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Religie van het
geslacht Spijker uit Blokzijl

Z

oals reeds in de inleiding werd vermeld behoorde het geslacht SPIJKER tot de Doopsgezinde
(Mennisten) Gemeente in Blokzijl. In de Doopsgezinde Gemeenten (gesticht door Menno
Simons) ontstond tussen de jaren 1559 en 1626 groot verschil van mening over de ware
leer, hetgeen heeft geleid tot verschillende richtingen met orthodoxe en vrijzinnige opvattingen,
terwijl ook de sociniaanse leer werd verkondigd.
Voor een goed begrip zij vermeld, dat de grote Amsterdamse Gemeente aan het Singel 450 454 meer
liberaal georiënteerd was. Deze kerk stond naast de vroegere brouwerij `het Lam', vandaar dat haar
aanhangers Lammisten werden genoemd. De orthodoxen kozen de richting van Samuel Apostool,
die deze Gemeente in het gebouw `de Zon' aan het Singel 118 stichtte (later tot 1988 Veilinggebouw
de Zon), zodat haar aanhangers Zonnisten werden genoemd. De Waterlanders hadden hun kerk `de
groote Spijker' (ook genoemd `bij den Toren'), op het Singel bij de Jan Roodepoortstoren, staande
aan de Torensluis.
Hoewel de juiste geschiedenis van de doopsgezinden in Blokzijl niet geheel kon worden achterhaald,
was het vanzelfsprekend dat de over het land verspreide Mennisten de door de Amsterdamse hoofdkerken aangegeven richtingen volgden en de daar beleden leer aannamen. Veel wordt duidelijk uit
de bijgevoegde artikelen:
- De vroegere Mennisten Gemeenten in Blokzijl door Dr. F.J. Stuurman, Geneesheer Directeur van
de psychiatrische inrichting Endegeest, Voorgeest en Rhijngeest te Oegstgeest (overleden 1946).
- Inleiding bij het Register van de in het Rijksarchief te Zwolle aanwezige geboorte , trouw en lidmatenboeken van de Doopsgezinde Gemeenten te Blokzijl door de heer C.Z. Halfman, Archivaris van het Rijksarchief te Zwolle.
Ook de beschrijving bij de stamboom SPIJKER van Ds. Hofstede, doopsgezind predikant te Blokzijl, geeft opheldering:
“Bij de scheuring in het laatst van de 17e eeuw tussen Zonnisten en Lammisten, welke scheuring in Blokzijl aanleiding gaf tot de scheiding tussen
de Vereenigde Vlamingen en Waterlanders (Lammisten), die hun kerk
hadden op het Noorderhoofd, en de Vlamingen (Zonnisten), die de kerk op
de Breestraat bouwden, gingen de SPIJKERS met de Zonnisten mee en
dienden steeds de Gemeente op de Breestraat getrouw.”
Verschillende leden uit het geslacht SPIJKER waren diaken van de Gemeente aan de Breestraat, hetgeen men kan lezen uit de bijzonderheden bij
de persoonsbeschrijvingen in de genealogie en bijgaande overdrukken van
de Geloofsbelijdenis voorkomende in het lidmatenboek van de Vlaamse
Gemeente in Blokzijl. Dit boek bevat de namen van alle lidmaten tussen 1704 en 1803, terwijl de
Geloofsbelijdenis mede is ondertekend door JACOB SPIJKER (stamreeksnummer VIa) en BEEN SPIJKER (6e generatie). Het boek, met bandnummer 33, ligt in het Rijksarchief te Zwolle.
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Ongetwijfeld zijn meerdere gegevens over de Doopsgezinde Gemeenten van Blokzijl te vinden in
het Archief van de Doopsgezinde Gemeente te Amsterdam, dat sinds 1971 berust bij de Universiteitsbibliotheek, afdeling theologie, Mennoniticum, te Amsterdam.
Ook schijnen er contacten en correspondentie te zijn geweest tussen de Doopsgezinde Gemeenten te
Blokzijl en de Vereenigde Doopsgezinde Gemeente, Peuzelaarsteeg 3 te Haarlem. Hiervoor dienen
onderzocht te worden de notulen van de Kerkeraadsvergaderingen van de Gemeente te Haarlem,
vanaf 1680. (In 1992 zijn deze onderzocht, maar behalve financiële ondersteuningen van Haarlem
aan Blokzijl zijn er geen bijzonderheden gevonden.)
Juist in het jaar 1992, waarin de genealogie SPIJKER met vele historische verhalen zijn voltooiing
nadert, is een boek verschenen getiteld Geschiedenis der Doopsgezinden in Blokzijl, geschreven
door F. Smit en uitgegeven door Van Kerkvoorde en Hollander B.V. te Steenwijk.
Het boek bevat een gedegen studie over meer dan vier eeuwen doopsgezind verleden in Blokzijl die
in zeer uitgebreide vorm de historie van deze geloofsgemeenschap in deze en andere plaatsen beschrijft.
In een opgenomen persoonsregister en dooplijst worden ook vele leden van het geslacht SPIJKER met
hun doopdatum genoemd. Voor geïnteresseerden in doopsgezinden uit Blokzijl is dit een schitterend
naslagwerk.

