot dan toe had het gilde de mennonieten buiten de financiële
verantwoording gehouden.
In 1705 (3 maart) dienden de mennonieten een aanklacht in tegen de gildemeesters van het schippersgilde. Ze verweten het gildebestuur dat het in strijd met het convenant twee personen uit het
gilde had verkozen die tevens gemeensman waren. In 1750 (14 januari) lagen de gildemeesters en de
doopsgezinden weer met elkaar overhoop. Eén van de gildemeesters had de mennonieten uitgenodigd deel te nemen aan de stemming over een nieuwe gildeknecht. Prompt bleek na het tellen van de
stemmen dat een mennoniet in de vakante plaats was gekozen. De gildemeesters verklaarden de keur
ongeldig en legden de kwestie voor aan de drost. Ze voerden het oude argument aan dat het doopsgezinden niet was toegestaan een gildefunctie te bekleden. Dit gold voor alle gilden maar wel in het
bijzonder voor het schippersgilde dat als een zogenaamd `plaetsengilde' deelnam aan de regering en
jaarlijks vertegenwoordigd was bij de verkiezing van de burgemeesters. De drost stelde het gildebestuur in het gelijk.
De fortresse raakte meer en meer in verval. In 1767 (23 februari) telde het groot-schippersgilde nog
maar vijf schepen. De dramatische neergang laat zich aflezen aan het aantal grote schepen dat Blokzijl als thuishaven had: in 1658 waren dat er nog 160 geweest! Met spijt werd gerefereerd aan de tijd
waarin tot glorie van de ingezetenen in een dichtregel boven de beurs was geschreven “Blokzijl
voert meer schepen in getal dan Overijssel heel en al”. Nu was de handel ingezakt, de haven verzand
en het scheepsdiep vervallen. De kooplieden moesten veel vaker een beroep doen op schippers uit
naburige plaatsen. Aan het einde van de 18e eeuw was de haven “om soo te zeggen een boerensloot”.
Blokzijl werd als havenplaats gemeden; zij was te duur en bood geen faciliteiten. De grote handelsstromen hadden zich eerst verplaatst naar Zwartsluis en later naar Meppel, dat daardoor een zeer
welvarende stad was geworden.
Blokzijl viel binnen de omwalling in een schoonheidsslaap.
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Vollenhoofse regesten

D

oor de heer A.J. Mensema, als archivist werkzaam bij het Rijksarchief van Overijssel in
Zwolle, zijn twee belangrijke Vollenhoofse bronnen toegankelijk gemaakt voor onderzoek.
Het betreft het zogenaamde Boek van Allerhande Akten uit het oud-rechterlijk archief van de
stad Vollenhove, en het Zijlboek van de Grote Zijl (Blokzijl) uit het huisarchief De Gelder. Beide
archieven berusten in het Rijksarchief van Overijssel in Zwolle. Beperken wij ons voorlopig tot Het
Zijlboek van de Grote Zijl te Blokzijl.
Deel IV in de serie Vollenhoofse regesten van A.J. Mensema, Het zijlboek van de Grote Zijl (Blokzijl), (1387), (1449), (1473), Zwolle 1990, betreft een transcriptie van het zogenaamde `zylboek', dat
jarenlang alleen bij enkele doorwrochte onderzoekers bekend was als een zeer belangrijke en exclusieve bron voor familieonderzoek. Maar dit handschrift, dat 38 papieren bladen omvat in een perkamenten band, is van groot belang voor de geschiedenis van de naaste omgeving van de stad Vollenhove. Om deze bron voor onderzoek meer toegankelijk te maken was het nodig dit middeleeuwse
handschrift om te zetten in hedendaags schrift (transcriberen). Het voornoemde handschrift is een
register van landbezitters: geërfden in het kerspel Vollenhove die voor de afwatering van hun landerijen profiteerden van de Grote Zijl. Zij moesten derhalve financieel bijdragen aan de instandhouding van de sluis. Het ging daarbij om de landbezitters ten noorden van De Leeuwte tot aan het gebied van de latere schoutambten IJsselham en Blankenham. Bedoelde afwateringssluis lag te - wat
later werd genoemd- Blokzijl .
Het ontstaan van dit handschrift is door Mensema gedateerd op 1449 of kort daarna, toen de Grote
Zijl werd vernieuwd. Het register is in één hand geschreven met latere aantekeningen. Het handschrift bevat tevens vier afschriften uit dezelfde tijd van oudere registers, respectievelijk uit circa
1398 (zijlboek), 1410 (het gildenregister van Beulake) en 1418 (zijlboek), en een register van de zijl
bij De Noorde uit 1456. Het laatste register geeft de namen van geërfden in de Barsbeker Binnenpolder die moesten contribueren in het onderhoud van de uitwateringssluis bij De Noorde. De registers van 1449 en 1418 geven de geërfden aan naar hun woonplaats of de plaats van hun voornaamste
bezitting. Als bijlagen werden door de bewerker toegevoegd een transcriptie van de akte, die de verdeling van de laatste gemeenschappelijke gronden in De Heven1 in het kerspel Vollenhove regelde,
en een integrale opname van het dijkrecht van Vollenhove, Wanneperveen en IJsselham uit 1411.
Evenals de toegangen op het Boek van Allerhande Akten, is de transcriptie van het Zijlboek voorzien
van een index op alle daarin voorkomende persoons- en topografische namen en wordt ze voorafgegaan door een korte inleiding en verantwoording.
Artikel van Jos Mooijweer overgenomen uit het
Historisch Kwartaalbericht Kondschap van de
Stichting Oudheidkamer Brederwiede

1

Rietheve? zie genealogie-beschrijving nummer III PIETER JACOBS SPIJKER, scheepstimmerman, die hier waarschijnlijk
een scheepstimmerwerf heeft gehad en gehuwd was met Trijntje Sijbels; volgens een akte van 6 februari 1647 verkoopt dit
echtpaar hun part in de Rietheve bij het Giethoornse meer (de samensteller).
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Detail van een koperen
lichtkroon in de Nederlands Hervormde kerk in
Blokzijl met afbeelding
van een schip. Waarschijnlijk werd deze
kroon door het grootschippersgilde geschonken.
Foto Machteld Strijkert.

‘Opschrift’ van het Zijlboek uit 1449
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Geschiedenis van Blokzijl

B

lokzijl, gem. in het kw. Vollenhove, prov. Overijssel, arr. Zwolle, kant. Vollenhove (6 k.d.,
13 m.k., 6 s.d.); liggende geheel door de gem. Ambt-Vollenhove ingesloten. Deze gemeente
bevat niets dan het vlek Blokzijl, beslaat eene oppervlakte van 18 bund. 28 v.r. 50 v. ell, heeft
349 huizen en telt ongeveer 1.700 inwoners, die meest hun bestaan vinden in handel en scheepvaart;
ook heeft men er eene zeer goede zoutkeet en eene leerlooijerij.
De Hervormden, die ruim 1.100 in getal zijn, maken, met die van het tot de gemeente
Ambt-Vollenhove behoorende gehucht Kuinderdijk en Baarle, en van de, tot de gemeente Steenwijkerwold behoorende gehucht Muggenbeet, de Wetering en het Nederland, eene gemeente uit, die tot
de klassis van Kampen, ring Vollenhove behoort, 1.600 leden telt, en door twee Predikanten bediend
wordt. De eerste, die hier het leeraarsambt heeft waargenomen, is geweest Jacobus Strijdonk, die
hier in het jaar 1584 beroepen is, en in het jaar 1595 weder van hier vertrok.
Het beroep van den Predikant geschiedt door den Kerkenraad.
De doopsgezinden, van welke men er 460 telt, maken, met die van de boven vermelde gehuchten,
mede eene gemeente uit, die 600 zielen telt. Vroeger had men hier drie Doopsgezinde Gemeenten,
als: eene vereenigde Vlaamsche en Waterlandsche gemeente, die door éénen leeraar, en twee afzonderlijke Vlaamsche gemeenten, waarvan de eene door éénen en de andere door drie Leeraars werden
waargenomen. De tegenwoordige gemeente wordt door éénen Predikant bediend.
Voorts heeft men hier 10 Rooms Katholieken, die tot de statie van Vollenhove gerekend worden, en
70 Israëlieten, die hier eene Synagoge hebben.
Men telt in deze gemeente 3 scholen, allen in het vlek Blokzijl, welke doorgaans te zamen door een
gemiddeld getal van 270 leerlingen bezocht worden.
Het vlek Blokzijl, bij de bewoners Blokziel genoemd, is zeer geregeld gebouwd, welvarend en net.
Het ligt zes uur N.N.W. van Zwolle, één uur N. van Vollenhove, 530 43' 40” NB 230 37' 3” OL,
dicht bij de plaats waar de Steenwijker Aa, meestal de Blokzijler Aa genoemd, in de Zuiderzee valt.
De Steenwijker Aa vervolgde weleer haren loop van het gehucht Muggenbeet af Noordwaarts tusschen Vollenhove en Blankenham door, de grens van die gemeenten uitmakende en viel, even beneden het kuipersluisje in zee.

Die vaart en uitwatering niet meer voldoende bevonden wordende, werd even vóór of onder het
stadhouderschap van den Graaf van Aremberg, van Muggenbeet zuidwestwaarts een kanaal gegraven tot in zee en op kosten van Steenwijk, Kuinderdijk en Karspel-Leeuwte eene sluis gelegd, die
men de Groote zijl heette. Het leggen dezer sluis veroorzaakte daar dadelijk eenen aanmerkelijken
aanwas van scheepvaart, en vermoedelijk zullen zich aldra eenige handeldrijvende lieden in de nabijheid van die sluis nedergezet hebben. Toen de Graaf van Aremberg Stadhouder van Friesland,
Overijssel en Groningen geworden was, moedigde hij de ingezetenen aan, om hier eene bekwame
haven te maken, tot welker bekostiging hij eene aanzienlijke som gelds uit zijne eigen middelen ten
geschenke gaf.
De haven, spoedig voltooid zijnde, lokte vele zeevaarders derwaarts, zoodat de plaats daaraan hare
opkomst en bloei te danken had, die zoo toenam, dat, in het tijdsbestek van een eeuw, hier, behalve
de mindere vaartuigen, honderd karveelschepen geteld werden, welke de Zuiderzee bevoeren.
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Gravure Bouttats van de vesting Steenwijk (1674)
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De merkwaardige belegering van Steenwijk, door de Spanjaarden, in de jaren 1580 en 1581, gaf
echter de eerste aanleiding om Blokzijl te omwallen, want de Stadhouder van het Noorderkwartier
der provincie Holland, Diederik Sonoy, door de Staten naar Overijssel gezonden zijnde, om den
Ridder John Norrits in het voorgenomen ontzet van Steenwijk behulpzaam te wezen, en hier den 1
Februarij 1581, met eenig voetvolk, geland zijnde, dat onder anderen ook gereedschappen tot
schanswerken medegevoerd had, liet er met der haast eene sterkte opwerpen, waaruit later eene vesting met vijf bolwerken ontstond.
Vóór de aankomst van Sonoy was deze plaats nog onder den naam van de Groote zijl bekend, maar
nadat zij door dien Veldoverste versterkt was, heeft zij den naam van Blokzijl (bevestigde zijl of
sluis) bekomen. De vestingwerken zijn echter thans zeer vervallen, maar het scheepsdiep is in het
jaar 1836 aanmerkelijk verbeterd en de beide thans aldaar liggende sluizen dienen niet alleen tot
uitlozing van het Overijsselsche en Drentsche veenwater maar ook tot doorvaart der turfschepen uit
die provinciën naar Holland en elders, zoo dat er in het jaar 1839 2.124 schepen, metende 81.936
tonnen, doorgevaren zijn.
Men heeft hier eene waag, die in het jaar 1592, bij vergunning van Prins Maurits, opgerigt is, en
waar in het jaar 1839 68.510 pond boter gewogen zijn.
De Hervormde Kerk, in het jaar 1609 gebouwd, is van toren en orgel voorzien. Aan den toren is den
9 October 1630 de eerste steen gelegd.
Het bedehuis der doopsgezinden, dat in het jaar 1669 gesticht werd, en vroeger voor de Vereenigde
Vlaamsche en Waterlandsche gemeente diende, is een klein maar net gebouw. Van beide kerken der
vroeger hier geweest zijnde Vlaamsche gemeenten wordt de eene gebezigd tot een lokaal voor het
departement der Maatschappij tot nut van 't Algemeen, dat den 11 Februarij 1835 opgerigt is en tien
leden telt, terwijl de andere tot woonhuis dient.
De drie in het vlek gevestigde scholen hebben: de eerste een gemiddeld getal van 120, de tweede 80
en de derde 70 leerlingen.
Blokzijl is de geboorteplaats van de Dichteres Gezine Brit, die in het laatst der 17e eeuw geleefd
heeft.
Toen Christoffel Bernard van Galen, in het jaar 1672, de provincie Overijssel plotseling overviel,
was Blokzijl, evenmin als eenige andere vesting, in eenen staat van behoorlijke tegenweer. De vestingwerken waren vervallen en de plaats van krijgsbezetting en oorlogsvoorraad onvoorzien. De
burgers begonnen nu wel de wallen en grachten te herstellen, maar toen zij vernamen, dat de meeste
steden van Overijssel zich reeds aan de bisschop hadden overgegeven en de vijandelijke troepen
herwaarts in aantogt waren, lieten zij dit werk staken en gaven zich, den 17 Junij, over, waarop de
Overste Wachtmeester Twikkel of Twikkelo, aldaar, in 's bisschops naam, tot kommandant werd
aangesteld. Om van het juk der Münsterschen ontslagen te worden, gingen echter velen der burgers
van Blokzijl al spoedig met de hoofden der krijgsmagt in Friesland eene geheime onderhandeling
aan, en beraamden eenen aanslag, teneinde daartoe te geraken.
Twikkelo, ofschoon hiervan geheel onbewust, ontdekte echter genoeg, dat de burgerij naar verlossing haakte, en liet daarom niet alleen de plaats aanmerkelijk versterken, maar vorderde ook van de
burgers, dat zij, in handen van zekere, daartoe overgekomene, personen, eenen eed van getrouwheid
aan den bisschop zouden afleggen.
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Plattegrond vestiging Blokzijl
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Plattegrond vesting Blokzijl (oudst bekende)
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Plattegrond vesting Blokzijl. Anonieme tekening, Nederlands zeventiende eeuw, op perkament vervaardigd en met de hand ingekleurd, afmeting 47,5 x 64,5 cm.
Bezit van het Rijksmuseum, Rijksprentenkabinet te Amsterdam.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