Want doe slechts navraag bij het voorgeslacht,
En geef acht op hetgeen hun vaderen doorvorsten.
Wij toch zijn van gisteren en weten niets;
Want als een schaduw zijn onze dagen op aarde.
Zullen zij U niet onderrichten, zullen zij het U niet
zeggen,
En woorden uit hun hart voortbrengen?
Job 8 : 8 10

356

LATERE DOOPSGEZINDEN

Doopsgezind bord uit 1657 met de Tien Geboden (kerk te Blessum; in de kerk is het volledige interieur bewaard gebleven. Opmerkelijk zijn twee tekstborden uit 1657. Op de ene staan de Tien Geboden. Het andere
vermeldt in het Latijn dat vlakbij de Slag bij Boksum plaatsvond.)
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Deze en volgende pagina’s: Geloofsbelijdenis Vlaamse Gemeente Blokzijl
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Bij de pijlen twee van de ondertekenende diakenen: JACOB SPIJKER en BEEN SPIJKER
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De vroegere Mennisten gemeenten
in Blokzijl (1)

T

en behoeve van een familie onderzoek zag ik een aantal deelen van het Register van Acten
en Testamenten in het Schoutambt Vollenhove door, loopend over de jaren 1620 tot 1750.
Ik noteerde toen tegelijk een 50 tal acten (testamenten, verkoopacten en schuldbekentenissen), waarin de mennisten gemeente(n) te Blokzijl genoemd werd(en). Ter aanvulling van de hierdoor verzamelde gegevens, heb ik vervolgens in het archief van de doopsgezinde gemeente te Amsterdam alle archiefstukken doorgelezen, die op Blokzijl betrekking hebben. Aldus kreeg ik een aardig overzicht van de geschiedenis der mennisten gemeenten, die vóór 1800 in Blokzijl bestonden.
Reeds vroeg waren er al mennonieten in Blokzijl, dat in 1524 genoemd wordt als een klein gehucht,
doch zich pas na 1560 flink ontwikkelde. Op een kaart van 1558 is Blokzijl nog niet te vinden, maar
wel het nabijgelegen dorpje Baerlo. Volgens De Hoop Scheffer waren reeds in 1568 mennonieten uit
Blokzijl aanwezig op een samenkomst ter verzoening van de Friesche en Vlaamsche geloofsgenooten; evenzoo op de bijeenkomst in Humsterland (1574) waar de zoogenoemde Humster vrede
gesloten werd. Omtrent hun gemeente organisatie heb ik niets kunnen vinden.
Na 1600 was er zeker al in Blokzijl een flinke gemeente, wier leeraar de bekende Claes Claessen
was, die meerdere theologische geschriften (1610 1634) heeft nagelaten. Hij teekende onder andere
in 1626 de verklaring van J. Outerman, trad in 1628 in de vergadering te Middelstum zeer op den
voorgrond en sloot zich in 1632 ook aan bij de geloofsbelijdenis van Dordrecht, waar hij echter zelf
niet aanwezig kon zijn (brief in Amsterdamsch Archief). Hij was een vredelievend, ruimdenkend
man met tamelijk vrijzinnige opvattingen; zijn gemeente werd echter gerekend tot de orthodoxe
Vlamingen (Jan Luës verwijt hem zijn vrijzinnigheid op de vergadering te Middelstum, zie ook H.
Schijn). Dat de gemeente zich zelf rekende tot de orthodoxe Vlamingen, blijkt ook uit de volgende
koopacte van het bouwterrein voor de tot 1802 gebruikte kerk aan de Noorderkaai; deze acte luidt
aldus: “De momberen (dit zijn voogden, met name genoemd) over de kinderen van salige Willem
Jans Doetzen verclaeren aen de gemeente van de Huyscoopers, alsoo genoemt, waarvan Jan Jans
Ruyter, Hugo Peters (Kempen), Jan Ariaens (Stuerman) en Jacob Dercx (Seylemaecker) dienaers
syn vercoft te hebben de huyssteede aen de Noordercaey, alwaer ten Noorden Peter Nollen en ten
Suyden Hendrick Reyners naest gelegen syn, 29 Augustus 1636.”
De Huiskoopers toch waren (na de twist te Franeker in 1586) de orthodoxe Vlamingen; hun tegenstanders de Jonge Vlamingen waren meer vrijzinnig.
Wanneer deze kerk aan de Noorderkaai gebouwd is, heb ik niet kunnen vinden, doch deze was zeker
vóór 1647 in gebruik. In acten van 1647, 1649 en 1651 wordt gesproken over het huis bij de Steenwijker Kolk, waar voorheen de menniste vergaderingen werden gehouden. Dit huis zal dus wel de
`nye getimmerde huyskerck' zijn, waarover in 1630 1631 moeilijkheden met de overheid ontstonden
op een aanklacht van de gereformeerde kerkeraad (copie van een request der mennonieten aan de
Ridderschap en Steden van Overijssel in Amsterdamsch Archief). Nadat hun eerst was bevolen de
huiskerk af te breken of te verhuren, wordt hun na het request toegestaan hunne private oefeningen
in alle stilte te houden als vóór het timmeren van het nieuwe huis.
Uit de door mij afgeschreven acten meen ik te moeten afleiden, dat tot 1650 er in Blokzijl slechts
één menniste gemeente was. In sommige acten wordt eenvoudig gesproken van `de mennonieten
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gemeente' zonder nadere aanduiding; in andere wordt de leeraar of wel twee of meer bedienaars er
bij genoemd; juist doordat oudere en jongere bedienaars tezamen worden genoemd, is uit de continuïteit van dezen op te maken, dat steeds dezelfde gemeente bedoeld wordt. Ook wordt soms een
vroegere leeraar en de toenmalige vermeld, bijvoorbeeld “de gemeente van de olde Claes Claessen,
daer nu Hendrik Teunis (Smit) leeraar is”.
Na 1650 wordt ook meermalen gesproken van de gemeente, genaamd de Vlamingen vergaderend op
de Noorderkaai. Dit kan een aanwijzing zijn dat er toen al een tweede menniste gemeente in Blokzijl
bestond. In slechts één acte (1679) wordt genoemd: de menniste gemeente, genaamd `de Oude Vlamingen', met Jacob Dercx en Hendrik Wolthuijs als bedienaars. De beide personen komen niet voor
onder de bedienaars, genoemd in andere acten (de in de acte van 1636 genoemde Jacob Dercx was in
1659 al overleden).
Deze Oude Vlamingen kunnen dus wel de zoogenoemde Dantziger Oude Vlamingen zijn die hun
vermaning (kerk) op het Oude Verlaat in de Gouden Grendel hadden; deze kleine gemeente van
streng orthodoxe Vlamingen bestond tot 1782. Ds. Hofstede, de vroegere Blokzijlsche predikant,
meent ook dat deze gemeente in de tweede helft der 17e eeuw ontstond (Mennonitisch Lexicon).
De gemeente aan de Noorderkaai, althans haar kerkeraad, blijkt in 1665 al meer vrijzinnig georiënteerd te zijn. In een brief (Januari 1665) waarin zij zich de `Vereenigde Vlaemse, Vriese en Hoogduytse Doopsgezinde gemeente tot Blockzyl' noemt, verklaart zij de Amsterdamsche Gemeente aan
de Singel bij de gewesene brouwery `het Lam', waar onder andere Galenus Abrams leeraar is, als de
ware gemeente Gods te erkennen. Zij kiest dus duidelijk partij tegen de orthodoxe richting van Samuel Apostool, die de gemeente in `de Zon' stichtte.
In de Blokzijlsche gemeente waren echter ook leden die nog veel verder gingen in hun vrijzinnige
opvattingen. In 1684 werden de leden Jacob Hendrix (brouwer), Berent Jans, Jan Ariaens (Stuerman,
brouwer, kleinzoon van Jan Ariaens uit de acte van 1636) en Peter Hendrix (Veen, schoenmaker)
aangeklaagd wegens het verkondigen van sociniaansche leeringen; zij werden in 1685 en 1686
meermalen door de Staten gehoord, maar ten slotte vrijgesproken. (Resoluties van Ridderschap en
Steden van Overijssel, bij van Doorninck). Jacob Hendrix schreef in 1698 een boekje: Onderwijs
van den weg naer den Hemel; hij werd toen opnieuw aangeklaagd en in 1700 veroordeeld tot bijna
een jaar gevangenisstraf en een boete van 100 ducaten; daar hij deze niet betalen kon of wilde, werden al zijn meubelen verkocht. In 1707 schreef hij een smeekbrief om geldelijke steun aan de Amsterdamsche Gemeente; hij wil dan weer een brouwerij beginnen. Dat in deze aanklachten de meer
orthodoxe leden van de eigen gemeente de hand gehad hebben, is af te leiden uit twee stukken in het
Amsterdamsch Archief, uit de straks te noemen brief van 1705 en uit de copie van het volgend request aan den Drost (Maart 1689). Hierin maken een aantal leden “als voorstanders van de oude
mennonitische leere” den Drost attent op het geschil tusschen Jacob Hendrix en een gedeelte der
dienaren en broeders hunner gemeente en vragen den Drost te willen voorschrijven, dat leeraren en
bedienaren der gemeente zich moeten houden aan de oude belijdenissen van de Olijftack (1627), van
Jan Sent (1630) en van Adr. Cornelis te Dordrecht (1632), alle overeenkomende met de belijdenis
van wijlen Claes Claessen.
Deze twisten hebben omstreeks 1700 geleid tot een scheuring, waarbij een zeer groot deel der leden
de gemeente aan de Noorderkaai verliet en een afzonderlijke gemeente, aangesloten bij de Zon'sche
sociëteit, stichtte.
De oude gemeente was sedert noodlijdend. In December 1705 schreef de kerkeraad dezer oude gemeente, die zich noemt `de moderate gemeente te Blokzijl' om geldelijke steun aan de Amsterdamsche Gemeente van het Lam. Oorzaak van hare noodlijdendheid is “de twist ons door onse broeders
voor eenige jaren aengedaen van wegen menigvuldige aenklachten van haer over ons aen de tydelyke Drosten gedaen” (zie boven). Deze broeders waren “het gevoelen van Apostool toegedaen, in 't
welke zij zijn opgegaen; zy lieten ons alle armen en 't weeshuys en deden ons proses aen om de kerk
en de goederen”.
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Als gevolg van deze scheuring heeft de oude gemeente nog maar ruim 60 leden over, waarvan een
derde ondersteund moet worden; een derde kan niets betalen zoodat het laatste derde deel alles moet
betalen en ook het weeshuis, waarin zes kinderen, onderhouden. Deze brief is onderteekend door den
leeraar Jacob Hendriks Smit en drie diaconen (deze leeraar is niet dezelfde als de Jacob Hendrix,
brouwer, van bovengenoemden brief, want Jacob Hendriks Smit was schoenmaker, zooals uit meerdere acten van 1700 1721 blijkt). Het resultaat van den brief was 250 gulden steun uit Amsterdam en
200 gulden uit Haarlem.
Oegstgeest, F.J.Stuurman