de ziel (sluis)
de barelpoort
de vischpoort
de vollenhovense poort
de haven soo buijten als binne
de dammen
sitterse diep
noorder bolwerck
ooster bolwerck
suijder bolwerck
haven bolwerck
wester bolwerck
bleijckvelt
de vaert naar Steenwijck
de vaert naer sitteren
een bosch
buijten dijcx lant
thimmerwerven
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Doch, niettegenstaande des Bevelhebbers bedreigingen, weigerden zij dit eenparig, zodat
de Gemagtigden onverrigterzake moesten
terugkeeren; terwijl de burgers kort daarna een
uitstekend bewijs van getrouwheid aan hun
vaderland en tevens van kloekmoedigheid
gaven: want, toen Twikkelo, die nu nog meer
wantrouwen tegen hen koesterde, de onder
zijne bevelen staande bezetting, door manschappen uit de omliggende plaatsen versterkte, gaven zij daarvan berigt aan de Staten van
Friesland, die, begrijpende het gevaar, waarin
hunne provincie, door de verovering van deze,
hun zoo nabijgelegene, sterkte, gebragt was,
eenige benden krijgsvolk, sterk 450 man, onder het opzicht van Dirk Baard, eenen der
Gedeputeerde Staten, en onder aanvoering van
den Kapitein Albert Christoffel van Hania, in
eenige schepen derwaarts zonden, teneinde, in
den nacht tusschen den 21 en 22 Augustus,
den aanslag ten uitvoer te leggen. Dezen, door
stilte belet wordende, om bij Blokzijl aan wal
te komen, kwamen eerst den volgende dag bij
het dorp Blankenham aan, traden hier, tot hun
middel door het water gaande, aan land, en
trokken van daar dadelijk op Blokzijl aan.
De kommandant Twikkelo, inmiddels van hun
landing verwittigd, trok, met 300 man van
zijne bezetting en zes veldstukjes, naar Baarlo,
waar hij in eene schuur post vatte; maar de Friezen drongen zoo hevig op de Münsterschen in, dat
dezen, na hier een scherp gevecht te hebben doorgestaan, zich genoodzaakt zagen, naar Blokzijl
terug te trekken, waarbij de Friezen den vijand zoo kort op de hielen zaten, dat deze ter naauwernood
de poort bereikte.
Kuinrestraat te Blokzijl; bij den hoogen boom
sneuvelde Twikkelo

De burgers, die in het geweer stonden, ziende dat de Friezen tot vóór de poort genaderd waren, en
vreezende, dat zij mogten terugkeeren, moedigden elkander aan, om deze gelegenheid te baat te
nemen.
Twikkelo, bij hen komende, verzocht, dat zij als getrouwe burgers hem wilden bijstaan, waarop één
hunner ten antwoord gaf, dat zij geen Hoofdofficier hadden, om hen aan te voeren. Naauwelijks
echter had hij hen verlaten, of één der burgers zeide: “Kom mannen! Ik zal u voorgaan, volg mij
maar.”
Hierop gingen zij naar de Kuinderpoort, maar, op hunnen weg, eene dwarsstraat met ruiterij bezet
vindende, brandden zij daarop los, en schoten één der ruiters ter neder, waarop de overigen het hazepad kozen. Aan de poort komende vonden zij aldaar den kommandant Twikkelo, van wien zij begeerden, dat hij met de Friezen in verdrag komen en hun Blokzijl overgeven zoude. Twikkelo, dit
weigerende, grepen zij hem, overweldigden hem zijn degen, en riepen den Friezen toe: “Vivat Oranje! komt maar binnen de stad, het is reeds gewonnen!” Terwijl een ander gedeelte de poort met mokers en houweelen voor hunne verlossers opende, die nu terstond de stad introkken, waarop de Münsterschen, hunne posten verlatende, de Zuiderpoort uitvlugtten, hoewel nog velen sneuvelden en
onder deze ook de Bevelhebber Twikkelo, die het eerst ontkomen was, maar achterhaald zijnde, met
de kolf van een geweer werd ter neder geslagen en voorts, toen hij weder opstond, door een Friesch
soldaat werd doodgeschoten; waarna die Bevelhebber, wiens jagtgeweer nog te Blokzijl aanwezig is,
in het portaal onder den toren begraven werd.
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Zestig of zeventig man werden, bij dezen aanslag, gevangen, onder welke twee Luitenants en één
Priester.
Blokzijl was alzoo de eerste onder alle verlorene plaatsen in de Nederlanden, die het vijandelijke juk
afschudde. Ter belooning van deze trouwe daad werd aan Blokzijl, nog in het zelfde jaar, stadsgeregtigheid verleend, zoodat het eene eigen regering bekwam, bestaande uit drie Burgemeesters, vier
Schepenen en eenen Secretaris, die, in gevolge octrooi door Prins Willem III verleend, uit eene jaarlijksche aan de Stadhouder te zenden nominatie gekozen werden, en in alle burgerlijke zaken binnen
de schans en het onderhoorige distrikt regt oefenden.
Welk voorregt, twee jaren daarna, door eene bijzondere acte van denzelfden Vorst, van den 13 December 1674, nader bevestigd en tevens met het regt ook den criminele justitie en het halsregt vergroot is. Zoo als zulks tot op de inlijving der Nederlanden in Frankrijk in stand is gebleven.
Bij den watervloed van 4 Februarij 1823, had Blokzijl niet weinig te lijden, want in den ochtend van
den 13-den dier maand bezweek de wal der stad, eerst aan den zuidkant en een uur later aan de
noordzijde, waardoor de plaats bijna geheel overstroomd en zoodanig geteisterd werd, dat 28 huizen
geheel wegspoelden, zoodat er naauwelijks een spoor van overbleef, terwijl 80 andere, en daaronder
sommige zeer zwaar, beschadigd werden; ook verloren vier menschen het leven, en er verdronk één
paard, vijftig runderen en acht schapen.
In het volgende jaar leden de inwoners van deze plaats zeer veel schade door de heerschende ziekte.
Behoefte aan geneeskundigen, en noodwendigheden van allerlei aard, deden zich grootenlijks gevoelen, waarin door de menschlievende zorgen en maatregelen van den Gouverneur der provincie, Bentinck, zoodanig werd voorzien, dat zulks zeer veel tot leniging van dien ramp toebragt.
Het wapen van Blokzijl bestaat volgens opene brieven van Prins Maurits van Nassau, dd 28 Januarij
1609, in een zilveren schild, het hoofd van azuur, een gouden blok en eene zwarte zijl (=sluis).
Overgenomen uit:
Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden
door A.J. van der Aa,
Gorinchem, Jacobus Noorduyn, 1840
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De naam ‘Blokzijl’

B

ij de meeste geschiedschrijvers vindt men aangetekend, dat deze plaats, vroeger de Groote
zijl genoemd, sedert het beleg van Steenwijk door Rennenberg in 1581 Blokzijl genoemd was,
omdat ze destijds geblokkeerd, versterkt was geworden. Met het verband tusschen het voorvoegsel `blok' en die aangebrachte versterkings-materialen, zijn zij echter blijkbaar verlegen. En
geen wonder. Want de tegenwoordige naam komt reeds in officieële stukken van 1542 - 1580 herhaaldelijk voor; een enkelen keer afgewisseld met Blukzijl.
Pastoor Hageman ontwikkelde onlangs zijne meening, dat Barlezijl zoude zijn Blokzijl. Ik betwijfel
echter de juistheid.
Dr. I. Dornseiffen
Overgenomen uit
Nomina Geographica Neerlandica,
Geschiedkundig Onderzoek der Nederlandsche
Aardrijkskundige Namen
Uitgegeven door:
Het Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap

Plattegrond vesting Blokzijl door schoolmeester Pauw in 1823
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Twee gravures van Bouttats: boven Vollenhove 1634, onder Kuinre.
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Plattegrond van Blokzijl, naar A.H.J. Prins

Blokzijl vanuit de lucht, foto KLM 1935
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Blokzijl vanuit de lucht. Luchtfoto’s Theo Kampa 1984 (uitgave en druk: stadsdrukkerij Blokzijl)
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Welvarende Blokzijlers. Deze Blokzijl-kamer vindt u in het Provinciaal Overijssels Museum.
De betimmering (uit de Gouden Eeuw) werd in 1888 naar Zwolle overgebracht. De kamer laat zien hoe
een zit/slaapkamer van de welgestelde burgers van Blokzijl er uit moet hebben gezien (ca. 1640).

Neen, smaak Uw leven, smaak Uw welvaart
Levens dag behoort ons langer dan 't leven duren mag.
Haast zijt ge stof en asch. Hou sterveling dit voor ogen
Elk oogenblik vliegt heen; ik spreek en 't is vervlogen
Willem Bilderdijk
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Beschrijving twaalf Rijnkaarten
1. Gedeelte van de Rijnkaart van Sebastian Münster 2e snede uit ca. 1588, geboren 1489 - overleden 1552. 1e snede uit 1544. Dit is de oudst bekende Rijnkaart met gedeelte van Nederland.
Blokzijl komt op deze kaart niet voor; wel Vollenhove, Baarlo en Blankenham.
2. Gedeelte van de Rijnkaart van Caspar Vopel uit 1560, geboren 1511 - overleden 1561. Blokzijl
komt op deze kaart niet voor; wel Vollenhove, Baarlo, Blankenham en Kuinre.
3. Gedeelte van de Rijnkaart van Gerard de Jode uit 1578, geboren 1509 in Nijmegen - overleden
1591 in Antwerpen. Blokzijl komt op deze kaart niet voor; wel Vollenhove, Baarlo, Blankenham
en Kuinre.
4. Gedeelte van de Rijnkaart van Theodor de Bry uit 1594, geboren 1528 in Lüttich - overleden
1598 in Frankfurt. Blokzijl komt niet voor; wel Vollenhove, Baarlo, Blankenham en Kuinre.
5. Gedeelte van de Rijnkaart van Johann Bussemacher uit 1604, geboren 1580 - overleden 1613.
Kaart werd gestoken door Matthias Quad, geboren 1557 - overleden 1613. Blokzijl komt op deze kaart niet voor; wel Vollenhove en Kuinre.
6. Gedeelte van de Rijnkaart van Willem Janszoon Blaeu uit 1634, geboren 1571 in Alkmaar, overleden 1638 in Amsterdam. Blokzijl komt op deze kaart wel voor (geschreven BLOCZYL). Let op
het Duitse eiland Spykeroogh.
7. Gedeelte van de Rijnkaart van Jacob von der Heyden uit ca. 1636, geboren 1573 - overleden
1645. Blokzijl komt op deze kaart niet voor; wel Vollenhove en Kuinre.
8. Gedeelte van de Rijnkaart van Hugo Allardt uit einde 17e eeuw, overleden 1691. Blokzijl komt
op deze kaart wel voor (geschreven BLOCKZYLL).
9. Gedeelte van de Rijnkaart van Gerard Bouttats uit einde 17e eeuw, geboren 1634 in Antwerpen.
Blokzijl komt op deze kaart wel voor (geschreven BLOCZIL).
10. Gedeelte van de Rijnkaart van Sigmund Gabriel Hipschmann uit einde 17e eeuw, geboren 1639,
overleden 1684. Blokzijl komt op deze kaart wel voor (geschreven BLOCKZYL).
11. Gedeelte van de Rijnkaart van Johann Philipp Steudner uit ca. 1700, geboren 1652 - overleden
1732. Kaart werd gestoken door Johann Georg Bodenehr. Blokzijl komt op deze kaart wel voor
(geschreven BLOCKZYL).
12. Gedeelte van een onbekende Franse Rijnkaart uit ca. 1700. Blokzijl komt op deze kaart wel voor
(geschreven BLOCZIL).
Als toevoeging op de Rijnkaarten nog drie kaarten:
13. Een kaart van 't Graeffschap Hollandt van Willem Janszoon (Blaeu) uit 1608. Blokzijl komt op
deze kaart wel voor (geschreven BLOCZYL).
14. Paskaarte van de Zuyder Zee uit: van Keulen's Nieuwe Groote Lichtende Zee-Fakke, 1709, kopergracvure, schaal 1:200.000. Blokzijl komt op deze kaart wel voor (geschreven BLOKZYL).
15. Het Zuiderzeebekken met de eilanden Ens (Schokland), Marken, Urk en Wieringen; uitsnede uit
Naaukeurige kaart der Vereenigde Nederlanden, uitgave Isaak Tirion te Amsterdam 1752. Blokzijl komt op deze kaart wel voor (geschreven BLOKZIJL).
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‘Paskaarte van de Zuyder Zee’, uit: Van Keulen’s Nieuwe Groote Lichtende Zee-Fakkel, 1709, kopergravure,
schaal 1 : 200.000
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Het Zuiderzeebekken met de eilanden Ens (Schokland, Marken, Urk en
Wieiringen. Uitsnede uit de ‘Naauwkeurige kaart der Vereenigde
Nederlanden’, uitgave Isaak Tirion te Amsterdam, 1752.
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Fragment kaart 1972 van de kop van Overijssel, waarop Blokzijl ingesloten door de Noordoostpolder
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Fragment kaart 1974 van de kop van Overijssel, waarop de nieuwe naam Brederwiede
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Het Sas te Blokzijl
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Eerste vestiging van
het geslacht Spijker
in Blokzijl