0 Heer, Uw onweerstaanbaar woord drijft rusteloos de
eeuwen voort wat mensen ook verzinnen.
En waar de weg onvindbaar scheen mochten wij door
geloof alleen de tocht opnieuw beginnen.
Gij hebt de vaderen bevrijd en uit het diensthuis uitgeleid naar 't land van melk en honing.
Hervorm, herschep ook ons geslacht, opdat het door de
wereldnacht de weg vindt naar Uw woning.
Gezang 305 : 2
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De vroegere Mennisten gemeenten
in Blokzijl (2)

O

ok later wendt de gemeente aan de Noorderkaai zich nog meermalen tot de gemeente te
Amsterdam bij `het Lam' tot wier sociëteit zij zegt te behooren. Zoo in 1745 inzake een
moeilijkheid met den leeraar Kempen, die jaren lang geen kerkelijke gemeenschap met de
gemeente heeft gehad en het prediken vrijwillig heeft neergelegd, waarom de kerkeraad hem niet
weer tot het prediken wil toelaten. In 1746 vraagt de kerkeraad de jaarlijksche subsidie van 200 gulden te zenden aan den nieuwen praeses Hendrik Ouden. In 1771 wordt steun gevraagd voor herstel
van het kerkgebouw, dat zoo bouwvallig is, dat zij bij regen niet droog kunnen zitten. Zij krijgen 100
gulden welke gift hun zeer tegenvalt, omdat deze te klein is om te kunnen bouwen. Toch beginnen
zij, want in 1772 vragen zij opnieuw geld, daar bij het afbreken van het gebouw bleek dat eigenlijk
alles vergaan was, zoodat het oude materiaal vrijwel niet meer gebruikt kan worden. In 1785 ten
slotte vragen zij steun voor het beroepen van een proponent; zij kunnen zelf slechts 250 gulden en
met giften uit Amsterdam tezamen 400 gulden toebrengen.
Betreffende de nieuwe gemeente, die (later) vergaderde in de Breestraat, kan ik nog vermelden een
testament van 1705, waarin Peter H. Geut de nieuw getimmerde menniste vermaning tot universeel
erfgenaam maakt. In een testament van 1727 vermaakt de weduwe Boer de Liefde aan de oude vermaning aan de Noorderkaai en aan de nieuwe bij het Oude Verlaat, elk 250 gulden.
In 1774 verkoopen de diakenen van de menniste gemeente in de Breestraat een huis aan het Oude
Verlaat. Waarschijnlijk heeft de nieuwe gemeente zich dus eerst beholpen met een huis aan het Oude
Verlaat en is pas later de kerk in de Breestraat gebouwd. In brieven, meldend de opbrengst van collecten ten behoeve van de uit Polen verdreven geloofsgenooten (in het Amsterdamsch Archief),
noemt deze gemeente zich in 1727 de Doopsgezinde Gemeente, vergaderend in de nieuwe vermaning; in 1733 echter `de Vereenigde Vlaamsche en Waterlandsche Gemeente', vergaderend in de
Breestraat.
De eerste brief is gericht aan Pieter Apostool; hieruit blijkt ook dat de nieuwe gemeente was aangesloten bij de Zon'sche sociëteit. Ik vestig hier speciaal de aandacht op, omdat in verschillende geschriften (onder andere bij Hoefer en ook nog weer in het boekje van oud burgemeester Bulten van
Blokzijl) onjuist vermeld wordt, dat de Breestraat gemeente bij `het Lam' en de Noorderkaai gemeente bij `de Zon' was aangesloten.
Na de scheuringen kwam op het einde der 18e eeuw de hereeniging. In 1782 vereenigden zich de
Dantziger Oude Vlamingen met de Vlamingen van de Breestraat, hetgeen begrijpelijk is, omdat beide gemeenten orthodox waren. Pas in 1802 trad ook de vrijzinnige Noorderkaai gemeente toe, zoodat nadien er in Blokzijl weer één Doopsgezinde Gemeente is.
Het oude kerkgebouw aan de Noorderkaai werd Nutsgebouw, de vereenigde gemeente gebruikt nog
steeds de kerk in de Breestraat, die kort geleden geheel gerestaureerd is.
Voor de lezers in Blokzijl en degenen die uit Blokzijl stammen, geef ik ten slotte eenige namen van
leeraren en diakenen die ik in de acten vond.
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Bij de Noorderkaai gemeente vond ik als oudste of leeraar achtereenvolgens vermeld:
Claes Claessens ('t laatst genoemd in 1643), Egbert Jans 1662, Hendrik Teunis Smit 1802, Hendriks Brut 1712, Peter Lubberts Visser 1720, Jacob Hendriks Smit 1724, Volkert Graaff, Hendrik Wiebes, Gerrit G. Mastenbroek, Stoffel Dirks Bos.
Als opziender of bedienaar:
Jan Teunis Doesen, Jan Ruyter 1633, Jan Arisens (Stuerman), Bastiaen Jans (Kempen), Hugo Peters (Kempen) 1654, Jan Jans Ruijter, Jacob Dercx (Seylemaeker) Tijmen Jans (Jonker) 1674,
Coop Sijmens, Wijcher Tijssen 1668, Derk Hendriks Mastenbroek, Jochem Claesen (Visscher),
Willem Bastiaens (Kempen), Ariaen Jans (Stuerman) 1674, Gerrit Jans Rol, Berent Jans, Hendrik
Peters (Schipper), Roelof Jans Jongejan 1672, Coop Claesen (Loots of Loos) 1667, Jan Derks
Mastenbroek, Hendrik Clasen Eppen, Jan Claesen Temmink, Roelof Roelofs (Snijder), Lubbert Peters Visser, Berent Thomas (Boekholt) 1695, Peter Derks van Hoorn, Stoffel Jans Kempen, Dirk
Roelofs (Seylemaeker, Hendrik Hendriks Ouden, Hendrik Ariaens (Stuerman) 1719, Jan Clasen
Smit, Wijcher Jans (de Liefde), Claes Claesen Smit 1727, Jacob Clasen Mastenbroek 1747, Jan
Stoffels Kempen, Ariaan Hendriks Stuerman 1763, Gerrit Jans Jongejan, Claas Jacobs Mastenbroek, Pieter Dirks Bos, Jan Jochems Visscher, Stoffel P. Foeken en Dirk Peters Foeken.
Van de Breestraat gemeente was in 1741 leeraar: Cornelis Baedelaen.
Als diaken worden genoemd:
Peter Clasen de Liefde 1709, Volkert Clasen (Jonker), Pieter Jacobs Jongejan, Coop Willems Loos,
Claas Peters de Liefde 1718, Harm Hendriks Bos, JAN JACOBS SPIJKER 1728, Hendrik Alberts
Visscher, Willem Jans de Graaf 1757, Simon Raggers Boer, Coop Clasen Eppen, Jacob Clasen
Mastenbroek, JACOB JANS SPIJKER 1774, Peter Clasen de Liefde en BENE JANS SPIJKER 17801.
Ondergeteekende houdt zich aanbevolen voor mededeelingen, die bovenstaand kort overzicht kunnen aanvullen; omgekeerd is hij gaarne bereid belangstellenden op bepaalde punten, ook wat betreft
genealogische gegevens van de genoemde personen, nader in te lichten2.
Oegstgeest, F.J. Stuurman
Overgenomen uit:
De Doopsgezinde Zondagsbode
van 12 en 19 november 1939
in de Universiteits Bibliotheek,
afdeling Theologie Mennoniticum, te Amsterdam.