D

oor het ontbreken van kerkelijke boeken van vóór 1631 is het onmogelijk vast te stellen
wanneer de eerste SPIJKERS zich in Blokzijl of bij de `Groote Zijl' (= Groote Sluis) hebben
gevestigd. Een bijkomende moeilijkheid is de betrekkelijke vaagheid in de geschiedenis
over het ontstaan van Blokzijl. Vele geschiedschrijvers hebben zich afgevraagd, wanneer Blokzijl
eigenlijk is ontstaan, maar zij hebben nooit een oplossing gevonden. Het stadsarchief van Steenwijk
geeft hier een, ook al niet duidelijk, antwoord op. Hierin staat beschreven, dat reeds in 1375 de geerfden van de schoutambten Steenwijk, Steenwijkerwold en Scheerwolde hier over landerijen beschikten aan weerszijden van het riviertje de Aa, dat uitmondde in de Zuiderzee. Om het woeste
water van de Zuiderzee te keren, werd er een sluis (in die tijd `zijl' genoemd) gebouwd in de Aa, die
de naam Groote of Steenwijker Zijl kreeg. Bij deze sluis werden enkele woningen gebouwd en op
dat punt ontstond Blokzijl.
In de geschiedenis wordt Blokzijl voor het eerst genoemd omstreeks 1500, hoewel de plaats dus al
veel langer bestaat. In een boek betreffende overijssels recht komt een mededeling voor, dat de grote
zijl of sluis werd gebouwd in 1438. Waarop dit feit berust, kon niet worden achterhaald.
Hoe vreemd het voor een plaatsje als Blokzijl, dat toch onder de jongste bevolkingscentra in de gehele kop van Overijssel kan worden aangemerkt, moge klinken, zijn oorsprong is tot heden niet anders te bepalen.
Dat de naam van de plaats in 1581 (het jaar van de versterking tot forteresse of blokkering) Blokzijl
werd, moet terecht worden betwijfeld. Zie hiervoor het bijgevoegde artikel van Dr. Dornseiffen uit
Nomina Geographica Neerlandica. Ook rekeningen uit 1561 van de ontvanger der tolgelden te
Blokzijl schijnen dit te bewijzen, terwijl verder uit het oud archief van Kampen in een brief van de
Drost van Vollenhove is gebleken, dat deze in 1524 klaagt, dat soldaten in den Bluxiel en Blankenham geplunderd hebben.
Tenslotte blijkt uit een Extract uit het Protocol van Acten en Cessiën etc. des Schoutampts van Vollenhoo en Bloxijl van 23 April 1690, dat er op 10 Augustus 1490 te Blokzijl reeds een Groot Schippersgilde bestond (zie hiervoor het boekje: Uit Blokzijl's Verleden van oud-burgemeester Bulten van
Blokzijl).
Vast staat derhalve, dat Blokzijl vóór 1581 al voor een dorp heeft doorgegaan, maar dan is het op
zijn minst bevreemdend, dat dit dorp op een uitvoerige kaart uit 1558 van Michaelis Tramesini,
waarop gehuchten als Baerle (Baarlo) wèl zijn opgenomen, niet voorkomt.
Dit blijkt trouwens eveneens uit een twaalftal Rijnkaarten van bekende 16e en 17e-eeuwse tekenaars,
die aan deze beschrijving zijn toegevoegd en ieder apart worden vermeld.
Ook wordt verhaald dat de sluis oorspronkelijk van grote blokken groefsteen zou zijn gebouwd en
dat men deze daarom Blokzijl noemde (zie hiervoor bijgevoegd artikel van H.J. van Dijk in het
weekblad Eigen Haard no. 20 van 15 mei 1909) terwijl men in Blokzijl vertelt, dat er destijds bij de
sluis een man woonde, die Blok heette en dat naar hem de `zijl' Blokzijl werd genoemd (zie hiervoor
bijgevoegd artikel van het weekblad Eigen Haard no. 19 van 8 mei 1909).
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De eerstgenoemde uitleg kan men tevens vinden in de Overijsselsche Almanak van 1844, pag.
82 - 86 in het artikel van G. Haasloop Werner: Kleine Aanteekeningen betrekkelijk de Naamsredenen
van Blokzijl. Dit artikel is eveneens in zijn geheel aan dit onderdeel toegevoegd.
Ook is interessant het artikel van Dr. P.W.J. van den Berg in Buiten, geïllustreerd weekblad aan het
buitenleven gewijd, van 17 mei 1919, omdat dit uitvoerig ingaat op de mattenschippers en de fabricage van de zogenoemde Genemuider matten. Hoewel herhalingen van andere artikelen voorkomen,
wordt het volledigheidshalve opgenomen.
Ter completering derhalve een artikel door D.J. van der Ven uit een onbekend tijdschrift: De Genemuidense Matterij, een bijna verdwenen huisnijverheid.
Hoewel de samensteller van de genealogie SPIJKER het interessant vond deze gegevens over het
ontstaan van Blokzijl te vermelden, geven zij geen informatie over de vestiging van het geslacht in
deze plaats. Het in de aanhef van dit hoofdstuk genoemde feit moet worden gezien als de reden voor
het gemis aan de bewijsvoering. Er zal moeten worden volstaan met de veronderstelling, dat JACOB
SPIJKER, geboren omstreeks 1590 (waarschijnlijk te Vollenhove) stamreeksnummer IIa, de eerste uit
het geslacht SPIJKER is geweest, die zich in Blokzijl heeft gevestigd (zie hiervoor de genealogie/stamboom-beschrijving 2e gedeelte).
In het boek De Watergeuzen en de Nederlanden 1568-1572, geschreven in 1972 door J.C.A. de Meij,
komt een lijst voor van Watergeuzenmanschappen van mei 1568 tot 1 april 1572. Hierin wordt één
SPIJKER genoemd, afkomstig uit Haarlem, echter zonder vermelding van voornaam of geboortedatum., met de opmerking: “gevlucht zonder veroordeling".
Nemen wij aan dat deze man ten tijde van zijn dienst bij de Geuzen ongeveer 20 jaar is geweest, dan
zou hij geboren kunnen zij circa 1550. Het is niet ondenkbaar dat hij tijdens een krijgstocht op de
Zuiderzee, dicht onder de kust van Overijssel kans heeft gezien te deserteren en dat hij zich in het
Land van Vollenhove heeft verscholen. Hij zou dan tot het voorgeslacht van bovengenoemde JACOB
SPIJKER hebben kunnen behoren.
Het is maar een gedachte van de samensteller van dit boek, maar de SPIJKERS moeten toch ergens
vandaan zijn gekomen. Onmogelijk is het niet.

Mens is slechts hij, die verleden en toekomst levend in
zijn hart draagt - want hij alleen staat boven het uur,
dat heden heet.
Goethe

314

GESCHIEDENIS VAN BLOKZIJL

Blokzijl's verleden (1)