1

De tusschen haakjes geplaatste geslachtsnamen duiden het geslacht aan; zij werden toenmaals nog niet regelmatig gevoerd.
2
Zie hiervoor de handschriften van Dr. Stuurman bij het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht en Wapenkunde in Den Haag; (Dr. Stuurman inmiddels overleden; noot samensteller).
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Inleiding register
doopsgezinde kerkelijke boeken van Blokzijl

T

e Blokzijl bestond reeds voor de eerste grote doopsgezinde vergadering te Humsterland de
zogenoemde Humstervrede van 1574 één mennistische gemeente3, zodat we over deze gemeente kunnen spreken als één der oudsten van ons land. Over deze oude gemeente is in het
archief slechts één stuk teruggevonden4, waardoor we voor haar geschiedenis grotendeels zijn aangewezen op de reeds gepubliceerde werken.

Door de bloeiende handel en scheepvaart vestigden zich in de laatste helft van de 16e eeuw en in het
begin van de 17e eeuw steeds meer mensen, waaronder een groot aantal mennonieten, te Blokzijl
waardoor aldaar een grote doopsgezinde gemeente ontstond. Van genoemde gemeente was in het
begin van de 17e eeuw de bekende Claes Claesz een vredelievend en ruimdenkend man, met vrijzinnige opvattingen leeraar, waardoor zijn gemeente ook naam en invloed naar buiten verkreeg5. Zijn
grootste ideaal was de vereniging en verbroedering van alle doopsgezinden, in verband met de onder
hun verschillende genootschappen heersende verdeeldheid, te bewerkstelligen; helaas is hem dit niet
gelukt, want zelfs in Blokzijl kwam deze verdeeldheid onder de leden in de tweede helft van de 17e
eeuw sterk naar voren, waardoor aldaar drie verschillende genootschappen ontstonden, die hierna
zullen worden behandeld.
De doopsgezinden bezaten reeds vóór 1631 een gebouw (of huis), waarin zij regelmatig hun godsdienstoefeningen plachten te houden, zonder dat hun hiervoor van overheidswege ooit toestemming
was verleend. Hiertegen maakten in 1631 de kerkeraadsleden van de Nederduits Gereformeerde
(Hervormde) gemeente te Blokzijl bezwaar6; zij dienden dan ook een rekest in bij Ridderschap en
Steden, waarin zij protesteerden tegen de grote vrijheid, die de doopsgezinden met betrekking tot de
uitoefening van hun godsdienst genoten. Ridderschap en Steden besloten hierop, dat de doopsgezinde gemeente te Blokzijl haar `huis ofte kercke' binnen een maand voor andere doeleinden moest
verhuren of verkopen; dat anders, als zij hieraan geen gevolg gaf, na de gestelde tijd de soldaten
deze kerk zouden afbreken en dat de stoelen en banken veertien dagen nadien door de schout van
Vollenhove uit hun kerk, als ook uit hun vorige vergaderplaats zouden worden verwijderd.
Dit klinkt allemaal erg scherp, maar het is te betwijfelen of deze resolutie ooit is uitgevoerd, want
nog in hetzelfde jaar richtten de doopsgezinden uit het drost ambt Vollenhove een verzoekschrift tot
Ridderschap en Steden7, waarin zij pleitten voor vrijheid van uitoefening van hun godsdienst, zoals
deze ook in andere provincies bestond. Ridderschap en Steden konden dit niet toestaan, maar vonden
wel goed, dat zij hun godsdienst uitoefenden in alle stilte, zoals zij dit reeds lang ook al vóór de
bouw van de kerk hadden gedaan, opdat niemand hieraan aanstoot kon nemen.

3

S. Blaupot ten Cate, Geschiedenis der Doopsgezinden in Groningen, Overijssel en Oost Friesland enz. deel I, blz.102.
Zie inventaris no. 14.
5
S. Blaupot ten Cate, deel I, blz. 60 65.
6
Zie Resolutien Ridderschap en Steden 16 maart 1631.
7
Idem 31 oktober 1631.
4
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Kort hierna kocht de doopsgezinde gemeente een 'huisstede' (bouwterrein) aan de Noorderkaai te
Blokzijl8, waarop een kerk werd gebouwd, die omstreeks 1645 in gebruik kwam9 en die tot 1802 als
zodanig heeft dienst gedaan.
Nu men een eigen kerkgebouw bezat, wilde men ook een eigen weeshuis hebben. Naar aanleiding
hiervan diende de predikant van de Gereformeerde gemeente te Blokzijl in 1675 een rekest in bij
Ridderschap en Steden10, waarin hij zich beklaagde over de oprichting van een doopsgezind weeshuis; Ridderschap en Steden besloten hierop dat de doopsgezinden wel een weeshuis mochten exploiteren, maar niet anders dan onder leiding van gereformeerde huisvaders en schoolmeesters. Of
de doopsgezinden hiermede akkoord zijn gegaan is niet bekend, wel is bekend dat Ridderschap en
Steden hun weeshuis verschillende malen vrijstelling gaf van accijnzen op het gemaal, geslacht
(vlees) en de dunne bieren11, waaruit blijkt dat zij in ieder geval een weeshuis bezaten.
Na de grote bloei van Blokzijl in het begin van de 17e eeuw, trad er in de tweede helft van die eeuw
een achteruitgang op, waarvan de doopsgezinde gemeente een terugslag ondervond. Deze werd mede veroorzaakt door de omstandigheid dat zich ook binnen de gemeente interne moeilijkheden voordeden 12 , waardoor zich tussen 1650 en 1679 een klein aantal leden afscheidden 13 die de Oude
Vlaamsche gemeente vormden, die aansluiting zocht tot de streng orthodoxe Dantziger richting. Zij
bezat een kerkgebouw op het Oude Verlaat, genaamd de Gouden Grendel; dit is vermoedelijk de
oude huiskerk waarover hiervoor sprake was. Veel meer is er over deze groep niet bekend. Van de
overigen scheidde zich opnieuw een groot aantal leden af, die de minder orthodoxe Vlaamsche gemeente gingen vormen. Zij richtten omstreeks 1695 een verzoek tot de bestuurders van de provincie,
waarin zij toestemming vroegen voor het bouwen van een nieuwe kerk, om daarin hun godsdienstoefeningen te houden, welk verzoek werd goedgekeurd. Hierna ging men al spoedig aan het werk en
op 1 november 1696 kon de nieuwe kerk in gebruik worden genomen14; deze kerk was gevestigd in
de Breestraat en genaamd ‘de Zon’15 Deze gemeente is altijd de grootste en meest bloeiende geweest,
alhoewel het ledenaantal een dalende tendens liet zien (in 1702 nog 260 leden; in 1754 nog slechts
12316.
De hierna overgeblevenen noemden zich de Vereenigde Vlaamsche en Waterlandsche gemeente; dit
was de vrijzinnigste groep, die het gebouw op de Noorderkaai, genaamd ‘het Lam’17, behield als ook
het weeshuis. Deze gemeente telde bij de splitsing circa 60 leden, waarvan één derde gedeelte financiële bijstand ontving en een ander derde gedeelte zich zelf nauwelijks kon bedruipen, zodat de rest
voor de kosten moest opdraaien18. Deze gemeenschap richtte dan ook meerdere malen verzoeken tot
ondersteuning aan de Amsterdamse Sociëteit19. Zij vragen zelfs in 1771 en 1772 raad en geldelijke
steun voor de bouw van een nieuwe kerk en deze kwam er inderdaad20.