D

e overvloedige regen der laatste Julidagen doorweekte den grintweg van den dijk, die den
polder Mastenbroek omsluit. Zware boerenwagens hadden op enkele plaatsen hun spoor
daarop ingereden en diepe geulen doen ontstaan, welker glimmende kanten in brijige kuiven
omkrulden.
Deze morgen stond de zon te lachen aan den hemel. En al kwamen ook telkens dikke wolken aanzeilen om haar te verduisteren, het stevige windje uit het noord-westen gaf een blij vertrouwen in de
zegepraal der verkwikkende stralen, die in verblindend licht de wolken deden blinken.
In eindeloos gestadige afwisseling van vormen teekende zich het blauwe gewelf af, achter het
zon-doorgloeide wit der wolken, die lijnig van omtrek allengs in wazig-witte vlokken uitdoezelden
in het azuur, of weder saamgedreven, zich verdikten tot grootsche partijen, majestueus van gestalte
en beweging.
De wijde vlakte van den polder welks drooglegging door bisschop Jan van Arkel in 1363 werd begonnen, ademde weldadige rust. Doorsneden met lange lijnen van heldere slooten en weteringen, die
den rijkbewolkten hemel weerspiegelden, lag daar het eindelooze groene tapijt te schitteren in den
morgendauw, om aan den horizon in grijsblauw verschiet schuil te gaan.
Het dartel vee, die aangename stoffeering van het Hollandsch landschap, verlustigde zich in de malsche weide, waaruit de leeuwerik met trillende vlerken in blijden jubel lijnrecht oprees en waarover
de kievit streek met breeden wiekslag. Ook hij zong in golvend rhytme zijn morgendans.
Op sommige plaatsen vertoonden zich aan den dijk eenige huizengroepen, die een buurtschap vormen, waarvan de bewoners zich bezig houden met den landbouw, behoudens een enkele, die voor
deze kleine samenleving het beroep van bakker, kruidenier, manufacturier, enz. in zich vereenigt.
Dat in deze buurtschappen alles stilte en rust ademt, spreekt vanzelf en is in volstrekte overeenstemming met heel de omgeving. De stedeling die in haastigen tred hier voorbijgaat, bemerkt dan
ook terstond, dat hij een dissonant vormt in dit samenstemmend accoord, wanneer een hond hem
keffend tegemoet treedt, of de kippen voor hem, wegvluchtend onder haag of struik, een veilige
wijkplaats zoeken.
Hoe geheel anders werd het landschap toen we langs den dijk wandelend Genemuiden hadden bereikt, daarna aan het veer met een roeibootje het Zwarte Water waren overgezet, om vervolgens per
rijwiel onzen koers naar het land van Vollenhove te zetten. De tuinige landwegen met oude boerenhoeven, die we nu aanschouwden vormden een groot contrast met de wijde weilanden van zooëven.
Bijwijlen leidde de weg langs akkers met wiegend koren, dat in goudgelen gloed stond te blinken in
het zonnelicht. De ongestoorde en indrukwekkende stilte, die in deze streken heerscht, maant tot
aandacht en hij, die hoort met het dichtergehoor des harten en het suizen van den wind in de toppen
van het koren beluistert, stemt in met het schoone lied van Gezelle als hij zingt:
“Neen, 't en kan geen' snare talen,
Die zoo zoete om hooren is
Als 't gerep der roggestalen
Als 't geroer van 't kooren is.”
In de verte trokken de groote boomgroepen van den `Oldenhof' onze aandacht. Het is één der nog
overgebleven oud-adellijke sloten, waaraan in vroegeren tijd deze streek zoo rijk was, en wordt bewoond door baron Sloet van Marxveld.
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Langs den weg, die daar met eikeboomen en akkermaalshout is beplant, waren de telegraafpalen in
schrille tegenstelling met den voornaamen indruk, dien het geheel op ons maakte. Allengs genoten
we een heerlijk vergezicht over een zich sierlijk overbuigende landweg, die langs grasvelden liep en
bereikten daarna een buurt, die een geheel ander karakter vertoonde en de sporen droeg, dat we een
stadje naderden: het oude Vollenhove. Onze weg voerde echter niet naar die plaats. Wij reden verder
door een statige oprijlaan, die eenmaal toegang verleende tot het kasteel `De twee Nijenhuizen',
waaraan ons nu nog slechts een paar hekpalen herinneren. Spoedig daarna bevonden wij ons op den
zeedijk. Deze zeedijk, waterstaatkundig een werk van betekenis, beschermt het waterschap Vollenhove en aangrenzende polders tegen hooge vloeden. Hier dachten we aan dien 17de-eeuwer, den
Hollandschen `ingenieur-molenmaker van de Rijp' Leeghwater, die in zijn bekend Haarlemmermeer-Boek" zegt:
“Propooste van den Dijk
Een dijk van veen, het stof alleen, Als 't wel gemaakt is en bereit: Kan wel bestaan, zal ook wel gaan,
Als daar veel op een hoop leit.”
Nu hier `leit veel op een hoop' want het stevige dijkslichaam, niet van veen, doch van zware klei,
toont ons, dat hier de strijd tegen het water gevoerd moet worden met kloek beleid en stalen volharding.
Verrassend was het uitzicht op den zeedijk. Daar vertoonde zich aan ons oog de groote vlakte van de
Zuiderzee, die met haar kabbelend water in het zonnelicht schitterde, als tallooze spiegels van zuiver
zilver. Bijwijlen scheerden er over zee groote schaduwen van wolken, die zich aan den horizon opstapelden en helder werden doorzilverd.
De kust van Vollenhove vertoonde zich achter ons. Op haar in zee vooruitschietende punt verhief
zich, in schilderachtig schoon, het stadje met zijn roode daken, witte geveltjes en loofboomen. Het
geheel had voor ons de bekoring van een drijvende plaats op den grooten plas.
Heel in de verte aan den horizon, doemde op als een grijs-blauwe strook, die de hellichte ruimte van
lucht en zee scheidde, het silhouet van Kampen, waarop het oog aangenaam rustte. Landwaarts gaf
het uitzicht uitgestrekte landerijen te aanschouwen, hier tot weemoed stemmende eenzaamheid zich
uitstrekkende tot den einder, ginds met grazend vee gestoffeerd, dat in heldere kleureffecten van
groote aantrekking de ruimte uitstippelde, tot in bekorend verschiet.
Thans naderden wij zichtbaar het stadje, dat we wenschten te bezoeken. Zijn torenspits en daarnevens enkele boomgroepen teekenden zich steeds duidelijker in lijn en kleur tegen den hemel af. De
groote houtloodsen op den voorgrond, met hunne roode daken van intensieve kleur, waarbij de
mooie looverboomen, die de haven van Blokzijl omzoomen, krachtig uitkwamen, deden ons denken
aan breede toetsen van helsprekende kleur op een impressionistisch schilderij. Minder krachtig van
uitdrukking was het spel van lijn en kleur der oude huisjes, blakerend in den zonneschijn. Toch
werkte het mede tot die bekoring, welke nog langen tijd door ons werd genoten.
Blokzijl is een stadje van zeer eigenaardigen bouw en groote intimiteit. Een stadje, waar men zich
dadelijk thuis gevoelt en waar de lust ons bekruipt, er eenige dagen door te brengen. Tramgezoem
zal er ons niet hinderen, want een tramverbinding heeft Blokzijl niet, veel minder een station of halte
van den spoorweg. Een enkele maal laat zich de stoomfluit of het belgetjingel van een stoomboot
hooren, waarmede men gelegenheid heeft naar Steenwijk te gaan, om dáár met den trein de reis
voort te zetten. Ook de brieven en couranten moeten een heelen tocht met den postwagen maken eer
ze ons bereiken.
Blokzijl ligt geïsoleerd in een afgelegen streek, begrensd door het wijde watervlak van de Zuiderzee
en uitgestrekte landerijen van aangrijpende eenzaamheid. En toch, als men zich te Blokzijl bevindt,
heeft men daar geen hinder van.
We loopen door de smalle straten, typische slopjes en steegjes van schilderachtig aanzien, alles binnen een zóó klein bestek samengebracht, dat 't ons doet denken aan een groot huisgezin, waarvan
alle leden heel gezellig om den haard zijn gezeten. Een wereldje in 't klein. Want klein is Blokzijl.
Te vergeefs zal men naar een kleinere gemeente in ons land zoeken. Zoodra we onzen voet even
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buiten het stadje zetten, zijn we dadelijk op ander gebied. Het heeft een oppervlakte van 15 hectare
en 71 centiare, waarop in vroegeren tijd 2.000 menschen, maar thans ongeveer 1.200 samenleven.
Men vindt er geen brink of markt waar, als in andere plaatsen, de huizen omheen zijn gebouwd of de
straten op uitloopen. Toch is ook hier een centrum, een beginpunt aan te wijzen, dat tevens als oorzaak van ontstaan en ontwikkeling van het stadje moet worden beschouwd.
Dat beginpunt is de ziel, zijl of sluis, waaraan het plaatsje ook zijn naam te danken heeft. Te Blokzijl
vertelde men ons, dat er destijds bij de sluis een man woonde, die Blok heette en dat naar hem de
`zijl' Blokzijl werd genoemd.
Over den naamsoorsprong zijn de geleerden het echter niet eens, doordat men niet voldoende authentieke gegevens heeft kunnen opsporen. Zoo wordt ook verhaald, dat de sluis oorspronkelijk van
groote blokken groefsteen zou zijn gebouwd en dat men deze daarom Blokzijl noemde2. Hoe het zij,
het ontstaan van het plaatsje begon met het maken van een sluis en dat wel omstreeks het midden der
16e eeuw.

De sas of zijl (sluis) omstreeks 1920

Ten tijde dat Johan van Ligni, Graaf van Aremberg - die van 1548 tot 1568 te Vollenhove zijn residentie hield - als Stadhouder van Friesland, Groningen en Drenthe regeerde, werd er steeds grootere
behoefte gevoeld aan een kanaal waardoor men van uit de Giethoornsche veenderijen, de zee kon
bereiken. In deze behoefte voorzag de Stadhouder, door uit eigen middelen een kanaal te laten graven en aan het einde daarvan een schutsluis te doen bouwen. Het maken van een groote havenkom
werd mede op zijn kosten uitgevoerd. 3

2

Haasloop Werner, Kleine Aanteekeningen Betrekkelijk de Naamsreden van Blokzijl, Overijs. Alm. 1844, pag. 82-86.
Vele historische bijzonderheden zijn ontleend aan eenige artikelen over Blokzijl, destijds verschenen in de Steenwijker
Courant, door den heer J.H.A. Bouman te Kampen.

3
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Het Verlaat met postkantoor omstreeks 1920. Rechts de Breestraat, waarin de Doopsgezinde kerk

Dit alles had ten gevolge, dat zich reeds dadelijk in de nabijheid der sluis enkelen vestigden. In korten tijd verrezen daar nu woningen, winkels en pakhuizen, die al spoedig een klein dorp uitmaakten.
Voornamelijk was het de vrachtschipperij, welke hier welvaart aanbracht en de verschillende ambachten, vooral die betrekking hebben op den scheepsbouw, deden bloeien.
Het dorp kreeg een geheel ander aanzien, toen in 1580 en 1581 de Spanjaarden Steenwijk belegerden.
Diederik Sonoy, die door de Staten van Holland met eenige oorlogsschepen en andere vaartuigen
werd uitgezonden om den vijand zooveel mogelijk afbreuk te doen, wierp niet alleen te Zwartsluis
en Kuinre schansen op, maar herschiep eveneens Blokzijl in een geduchte forteresse, hoofdzakelijk
bestaande uit aarden wallen. Zoo ondervond ook deze plaats, welker geschiedenis toen nog slechts
een tijdperk van enkele tientallen jaren besloeg, mede den druk van “het schriklijk pleit van dwang
en vrijheid”, waarvan onze vaderen tachtig jaren lang de weeën hebben gedragen.
Blokzijl trad in dien strijd niet op den voorgrond, nam zelfs geregeld in welvaart toe, zoodat Prins
Maurits het in 1590 een eigen wapen schonk en in 1609 het recht verleende tot het oprichten van een
waag. Op deze waag, die in het begin van de vorige eeuw werd afgebroken, stond het bekende tweeregelig versje:
“Blokzijl telt meer schepen in getal
dan Overijssel heel en al”,
dat, het moge wellicht van eenige grootspraak niet zijn vrij te pleiten, toch eenig denkbeeld geeft, tot
welk een hoogte de welvaart van Blokzijl toen reeds was gestegen.
Ook vermelden ons oude bescheiden, dat verscheidene schepen van Blokzijl naar Oost en West voeren en er zelfs een reederij ter walvischvangst moet hebben bestaan. Een stuk land in de nabijheid
der stad, draagt thans nog den naam van `het traannest', naar de traankokerij, die dáár moet hebben
gestaan.
Wij duiden het den Blokzijlschen poëet dan ook niet ten kwade, wanneer hij zich in kreupelrijm
uitend, zijn Lofdicht Blockziel aldus aanvangt:
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“Blockziel uw lof die wordt verhaalt
Geheel Europa door
Daar Persiaan en Chinees praalt
En zwartgehuide Moor.”
Immers, “De liefde tot zijn land is ieder aangeboren”, zegt Vondel.
In het begin der 17e eeuw reeds werden er keuren vastgesteld, op maat en gewicht niet alleen, maar
ook op de prijzen van het brood. Deze zoogenaamde broodzetting had ten doel, de bevolking maar
vooral de vreemdelingen te beschermen tegen den willekeur der bakkers. Nog in 't midden der vorige eeuw werden door den Gemeenteraad, in verhouding tot de korenprijzen, de prijzen van het tarwe- en roggebrood bepaald. Elke bakker moest op een zwartgeverfd uithangbord, de laatst officieel
vastgestelde prijzen met wit krijt aanteekenen.
Het in vele opzichten voor ons land zoo rampspoedige jaar 1672 is het jaar geweest, waarin Blokzijl
van zich deed spreken; het jaar, waarin zijne burgers toonden de vrijheid te beminnen niet alleen,
maar ook haar manmoedig te durven verdedigen waar zij werd bedreigd; het jaar, waarin dit stadje
“gelauwerd werd in Die halle der historie”.
De Münstersche legerbenden hadden in dat jaar den Overijsselschen bodem betreden.
Blokzijl was evenmin als vele andere plaatsen van dat gewest in behoorlijken staat van tegenweer,
zoodat de vijand, onder bevel van den commandant Twikkelo, zich weldra in het bezit van Blokzijl
kon verheugen.
Het bleef echter Twikkelo niet onbekend, dat de burgerij met tegenzin zijne voorschriften opvolgde
en verlangde naar bevrijding. In het geheim hield de bevolking van Blokzijl correspondentie met die
van verschillende Friesche plaatsen, wat eindelijk leidde tot een poging om de burgerij te ontzetten.
Manmoedig sloot de bevolking van Blokzijl zich daarbij aan en zij smaakte het genoegen, na een eet
gevecht de Münsterschen te verdrijven. Twikkelo sneuvelde daarbij en werd in het portaal der kerk
begraven. Nog meenen de Blokzijlers de plek in de Kuinrestraat te kunnen aanwijzen, waar Twikkelo sneuvelde. Blokzijl was toen de eerste plaats, die het juk der vreemde overheersching daarvoor
afschudde en verkreeg stadsrechten.
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Dat het stadje in die dagen reeds tot aanmerkelijken bloei was gekomen, daarvan getuigt thans nog
menige gevel van stille voornaamheid. Ook was men in 1609, mede door het houden van een loterij,
in staat gesteld een kerk te bouwen. Op twee verschillende steenen boven den ingang der Hervormde
Kerk leest men van den kerkbouw:
“Als men schreef duysent ses hondert nechen recht is aen dees kerck en thorn d' eerste steen gheleght den 28 Juny”,
en van den torenbouw:
“Int jaer van sestien hondert dertich
Heeft Jan Sloot - seer edel-hertigh In October twee en twintig recht
Dees torens eerste steen geleght.
Fundator bon livre colitur”
Het nette kruisvormige kerkje heeft een houten kap met een gewelf van kraaldeelen, dat vóór eenige
jaren werd vernieuwd. De houten balken worden gedragen door muurstijlen, welke hun geboorte
hebben op als Toskaansche kapiteelen geprofileerde houten kraagstukken.
De eikenhouten preekstoel heeft keurig snijwerk in barokstijl en dateert van 1663. Ook vindt men
daaraan een lezenaar van geel koper, terwijl een doopbekken van hetzelfde materiaal werd gemaakt
en vermoedelijk - getuige de daarop afgebeelde twee scharen - werd geschonken door het kleermakers- of lakenkoopersgilde.
Tegen den muur hangen terzijde van den preekstoel, twee houten offerblokken met zwaar ijzeren
beslag, waarvan de inhoud, blijkens de met zwart daarop geschilderde letters, voor kerk en armen is
bestemd. Ook trekt nog de aandacht het fraaie houten oorlogsscheepje, dat in de kerk hangt, en volgens mondelinge overlevering in de plaats is gekomen van een zilveren scheepje, hetwelk in 1672
naar Münster is overgebracht.
Uit dit laatste blijkt, dat te Blokzijl, evenals in andere plaatsen, geschiedenis of legende in den
volksmond een lang leven hebben. Jammer is het echter, dat voor vele verhalen, die van mond tot
mond tot ons komen, geen voldoende bewijzen zijn gevonden. Ook wat de geschiedenis van Blokzijl
aangaat verkeeren we in menig opzicht in het onzekere, terwijl weer in andere gevallen de nauwkeurigheid, waarmede we worden ingelicht, niets te wenschen overlaat.
Wat dit laatste betreft, zouden we als voorbeeld kunnen wijzen op de vele conditiën, waaronder Jan
Jansz. `borger tot Blockzijl', den 16en Januari 1637 aldaar tot schoolmeester werd benoemd en onder
meer, zich van de volgende plichten had te kwijten:

Het stadje van de kolk af gezien
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“Beneffens dat de Meester de Psalmen
Davids in de Kercke voor ende na de predicatie sal voorsingen ende te gelegener
tyt enige capittels sal voorlesen die hem
van de Predicanten sullen aangewesen
worden, sal hij oock de clocke vóór de
predicatie luiden, de Psalmen anteijckenen, den voetbank in den predikstoel verwisselen na gelegenheid des Dienaars die
predicken sal, Doopwater in de Kercke
bestellen, het becken schoon houden, de
namen der gedoopte personen opschrijven,
op extraordinaire tijden de Kerckeraetsvergaderingen aenseggen, gedaegde personen citeren, en bij wintertyt een vier
(vuur) tegen de vergaderingen des Kerckeraets aenleggen. Sal oock de Meester de
clocke luijden alle morgen te 5 uiren en 's
avonts tegen het sluiten van de poorte.”
De 17e eeuw, niet ten onrechte in de geschiedenis van ons land `De Gouden
Eeuw' genoemd, is ook de eeuw geweest,
waarin Blokzijl zijn grootste welvaart en
bloei mocht bereiken.
De vrachtschipperij, die in de 16e en 17e
eeuw het hoofdbestaan van het gros der
bevolking uitmaakte, ging daarna langzamerhand achteruit.
Ook de handel in matten en tapijten, die
door enkele schippers werd gedreven door
met hunne schepen onderscheidene plaatHaven van Blokzijl
sen van ons land te bezoeken en waaruit
zich groote zakenmannen hebben ontwikkeld - ging in het laatst der vorige (19e) eeuw aan het kwijnen. Verschillende ambachten, die op den
scheepsbouw betrekking hebben, werden daardoor ernstig bedreigd, of gingen geheel te gronde. De
achteruitgang der vrachtschipperij was voornamelijk het gevolg van het verzanden der haven.
De altijd wispelturige zee, welke den handel van zoo menige plaats verstoorde, door hier het zand
van de kust geleidelijk af te spoelen om het ginds aan te brengen, heeft aan Blokzijl geen bestendiging van voorspoed en bloei gegund. Wel verbeterde men door het verleggen der haven den toestand
aanmerkelijk, maar bizonderen bloei had het niet ten gevolge, doordat andere factoren hun nadeeligen invloed hebben laten gelden.
“Opgaan, blinken en verzinken”, aan deze woorden, waarmede Bilderdijk zijn Afscheid aan Holland
begint, worden we herinnerd, als we de geschiedenis van Blokzijl hebben nagegaan en zien wat het
thans is geworden.
De andere doode steden aan de Zuiderzee zijn mede getuigen daarvan, als ook in betrekking tot deze
de rol der historie spreekt van welvaart en bloei, macht en aanzien, die zich thans nog afspiegelen in
de grootschheid van haar openbare gebouwen, in den trots van hare patricische woningen.
En al kan Blokzijl zich niet in die mate beroemen, toch mag het trots zijn op de schoone huizenrij
der Bierkade, welker gevels van voorname architectuur en grootsche verhoudingen, de weelderige
toppen uit de late Renaissance en der Barok vertoonen en meerendeels gebouwd zijn tusschen de
jaren 1623 en 1663. Die huizenrij, langs de groote mooie havenkom, met hare hardsteenen trapstoe-
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pen, we kunnen ons voorstellen, dat dáár eenmaal de stoere mannen hebben gewoond, door wier
energie Blokzijl in welvaart toenam.
Het uitzicht op de zee, vanwaar de rijkbevrachte schepen hunne goederen naar Oost en West brachten, hoe zal het die mannen hebben bezield tot steeds grotere ondernemingen.
“En rondom om de kaai
Daar staan veel huizen hoog en schoon
Waarvan de gevels fraai
Met uitgehouwen steen
Zoo sierlijk pronken, dat
Veel vreemde lieden meenen
't Is een Hollandsche stad”,
zooals we in meer genoemd Lofdicht op Blockziel lezen.
`Een Hollandsche stad' lijkt Blokzijl wel; de geheele aanblik, de bouw der huizen, alsmede het dialect der inwoners is Hollandsch. Men beweert dan ook dat Blokzijl oorspronkelijk is bevolkt door
schippers uit West-Friesland. Ook behoorde het stadje in vroegere eeuwen tot Holland.
Het oude voorlaadkanon, staande op een affuit aan den havenkant, vóór het Gemeentehuis, moge
heenwijzen naar dagen van strijd, in den regel kon de bevolking van Blokzijl zich rustig wijden aan
hun bedrijf.
Dat de zeevaart het integreerend deel daarvan is geweest blijkt niet alleen uit de groote mooie havenkom, waarin glanzendbruine tjalken en blanke zeilen, zich in het kabbelend water weerspiegelen,
maar ook door het feit, dat op sommige kozijnen boven de nette buitendeur een scheepje is gesneden,
als symbool van het bedrijf. Trouwens de liefde voor het maken van miniatuurscheepjes en het aanwenden van deze bij het versieren van gebouwen zit ons volk in het bloed.
Op de Veluwe, waar wel aan landbouw, niet aan zeevaart wordt gedacht, zagen we een windvaan,
die ons deed denken aan een 17e-eeuwsch fregat.
In enkele straten van het stadje prijken sommige huizen nog met mooie gevels. Zoo in de Kerkstaat,
waar menige trapgevel zich hoog verheft en de sporen draagt van de vroegere welvaart dezer plaats.
Enkele gevelsteenen verklaren nader de oorspronkelijke bestemming van het huis of hebben betrekking op het bedrijf, dat daarin voor vele jaren werd uitgeoefend. De Kerkstraat bezit door hare sierlijke krommingen een rijke perspectief. Het bizonder pittoreske dezer straat wordt nog verhoogd
door de geestige torenspits, de warm-roode kleur der baksteenen, de heerlijke werking eener karaktervolle, schilderachtige architectuur. Dat de inwoners van Blokzijl hun fraaie Kerkstraat mogen
eerbiedigen! Dat die voor onoordeelkundige `moderne' verbouwingen bewaard moge blijven! Het
stedenschoon wordt zoo licht geschonden door onkunde en gebrek aan piëteit.
Zoo gaat van deze plaats een zeer eigenaardige bekoring uit, waaronder men al dadelijk komt, als
men van den dijk af door de smalle straat het stadje binnentreedt. Houten topgevels, zooals men die
in de Zaanstreek vindt, grillig naast elkaar gerijd. Stoeppalen en banken, gestoffeerd met mannen
gebruind door weer en wind, of vrouwen in 't stemmig zwart - het kornetje nauw om de kin gesloten - geven aan het geheel een poëtische stemming. Op verschillende plaatsen wordt de huizenrij
door een nog smaller straatje of steegje onderbroken, waaruit bijwijlen een man of vrouw vlug te
voorschijn komt, om na met drie of vier stappen de straat te zijn overgestoken, even vlug in een ander steegje te verdwijnen.
Waar eenmaal de schutsluis voor de doorvaart naar zee werd gebouwd, daar vindt men thans een
aardig pleintje, `Verlaat' genaamd. 't Is een zeer intiem plekje van Blokzijl, dat vooral door zijn oude
huisjes, waarvan sommige met houten geveltoppen in bouwvalligen staat verkeeren, reeds menigmaal een geliefd onderwerp voor schilder of tekenaar is geweest. Trouwens meerdere plekjes te
Blokzijl zijn reeds op het doek gebracht.
Zal Blokzijl nog eenmaal in bloei en welvaart toenemen? We weten 't niet. Misschien zal een tramverbinding met de voornaamste plaatsen van het gewest eenigen vooruitgang kunnen aanbrengen.
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Wellicht ook zal de zon van welvaart en bloei opnieuw over deze kleine stad opgaan, als de dageraad aanbreekt van den dag, waarop de drooglegging der Zuiderzee zal zijn teneinde gebracht.
Moge zij dan weer tot vollen bloei komen!
Door H.J. van Dijk;
overgenomen uit
Eigen Haard no. 19 en 20 dd 8 en 15 mei 1909.
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Blokzijl, Noorderkaai

Blokzijl, oude gevel

324

GESCHIEDENIS VAN BLOKZIJL

Blokzijl's verleden (2)

A

an de onbereikbaarheid van Blokzijl heb ik een herinnering van jaren geleden uit mijn proponententijd. Ik zou op beroep gaan preeken op een dorp aan de Zuiderzee ergens achter Blokzijl, voor een Utrechtsch student ver buiten de bewoonde wereld. Op een mistigen, druilerigen dooi-Zaterdag in Februari ging de tocht eerst naar Steenwijk. En daar lag ergens in een koffie-kleurige vaart een miniatuur-stoombootje, zeer gepast Minor genaamd, dat me in twee en een
half uur naar Blokzijl zou brengen. Dat ging door het Steenwijkerdiep, maar de vaart ging aan
weerszijden, achter een smal dammetje over in een waterwoestijn, eindeloos, troosteloos. Plassen en
poelen, hier en daar een turfstapel, een enkel dak, een knotwilg en verder water, bruin en vaal.
Toen eindelijk Blokzijl, anderhalve straat en weer water en daarachter een smalle dijk, mist en modder en dooiend ijs. En toen ik 's maandagsmorgens nog niets anders had gezien dan gras en dijk en
mist en dooiend ijs, waarachter de Zuiderzee moest liggen maar niet te zien was, heb ik een duren
eed gezworen dat al werd ik beroepen, ik naar dat onherbergzaam oord van mist en water nooit heen
zou tijgen. Wat in die dagen van veel proponenten en weinig plaatsen heel wat zeggen wilde. 't Is
niet gebeurd en ik kon nu na jaren Blokzijl weerzien met heel andere oogen, dan in die mistige Februaridagen.
Tegenwoordig komt men in Blokzijl, dat jaren lang de kleinste gemeente in Nederland geweest is,
maar voor een paar jaar met 'n 200 hectare uiterwaarden vergroot is, per tram van Zwolle. Dadelijk
van uit het nieuwe stationnetje komt men door een bochtig oud straatje in het hart van het stadje. En
dan valt het allereerst op hoe totaal anders van aanzien en karakter het is dan bijvoorbeeld Vollenhove dat op nog geen uur afstand ligt, en trouwens dan alle andere Overijsselsche steden.
Het karakter van Blokzijl is Hollandsch, dat wil zeggen een miniatuur-reproduktie van een groote
stad. Hier zijn grachten, met de hooge patriciershuizen, en de schaduwrijke, typisch-Hollandsche
iepenrijen op de scheiding van rijweg en kade; hier zijn marktplein en kade, achterommetjes en
steegjes, als in iedere echt-Hollandsche stad, maar het is alles in het klein. De kade is tweehonderd
meter lang, en in vijf minuten loopt men de halve stad om, maar niettemin is Blokzijl
echt-Hollandsch. Ook de taal is niet Overijsselsch, maar Hollandsch. Straks zal blijken hoe dat komt.
De hoofdzaak van Blokzijl is de binnenhaven, de Kolk. Door het zogenaamde Sas voert een smal
vaartje tusschen uitgestrekte uiterwaarden van de Zuiderzee naar binnen. En dan ligt de stad ineens
voor u. Om den onregelmatigen vierhoek van de stille, in de zon blikkerende of door den Westenwind onstuimig klotsende, Kolk liggen de statige huizen van Bierkade en Noorderkaai. Achter de
hooge boomen de grijze gevels der hooge kruiskerk met als bekroning de toren met zijn witten lantaarn.
Wandelt men de stille, doodstille kade en straatjes door, dan treft het gemoedelijk vervallene. Midden tusschen wat hier nog deftige heerenhuizen zijn, wijkt een huis eenige meters terug en de bewoner heeft het voorpleintje ingericht tot kippenren waar de haan en zijn harem rondscharrelen in modderig zwarten grond, vlak aan de straat. In de nauwe straatjes winkeltjes, zoo van één raam in een
smal kamertje met een paar rijen stopflesschen met zuurtjes, pakken lucifers en distributie-kaas. Of
ergens in een pracht van een 17e eeuwschen gevel de onderpui uitgebroken voor een paar spiegelruiten waarachter wat rollen manufacturen en roode zakdoeken. Rondom de kerk ligt een warwinkel
van straatjes en steegjes, sommige zoo smal dat er net plaats is voor één persoon. Ergens over een
brugje een doodlopend buurtje aan een achtergrachtje, vanwaar men op en in elkaar gepast ziet 17e
eeuwsche achtergevels en knusse binnenplaatsjes. De woningtoestanden moeten hier dan ook hemeltergend zijn.
Een straatje door vanaf de Kolk en we staan op den zeedijk. Rechts eindelooze uiterwaarden en
daarachter blinkend de Zuiderzee. Recht vooruit over de bocht der zee heen Vollenhove, donker in

325

GESCHIEDENIS VAN HET GESLACHT SPIJKER UIT BLOKZIJL

zijn geboomte. En links beneden u het stadje, met zijn witte achterhuizen, met in de tuintjes een paar
pratende buurvrouwen en dan ineens weer het water van de Kolk.
Daar was vroeger het winterkwartier van de beroemde Blokzijlsche mattenschippers. Met hun
scheepjes volgepropt met Spaansche en biezen matten uit Genemuiden en loopers en tapijtgoed
trokken zij tegen den voorjaarsschoonmaak naar Holland en bezochten daar met een kruiwagen of
kar met hun matten en kleeden stadjes en dorpen.
Een tachtig mattenschepen lagen er wel eens in de Kolk te overwinteren. Maar langzamerhand werd
de concurrentie in de Hollandsche plaatsen te groot en de Blokzijler mattenschippers vestigden zich
als tapijt- en meubelhandelaars in de plaatsen die zij eerst alleen met hun schip bezochten. Zoo ontstond onder andere de bekende groote meubelzaak van Pander in Den Haag en Amsterdam uit het
handeltje van een Blokzijler mattenschipper.
Juist in de laatste oorlogsjaren (1917 en 1918) is de mattenfabricage in Blokzijl weer opgekomen.
De zoogenaamde Genemuider matten met groen en rood in moderne patronen versierd, worden tegenwoordig ook hier meest in huisindustrie gemaakt.
Ergens voor een kelderingang zag ik een jongen van een jaar of dertien in razende vaart biezen
vlechten; 't jochie vertelde dat hij zoo in een week 20 of 22 streng van 100 meter kon vlechten tegen
40 cent per streng. Kinderexploitatie schijnt hier als bij alle huisindustrie niet vreemd te zijn.
Overigens is er in Blokzijl, behalve een groote houthandel en zagerij, niet veel industrie meer. Wel
nog vrij veel boerderijen en een weinig Zuiderzee-visscherij. Ook de vroegere scheepvaart is grootendeels verdwenen.
Daaraan heeft trouwens Blokzijl zijn ontstaan te danken. Oudtijds liep door de waterwoestijn ten
oosten van de stad de Steenwijker Aa tusschen Vollenhove en Blankenham in zee, doch daar deze
uitwatering onvoldoende was, werd in het midden der 16e eeuw op kosten van Steenwijk, Kuinderdijk en Karspelleeuwte een nieuwe sluis meer zuidwaarts gebouwd. Door deze ontstond weldra een
drukke scheepvaart, die op haar beurt weer aanleiding werd dat allerlei handelaars en neringdoenden
en ook vele schippers zich bij de Sluis of Zijl vestigden.

Blokzijl, Bierkade
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Buitenhaven van Blokzijl met strekdam in de Zuiderzee en uitvarend tufschip
(foto-briefkaart uit 1905)

De laatste reis
Ik weet niet hoe het zijn zal in die dagen
Wanneer ik scheep ga voor de laatste reis.
Zal dan mijn schip de laatste storm verdragen
En landen aan Gods eeuwig paradijs?
Neem mij, Heer God, het roer dan maar uit handen
En laat me zingend op het voorschip staan.
Dan zal mijn schip niet op de rotsen stranden,
Maar veilig in uw haven binnengaan.
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De bekende Stadhouder van Friesland, Overijssel en Groningen, Johan van Ligny, graaf van Aremberg, moedigde deze vestiging zeer aan en zoo werd Blokzijl geboren en nam in korten tijd zeer toe,
zoodat binnen een eeuw meer dan honderd schepen van hier uitvoeren. Deze vestiging van elders uit
verklaart tevens het on-Overijsselsch karakter van de stad. Veel Hollanders en Waterlanders waren
er onder deze pioniers.
Bij het beleg van Steenwijk door de Spanjaarden in 1580 en 1581 werd de stad door Sonoy, die door
de Staten van Holland naar Overijssel gezonden was om bij het ontzet van Steenwijk te helpen, verschanst. Later verleende Prins Maurits in 1590 Blokzijl een eigen wapen en vlag en in 1609 het recht
tot oprichten van een waag. Uit denzelfden tijd moet ook de stichting van het zogenaamde Prins
Maurits-weeshuis dagteekenen omtrent welks geschiedenis echter niets zeker bekend is, daar het
archief nog nooit is geordend of onderzocht. In het betrekkelijk nieuwe gebouw, dat echter geen
weezen meer herbergt, hangt een bord waarop het volgende versje aan den oorsprong der stichting
herinnert:
“Een vorst door menschenliefde groot durft ook de wees begroeten
en werpt zich overstelpt door nood vertrouwend aan zijn voeten.”
In 1672 heeft de vesting opnieuw een rol in de lotgevallen van ons land. Zij had zich in Juli aan de
Münsterschen over moeten geven, doch eenige ingezetenen stelden zich in het geheim in verbinding
met de krijgsoversten der Staatschen in Friesland, met het gevolg dat in September een afdeeling
krijgsvolk over zee gezonden werd die met hulp der burgerij de Münstersche bezetting verdreef en
zoo werd Blokzijl de eerste stad die de overheersching wist af te schudden.
Als belooning kreeg Blokzijl in 1672 van Willem III stadsrechten.
Van de vroegere vestingwerken en poorten is niets meer te vinden. Echter zijn nog verscheidene
fraaie en merkwaardige gevels bewaard. Op de kade en in verschillende straten vindt men nog min
of meer ongeschonden trapgevels, waarvan één der fraaiste in dit boek wordt afgebeeld.
De zandsteenen afdekkingen, versierde boogsteenen, zandsteenen omlijstingen van de smalle raampjes en de gevelsteenen met den molen en het jaartal 1666 geven een levendig aspect aan het huis,
waaraan ook de zijgevel door zijn indeeling en afwerking aangenaam aandoet. De overige gevels
waren meestal door hun ligging in nauwe straatjes slecht te fotograferen.
Op het pleintje bij het postkantoor, het zogenaamde Verlaat, worden wij er aan herinnerd dat hier
vroeger de eigenlijke Sluis of Zijl, waaraan Blokzijl zijn naam ontleent, was gelegen. Deze is later
gedempt en meer naar buiten de stad verlegd. Een aardige trapgevel draagt op een gevelsteen het
opschrift: “Leeft vromelick” Anno 1630.
Hier staat ook de doopsgezinde kerk, die uitwendig althans, niets bijzonders vertoont.
De hervormde kerk is merkwaardig als de oudste protestantsche kerk, in den kruisvorm opgetrokken.
Uitwendig is het metselwerk helaas weer geheel gecementeerd. Opschriften op de drie armen van het
kruis, die ieder in een straat uitkomen, leeren dat de kerk begonnen werd in 1609 en dat het tot 1653
duurde voor zij geheel voltooid was. Inwendig bevat de kerk een fraai gesneden eikenhouten preekstoel uit 1663, een koperen doopbekken met in den draagarm een gekroonde schaar, en fraaie koperen lichtkronen, terwijl voor één der ingangen een oud volgetuigd scheepje hangt. In 1662 schonk de
stad Zwolle aan de kerk een gebrandschilderd raam, dat in 1902 hersteld is.
Blokzijl heeft steeds veel doopsgezinden geherbergd en reeds vóór 1574 bestond hier een gemeente
van zogenaamde Vlamingen. Dit wordt bevestigd door de acte betreffende de instelling op 30 Januari 1589 van het schippersgilde. In de aanvang van deze acte staat te lezen: “bij haer mannelijcke
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waarheit” en niet “op haer eed”, waaruit valt af te leiden, dat Blokzijl reeds in 1589 vele doopsgezinden moet hebben geteld4.
Later vestigden zich vele Waterlanders te Blokzijl die een eigen gemeente vormden, terwijl de Vlamingen en de oude Vlamingen of Dantzigers zich eveneens afzonderlijk organiseerden. Later gingen
de gemeenten achteruit en werden tenslotte in 1782 en 1802 samengesmolten.
Weinig is er overigens in den loop der eeuwen in het oude stadje veranderd of vernieuwd. Nu ligt
het daar in de rij der stille vergeten Zuiderzee-stadjes, onaanzienlijk misschien en onbekend, maar
een stadje met een eigen karakter, een eigen uiterlijk en een eigen atmosfeer, die juist in de grootere
drukkere en welvarende plaatsen zoo vaak is verdwenen en ondergegaan en bedolven onder banale
alledaagsheid.
Mogen Blokzijls bewoners zelf dat gevoelen en inzien, en alle krachten inspannen om wat hun nog
rest aan oude schoonheid en eigen karakter ongerept te bewaren.
Door Dr. P.W.J. van den Berg;
overgenomen uit het weekblad Buiten
no. 20 dd 17 mei 1919

4
In het schippersgilde waren ook doopsgezinden
Uit: Bouman's Geschiedkundige Aanteekeningen.
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‘De ruïnes van den grooten brand te Blokzijl’
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De brand te Blokzijl

Z

oals zoveel oude stadjes is ook Blokzijl in het verleden door een grote brand geteisterd. Onderstaand artikel en foto's van de ruïnes werden gevonden in het Geïllustreerd Christelijk
Weekblad; de andere foto is uit het Panorama, beide bladen van eind juli 1923.

Over den hevigen brand van 25 Juli 1923 te Blokzijl, deelt men ons het volgende mede:
Er woei een sterke noord-westen wind; weldra deelde het vuur zich mede aan de belendende perceelen. Binnen een half uur stonden zes woningen aan de Breestraat en Kerkstraat in vlammen; met de
beperkte hulpmiddelen viel aan blusschen niet te denken. De motorbrandspuit haperde telkens, tot
men ontdekte, dat bij de vulling olie en benzine verwisseld waren. Tusschen drie en vier uur was de
toestand uiterst critiek. Het vuur tastte ook zeven andere perceelen in de Kerkstraat aan. De mooie
oude kerk en de toren werden ernstig bedreigd. Hulp werd gevraagd van de brandweer te Vollenhove, Zwolle en Zwartsluis. Geen dezer plaatsen heeft echter blusschings-materieel met autotractie,
zoodat op vervoer-gelegenheid gewacht moest worden.
In allerijl ontruimden de bewoners van de bedreigde perceelen hun woningen. Er heerschte een paniekstemming. Gelukkig ging om vier uur plotseling de wind liggen; men had toen de hoop al opgegeven, de kerk en het oostelijk gedeelte van Blokzijl te behouden.
Toen het bladstil werd, kon de Blokzijlsche brandweer verdere uitbreiding voorkomen.
Toch is het voor het kleine stadje een groote ramp geworden. Vijf woonhuizen, een winkelhuis, benevens een pakhuis zijn geheel in de asch gelegd. Zeven woningen brandden uit. Ook eenige perceelen op den Wal werden door het vuur aangetast. Het pittoreske achtergedeelte van de Kerkstraat, één
der bezienswaardigheden van het oude stadje, is voorgoed weg. Van de verschillende oude geveltjes
staan er nog slechts drie, waarvan één op het punt van invallen is. De afgebrande perceelen werden
bewoond door Nijhuis, Koopman, Wijs, Noback en Bakker.
Omtrent de oorzaak is niets bekend.

Maar het vergankelijke kent geen keer dan in de
opstanding der herinneringen, gisteren is even ver als
deze dingen, in het verleden is de tijd niet meer.
J.C. Bloem
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Blokzijl, Bierkade

Welk een klein deel van de eindeloze en onmetelijke tijd
is een ieder van ons toegemeten.
Het wordt zo snel door de eeuwigheid opgeslokt!
Overdenk dit alles en houd niets voor groot dan het volgende:
Handel naar de wetten van de natuur en draag wat het
leven met zich brengt.
Marcus Aurelius
Keizer van Rome
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Nieuwste geschiedenis
over de stad Blokzijl

Z

oals men heeft kunnen lezen, vocht Blokzijl zich op 23 augustus 1672 vrij van de Münstersen.
Prins Willem van Oranje schreef op 19 oktober 1672 een proclamatie:

“Edelachtbare Heren regeerders ende gij, Borgers van de schanse Blokzijl, gegroet ende saluut!
Wij, Willem Hendrik, Prince van Oranje, hebben zojuist vernomen van Uw moedige gedrag ende
fiere trouw aan ons bewezen, tegen de Münstersen. Ook in vroeger tijden hebt gij geëxcelleerd, namelijk uitgeblonken, in het verdrijven van de vijand.
Om deze couragie aan ons en het gemene vaderland betoond, behaagt het ons uw goede diensten te
belonen met de bevestiging van enkele privilegiën. Derhalve renoveren ende approberen wij het
privilege, waarbij gij jaarlijks drie gedeputeerden ofte burgemeesters moogt verkiezen ende aanstellen; zij hebben hare functiën omtrent de goede orde, het zegel, maten en gewichten, mitsgaders de
prijs van het brood.
Voorts moogt gij op iedere praam met turf, varende door de Zijl, een heffing doen van 3,5 stuiver en
op iedere lege praam 8 penningen ten behoeve van de armen, mitsgaders 10 stuivers op elke tonnen
bier, die binnen de schans geconsumeerd wordt. Het recht van ene wagen (weegschaal) blijve bestaan.
Welaan, ter nagedachtenisse van Uw roemrijke daden in en om Blokzijl, zij U deze avond een feestavond.”
Door deze proclamatie verkreeg Blokzijl stadsrechten, welk feit op gezette tijden feestelijk werd
herdacht. Voor de laatste keer geschiedde dit van 18 tot 26 augustus 1972 bij het 300-jarig bestaan
van Blokzijl als stad.
Het feest werd echter overschaduwd door het reeds eerder in 1972 door de overheid genomen besluit
een gemeentelijke herindeling voor noordwest-Overijssel in te voeren, waardoor de zelfstandigheid
van Blokzijl verloren ging.
Blijkens een publikatie in het Staatsblad no. 449 van 15 juni 1972 werden een aantal gemeenten,
waaronder Blokzijl samengevoegd tot één nieuwe gemeente met de naam Brederwiede.
De gemeente Blokzijl mag dan zijn verdwenen, er mag niet aan worden getwijfeld, dat de specifieke
gemeenschap Blokzijl zal blijven voortbestaan.

Slechts hij kan volop tijdgenoot zijn die ook van
andere tijden weet
D.J. Roorda
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Wapens

Blokzijl, een zelfstandige stad tot 1 januari 1973

In het oude wapen van Blokzijl
weerspiegelt het karakter van de stad

Wapen Brederwiede
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Je kunt het heden verwoesten door je te veel zorgen te
maken over de toekomst
Janis Joplin
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Toeristische kaart Overijssel
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Matterij

H

ier in den kelder verkoopt men kamermatten, kastanjes en noten ook; maar wij vergaren
geen schatten. In dit oud Amsterdamsche mattenkelder-opschrift komt reeds tot uitdrukking,
dat de `matterij' nu niet bepaald een goudmijn is geweest, al heeft men ook in deze specifiek
Genemuidensche industrie naast vele `magere', enkele `vette' jaren gekend.
Voor we echter onze aandacht schenken aan deze bijna reeds tot het verleden behoorende huisnijverheid, dient iets gezegd te worden van den grondstof, die naast het bies (Scirpes lacustris) als
rusch (Juncus effusus) een niet minder belangrijke rol speelt in dezen uithoek van het Overijsselsche
land. Naast de hiergenoemde variëteit komen ook de Juncus conglomeratus en de Juncus glaucus
veel voor, vooral op de meer landwaarts gelegen kleiplaten in de buurt van het zoo idyllische dorpje
Grafhorst. Ook in de omgeving van Zwolle zijn uitgestrekte russchenkampen te vinden en Groningen, zoowel als Drenthe hebben in de zeventiger jaren der 19e eeuw een aanzienlijken uitvoer van
dit gewas gehad naar Kampen en omgeving. In 1870 kwamen zelfs 40 groote tjalken en 30 pramen
`vreemde rusch' importeeren in het mattenvlechters-gebied van Overijssel's noord-westhoek. De
noodzakelijke invoer deed naar middelen peinzen om russchen kunstmatig te kweken en het is vooral een zekere Huisman geweest, die zich hierop het eerst heeft toegelegd en met zijn eerste hectare
ongeveer f. 1.500,- pacht verwierf. Men zag toen de boeren het kostelijkste weiland in russchenkampen omzetten met het gevolg, dat de import van Groninger rusch sterk achteruit ging en de eens zoo
florissante russchenmarkt van Zwolle heel snel verliep.
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Volgens Mr. E.M. Meyers in zijn rapport over `Kleinindustrieën ten platten lande', dat als eerste
uitgave van het centraal bureau voor sociale adviezen in 1906 is verschenen en waaraan ik verschillende gegevens ontleen, is het prepareeren van het rusch niet in zoo groote mate van het weer afhankelijk als het drogen van het bies. De oogst begint gewoonlijk een paar weken nadat het bies is gesneden en het rusch geeft zelfs zijn `snij-rijpheid' aan door de kopjes (angels) te laten hangen. De
pachter van den russchenkamp met zoons, vrouw, dochters en kinderen trekt er dan bij het krieken
van den dag op uit om in een heel lange dagtaak het rusch gesneden te krijgen. Bij afgelegen kampen
blijft zoo'n gezin wel een week weg en dan leeft het feitelijk een half nomadenleventje, zooals de
Sennen op de hooge alpen. Want het russchen-snijden eischt veel tijd. Twee volwassen mannen
kunnen samen slechts 200-300 bos in een week snijden. Kinderen helpen mede het onkruid te verwijderen en de witte of doode russchen uit te zoeken en daarna brengt men ze zoo spoedig mogelijk
naar den matter voordat `de sterfte' er in komt. Nadat ze vervolgens zijn gesorteerd en in tobben
gezet, heeft het `toppen' plaats, waarbij de bundels met een zeeltje worden vastgebonden, om daarna
in rijen op stokken te worden gezet. Deze stokken worden op den zolder van den matter zoodanig
geplaatst, dat de uitstaande uiteinden van hooger hangende russchen het bovenste gedeelte van de
lager staande bundels bedekt. Doordat nu het licht niet op de bovenste gedeelten kan inwerken, worden deze niet gebleekt en krijgt men de noodige variatie, welke aan de russchenmatten een zekere
levendigheid geeft in de afwisseling van donkere en lichte banen. Is men zoover, dan heeft er een
tijdroovend werkje plaats, het `russchen-zaden', een karwei, waarmede de armsten onder de armen
nog een zuur centje poogden te verdienen.
Voor het zaden van 100 top russchen, een arbeid, die ongeveer 14 uur in beslag nam, werd vroeger
slechts een enkel kwartje betaald, wat dus een uurloon beteekende van nog geen twee cent.
Maar meestal werd deze uiterst geestdoodende, doch noodzakelijke bewerking gemeenschappelijk
gedaan, wat aanleiding gaf tot een eigenaardigen vorm van `Bitt-Arbeit' op Nederlandsch grondgebied. Wij zien, dat bij primitieve volken verschillende eentonige arbeid gezamenlijk wordt verricht,
dikwijls onder begeleiding van muziek, zooals bijvoorbeeld het oogsten bij de negervolken geschiedt, onder het rhytmisch slaan op verschillende slag-instrumenten. Wij kennen iets dergelijks bij
het ouderwetsche heien, dat ook plaats vond onder het gezang der vermaarde hei-liedjes! En spreekwoordelijk is zelfs geworden `het gezang der maaiers', ofschoon dit op een romantische fictie berust,
daar de oogstarbeid, althans ten onzent, in alle stilte plaats had en geen noodelooze kracht werd verspild aan het zingen van liedjes! Alleen bij een enkele werkzaamheid als het hoog opgooien van de
leeg-gedorschte koolzaadstronken bij het feestelijke `zaad-dorschen' in Groningerland heb ik nog
iets kunnen bespeuren van een oogstlied, dat rhytmisch het opgooien scandeerde.
Het zaden der russchen heeft nu vooral in Wilsum en omgeving, van geslacht op geslacht aanleiding
gegeven tot een soortgelijk gemeenschappelijk arbeidsfeestje, waarbij onder veel plezier met afwisseling van eten, drinken en zingen het zoo vervelende `russchenzaden' gedaan werd. Uit den omtrek
kwamen dan jongens en meisjes op het erf van den matter bijeen en wanneer ze dan een paar uur
hadden `gezaad', bracht de eerste tractatie van `koffie met koek' een welkome rust. Met nieuwe
kracht toog men daarna weer aan den arbeid, tot een groote pot met dampende rijstebrij op tafel verscheen onder het traditioneele gezang van: “Lang leve de pot met brij! Daar zitten de russchenzaders
bij!”
Dan wordt er duchtig toegetast! Want de lucht der biezen en russchen schijnt verbazend hongerig te
maken. Johannes Eenkhoorn, de opzichter der Kamper biezenvelden beweerde, dat zijn mannetjes,
ondanks dat zij een goed deel van den dag in het water stonden, maar heel weinig last hadden van
rheumatiek, maar dat ze altijd als wolven zoo hongerig waren. En dat `schransen' schijnt wel een
noodzakelijk begeleidings-verschijnsel te zijn van het leven ginds aan de kusten van het Kampereiland.
Was het wonder, dat `het Jonkvolk' op het erf van boer van der Touw het zich dien glorieusen Juli-avond ook best liet smaken, toen ik het vereeuwigde in schilderachtige tafereelen, die voor het
nageslacht de herinnering zullen bewaren aan deze thans bijna historisch geworden `russchenzaderijen'.
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Want het aardige folkloristische gebruik ontaardde in een drinkgelag! Geprovoceerd door het schenken van `klare jannever'. Oók bij boer van der Touw kwam tenslotte de flesch op tafel! Maar een
flesch met kostelijke bessenwijn, waarvan ieder `zader' en `zaadster' slechts één glaasje kreeg, dat hij
of zij staande opdronk onder het vroolijke gezang van “Al wie in Januari geboren is, drink uit”.
Na het zaden moeten de russchen weer een halven dag in de zon drogen en daarna brengen de vrouwen den oogst definitief op de zolders. Slechts hier en daar heeft op voorgaan van den hierboven
genoemden Huisman nog een na-bewerking plaats, waardoor een zekere nuanceering van bleekwit
tot bruinzwart in het vlechtwerk verkregen kan worden en men betere prijzen voor het eindproduct
wist te maken. Na ten slotte nogmaals te zijn gesorteerd en `uitgeschud', is het materiaal gereed om
verwerkt te worden in de verschillende matten, die in een thans bijna historisch geworden zeer
merkwaardige huisindustrie vervaardigd werden in verschillende soorten en al of niet gemengd met
biezen ter markt kwamen, onder dikwijls zonderlinge benamingen als: `Doleerenden' of `Transvalers'.
Deze typische Genemuider huisindustrie bracht echter tot in het begin dezer eeuw zeer ongewenschte toestanden in economisch-sociaal, hygiënisch en moreel opzicht. Zoodat het een zegen mag worden genoemd, dat sedert 1912 de ouderwetsche matterij vrijwel tot het verleden behoort. Toch oefenden in 1928 nog zeker wel een half dozijn ouderen van dagen het primitieve mattersbedrijf uit,
dat de herinnering terugriep aan de periode van 1875-1900, waarin het sterftecijfer der bevolking
van Genemuiden, Grafhorst en Wilsum verre stond boven dat van het gemiddelde in Nederland.
Waar per 1.000 mannen en 1.000 vrouwen in Nederland over dit tijdvak gemiddeld 19,9 en 19,2
sterfgevallen aan longtering, keeltering, bloedspuwing en suikertering voorkwamen, was dat getal in
Genemuiden respectievelijk 28 en 43,3. Allerlei schrikwekkende staten, betrekking hebbend op het
voorkomen van tuberculose als gevolg van het ongezonde matten in zeer bedompte ruimten, schenken ons alleen reeds op hygiënische gronden de overtuiging, dat niemand meer den dikwijls te veel
geprezen `goeien ouwen tijd' in Genemuiden zal terugwenschen. Zeker, de biezenboer en mattenvlechter was in zekeren zin `een vrij man', maar hij kocht deze vrijheid wel heel duur, wanneer men
denkt aan den overmatig langen arbeidstijd, aan vrouwenwerk en kinderexploitatie, aan noodgedwongen verplichte winkelneering en vele andere misstanden, die inhaerent waren aan het dikwijls
toch zoo droevig-zorgelijke en ziekelijke bestaan der Genemuidensche en Grafhorster matters.
Sedert 1910-1912 is er een nieuwe industrie opgekomen, die vooral in de eerste wereldoorlog veel
welvaart in Genemuiden bracht. Op moderne weefgetouwen werden de gevlochten en chemisch
gekleurde biezenstrengen verwerkt in de nieuwe matten, terwijl ook de cocos-mattenweverij een
aanzienlijke vlucht heeft genomen in den zwaren concurrentiestrijd tegen vloerzeil en linoleum.
Voor de cultuurgeschiedenis van de Overijsselsche Zuiderzeekustbevolking is het echter van beteekenis, dat het mij is mogen gelukken nog een paar matters te vereeuwigen in hun moeitevollen arbeid
op de oude ramen, waarvan de laatste hierbij afgebeelde exemplaren Genemuiden hebben verlaten
met bestemming naar de Kamper Oudheidkamer en het Nederlandsch Openluchtmuseum te Arnhem.
In een schilderachtig straatje met de decoratie van veel in de zon te drogen hangend waschgoed troffen wij een man en een vrouw aan in de drukke doening van het in elkaar zetten der ouderwetsche
mattersramen. Hoe oud dit toch in zijn soort ingenieuze samenstel van wat houten latten en draden is,
valt moeilijk na te gaan. De matters eeren als den uitvinder niemand minder dan bisschop Jan van
Arkel wien Genemuiden zijn stadsrechten ook al te danken heeft en dien het derhalve eert in zijn
wapen, dat den bisschop vereeuwigt met een rietvoorn er onder. Deze rietvoorn herinnert ongetwijfeld aan de vroegeren vischrijkdom der omgeving, waarin de Genemuidenaren hun voornaamste
bestaan vonden. Oudere kronieken maken wel melding van de verloting van het gemeenschappelijke
en de vrijheden die sommige ingezetenen hadden in eigen vischwater, maar eerst in een request van
24 Juni 1729 is er sprake van een mattennijverheid. Toen moet deze echter reeds eenigen omvang
hebben gehad, want de boterhandelaars van Hasselt doen bij de overheid hun beklag, dat de schippers veel te lang zich te Genemuiden ophouden om matten in te laden, waardoor zij dikwijls te laat
met hun producten verschenen op de Amsterdamsche botermarkt. Daar ook eerst in 1739 van mat-
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‘Lang leve de pot met brij, daar zitten de russchenzaders bij!’

‘Een oude boer uit het land van bies en rusch’

‘Mannentype uit noord-westelijk Overijssel’

347

GESCHIEDENIS VAN HET GESLACHT SPIJKER UIT BLOKZIJL

‘Het ouderwetse mattersraam’

‘Na gedane arbeid is het op zondag zoet rusten!’

De natuur leert u het leven te aanvaarden; zij leert u
dat het leven vriendelijk en sympathiek is en dat er nog
altijd meer geluk dan ellende is.
Hoe gering uw leven ook is, ga het tegemoet en leef het.
Schuw het niet en val het niet hard. Het is niet zo slecht
als gij zelf zijt. Het ziet er juist het armst uit als ge zelf
het rijkst zijt.
De vitter vindt zelfs nog iets aan te merken in het
paradijs.
Henri David Thoreau
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tenvervoer uit Grafhorst en Wilsum sprake is, kan men met vrij groote zekerheid volgens Mr. Meyers aannemen, dat de matterij omstreeks het jaar 1700 in de allereerste opkomst was. In de 18e eeuw
ontwikkelde zij zich snel, zoodat we in de Hedendaagsche Historie van den tegenwoordigen Staat
der Vereenigde Nederlanden lezen: “Alle deze voordeelen veroorzaken dat sommige ingezetenen
hier een goed bestaan vinden; doch egter is dat der meesten sober genoeg en rust veelal op de mattenweverij, die hier, evenals in alle plaatsen welke het Mastenbroek omringen, uithoofde van de
biezen, die deze polder opgeeft, sterk in zwang gaat en ook een artikel van verzending uitmaakt.”
In de 19e eeuw heeft de mattenindustrie vele `ups and downs' gekend. Van 1830-1840 was er een
groote vooruitgang, daarna een kwijnen, na 1850 weer een opbloei, om in de eerste zestiger jaren
wederom terug te loopen. Na het jaar 1867 brak de gouden tijd der Genemuidensche mattenvlechterij aan, om te culmineeren in de zeventiger jaren. In deze tijden noteerden de matten ongeveer twee
maal den prijs van de eerste jaren onzer eeuw. Maar niet de eigenlijke vlechter trok er de meeste
voordeelen van. Die werkte met zijn gezin voor een rampzalig hongerloontje. Het waren ook hier de
tusschenhandelaar en de grossier, die met de groote winsten gingen strijken, weldra gevolgd door de
rijke Kamper-eilandboeren, die des winters hun knechten en meiden dwongen te matten op de primitieve ramen.
De constructie daarvan is wel uiterst eenvoudig. Twee opstaande stijlen van ongeveer 2 meter hoogte, een voetstuk, een dwarsligger van boven ter lengte van ongeveer 1,5 meter, een verbindingslat in
het midden om het getouw bijeen te houden en dan is het eigenlijke `raam' reeds gereed, behoudens
de uitstekende houten pennen aan de stijlen, welke dienen om er de schering over te spannen. Onder
aan het raam zien we de `rolboom', zoo genoemd, omdat er het reeds afgematte gedeelte omheen
gerold wordt. Aan het uiteinde van dezen rolboom is een ijzeren circelplaat - de krans - aanwezig,
waarin een pal grijpt om het terugloopen van den rolboom te voorkomen. Wij hebben in dit `staand'
weefgetouw ongetwijfeld één van de meest archaïstische werktuigen te zien, dat maar weinig zal
afwijken van het prototype, waarvoor men Jan van Arkel onder de matters als uitvinder eert. Tot in
onzen tijd werkte men op ramen uit het begin der 18e eeuw en op een met het jaartal 1744 gedateerd
raam stond het volgende weversversje ingesneden:
“Gelik gi siet, was ik voor desen
So als ik nu bin, kunt gi haast wesen.”
Om plaatsruimte te sparen is men er later toe overgegaan zogenaamde `dubbele' ramen te maken, die
echter geheel op dezelfde wijze zijn gebouwd. Is nu het houten gestel gereed, dan wordt er het `mattengaren' als de verticale schering over gespannen. De lengte van deze zeer dunne schering-touwen
bedraagt steeds 26 - 28 el, maar er is per getouw slechts plaats voor een schering van ongeveer 2 el,
zoodat de rest van het steeds als `garen' betitelde touw vastgestoken wordt aan den knop. Dan is alles
gereed voor het vlechten of zooals dat algemeen in Genemuiden wordt genoemd het `matten'.
De matter haalt het bies of het rusch van links naar rechts of van rechts naar links om beurten door
de verticaal gespannen schering met een wonderbaarlijke vlugheid, waarbij hij steeds het dikke uiteinde tusschen den met zwart eelt bedekten vinger en duim houdt. Als toekijkende leek moet men
heel nauwgezet opletten om te kunnen constateeren, wanneer de matter de biezenstengel loslaat,
want alles gaat met een door routine hoog opgevoerde `Fingerfertigkeit'. Zoo `mattend' met de eene
hand, wordt met een energieke handbeweging het dunne uiteinde van het vorige gevlochten bies of
rusch, dat buiten de gespannen schering-draden uitsteekt, stevig rondom de laatste twee of drie draden gewikkeld. Dan klinkt er telkens het schuivend langs de draden neerglissen van den `slager', den
dwarsstok, die tusschen de draden loopt en die het reeds gevlochten matdeel neerdrukt. Zoo gaat er
het matten in eentonige werkzaamheid door tot het raam `vol' is. Dan worden de draden van achteren
losgemaakt, den rolboom wentelt men een paar toeren rond, zoodat het eerste deel van de gevlochten
mat er omheen gedraaid wordt en nadat de schering van het `matten-garen' weer strak gespannen is,
zet onze matter zich aan den arbeid van het tweede raam. Zoo heeft hij 12 keer een nieuw raam vol
te matten eer hij de gewenschte lengte van ongeveer 16 meter heeft bereikt. Het mattengaren is dan
ook op en de eindjes worden geknoopt om het losschieten der biezen te voorkomen, terwijl de uitstekende toppen worden afgesneden.

349

GESCHIEDENIS VAN HET GESLACHT SPIJKER UIT BLOKZIJL

Zoo gaat het van 's morgens zes uur tot laat in den avond! Want in den langen arbeidsduur zocht
men een tegenwicht te vinden voor het buitengewoon lage loon, dat uitgekeerd werd en dat voor een
grove biezenmat, waaraan negen uur gewerkt werd niet meer dan 35-40 cent bedroeg, wat dus nog
geen uurloon van vier cent beteekende. Wanneer men nu weet, dat een matter met groote inspanning
vijf of zes biezenmatten van 16 meter lengte per week kon klaar krijgen, die hij Zaterdags in den
middag per kruiwagen reed naar den opkooper, dan komt men tot het ontstellende inzicht, dat zoo'n
matter in de kracht van zijn leven nauwelijks drie gulden weekloon had. De voor eigen rekening
werkende biezen- en bontmatters brachten het tot zes à tien gulden per week, maar ook dat was nog
geen zuivere `verdienste', want van iedere mat moest nog ongeveer dertig cent `garen-geld' worden
afgetrokken, terwijl eveneens in den matterstijd wekelijksche afbetaling moest geschieden van de op
crediet gekochte biezen, russchen en garens alsmede van de pachtsom der velden, het snij- en droogloon.
Wanneer men dan leest, hoe in vroegere jaren, juist in het begin der 19e eeuw, in dien door romantici zoo verheerlijkten `goeden ouden tijd', te Genemuiden weekloonen werden verdiend van 1 gulden
tot 1 gulden en vijfentwintig cent, dan begrijpt men hoe in de kinderrijke mattersgezinnen de nijpendste armoede heerschte. Oude matters vertelden mij er van, toen ik er toefde in de benauwde
vertrekken vol stof en rondzwevende russchenvezeltjes, dat het dagmaal van een matter oudtijds
bestond uit tweemaal daags een snee brood (nooit twee), aangevuld met wat aardappelen. Boter was
een ongekende weelde, als zoodanig werd de bruine korst van de gekookte karnemelksche pap op
het brood gesmeerd. leder lid van het mattersgezin kreeg een afgepast aantal aardappelen op zijn
bord, overgoten met wat olie en dat in een streek, waar de zilte Zuiderzee-lucht gezonde menschen
tot echte schransers maakt, zooals Eenkhoorn mij vertelde, die er met een oolijk knipoogje aan toevoegde, dat hij en zijn kameraden nooit of te nimmer een Berenburgertje behoefden te gebruiken om
den appetijt op te wekken.
Voeg bij de slechte voeding de slechte behuizing in de feitelijk alle onbewoonbaar te verklaren woningen met het ééne vertrek waarin `gemat', gegeten en geslapen werd en waarin de heele week de
bundels biezen of russchen overal verspreid lagen en ge begrijpt hoe het komt, dat de sterftecijfers
bij deze bevolking onevenredig hoog waren, toen er de matterij als huisindustrie oud en jong van
maandag tot zaterdag in drukke bezigheid bond aan het getouw.
De werktijd, noodig om een mat te voltooien, variëert natuurlijk zeer naar de geoefendheid van den
matter en den aard van het materiaal. Wie een grove Transvaler in een werktijd van één dag gereed
kon krijgen, was nog lang geen slechte matter, maar voor een inlandsche russchenmat moest toch
wel een werktijd van 60 uren worden gerekend!
In het begin dezer eeuw werd in noord-west Overijssel ruim één miljoen meter mat gevlochten,
waarvan zeker de helft door de `Gellemuienaars'.
Zoo'n heel ouderwetsch mattertje heb ik er nog aan den arbeid gezien. Op een zonnigen zaterdagmiddag troffen wij hem met zijn pientere vrouw op het binnenplaatsje bij de vijf gevlochten biezen
matten, die als resultaat van heel een week `poot aan spelen', opgerold aan hun voeten lagen. Zij
hadden al iets over hun wezen van de rust der komende Zondagswijding! De vrouw had er de mooi
geplooide `droevenmuts' al opgezet ten teeken, dat het wekelijksche werk weer afgedaan was en het
huis opgeredderd voor den Zondag.
Het rose zijden knuppeldoekje, één der weinige kleeding-karakteristieken, die zich hier in het `Nationaal costuum' hebben weten te handhaven, bracht reeds wat fleur op het donkerbruine jak met de
fluweelen banden en de baas had er z'n zijden pofpet opgezet - de mooie, waarmede hij ook ter kerke
ging - en zoo zaten zij genoeglijkjes uit te rusten.
Twee oudjes, die in hun jonge leven nog al de ellende hebben meegemaakt van een uit folkloristisch
oogpunt zeer interessante huisnijverheid, die echter thans tot het verleden behoort en overgebracht
naar modern ingerichte werkplaatsen, al het schilderachtige en primitieve verloren heeft, dat eens
eigen was aan de ouderwetsche matterij van het stedeke, dat bisschop Jan van Arkel en den rietvoorn
gelijkelijk eert in zijn wapen.
Door D.J. van der Ven
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Gezicht op de Rietvink, 1918. Hier waren in vroeger tijden verschillende scheepswerfjes onder
andere van PIETER SPIJKER III

De enige plicht die wij tegenover de geschiedenis hebben
is haar te herschrijven.
Oscar Wilde
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Aan de Steenwijkerkolk stond het oude pakhuis
’t Fortuin, later de mattenfabriek van Spits

Laatste advertentie van de verdwenen
matterij-nijverheid in Blokzijl

Slechts hij kan volop tijdgenoot zijn
die ook van andere tijden weet
D.J. Roorda
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