8

Zie rechterlijk archief Ambt-Vollenhove 29 augustus 1636

9

The Mennonite Encyclopedia, deel 1, blz. 363.

10

Zie Resolutien Ridderschap en Steden 22 april 1675.
Zie Resolutien Ridderschap en Steden 20 mei 1682, 9 april 1688, 20 april 1694 en 22 april 1700.
12
Zie inventaris no. 82, pagina 1.
13
The Mennonite Encyclopedia, deel I, blz. 364.
14
Zie inventaris no. 82, pagina 1-2.
15
Deze naam is niet willekeurig gekozen, maar hield verband met de godsdienstige richting. Vergelijk hiervoor F.A.
Hoefer: Enkele Aanteekeningen omtrent Blokzijl, in Verslagen en Mededeelingen Overijsselsch Raat en Geschiedenis,
1910, blz.136/137.
16
The Mennonite Encyclopedia, deel I, bladz.364 en Zondagsbode (Doopsgezind Weekblad), 53e jaargang No. 2 en 3 van
12 en 19 november 1939.
17
Zie noot 8.
18
Zie noot 9.
19
J.C. de Hoop Scheper, Inventaris der Archiefstukken van de Verenigde Doopsgezinde Gemeente te Amsterdam, deel II,
blz. 237/238.
20
Zie inventaris No. 82, blz. 3.
11
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In de 18e eeuw komt bij verschillende leden van de onderscheidene genootschappen steeds meer de
wens naar voren om weer tot een hereniging te komen. Dat het niet alleen bij wensen bleef blijkt wel
uit het feit dat er in de jaren 1766, 1774, 1782 en 1795 pogingen werden ondernomen tot samenwerking tussen de Vlaamsche en de Vereenigde Vlaamsche en Waterlandsche gemeenten, die voorlopig
echter geen resultaat opleverden21. Veel vlotter verliepen de besprekingen tussen de Oude Vlaamsche en de Vlaamsche gemeenten die in 1782 tot een vereniging kwamen22. Deze vereniging werd
met een plechtige samenkomst, die geleid werd door Ds. W.S. Hoekstra, op 17 februari 1782 in de
kerk van de Vlamingen in de Breestraat gevierd. De steeds weer oplevende wens tot samenwerking
leidde in 1802, nog onverwachts, tot een algehele hereniging; uit deze samenwerking ontstond de
Doopsgezinde Gemeente te Blokzijl23.
Deze gemeente bleef zijn godsdienstoefeningen houden in de ook nu nog gebruikte kerk in de
Breestraat en voorlopig ook nog in de kerk op de Noorderkaai. Deze laatste werd in 1838 (tot 1893)
verhuurd aan het Departement tot Nut van het Algemeen te Blokzijl en sedertdien aan verschillende
particulieren24. Zij wordt dan steeds als Nutsgebouw aangeduid. Het ledenaantal bedroeg na de vereniging in 1802 ongeveer 170, terwijl het in de loop der jaren - mede door de economische teruggang
van Blokzijl - sterk terugliep25.

Het archief
Het archief werd deels in 1961 en deels in 1963 van de kerkeraad der Doopsgezinde Gemeente te
Blokzijl door het Rijksarchief in Overijssel te Zwolle in bruikleen ontvangen, waar reeds sedert
1926 enige geboorte-, trouw- en lidmatenregisters berusten, die in dat jaar van de gemeente Blokzijl
werden overgenomen. Deze registers, die door F.M. Hendriks zijn beschreven in zijn inventaris van
de retroacta van de Burgerlijke Stand in Overijssel26, zijn in onderstaande inventaris opgenomen
onder nrs. 6 en 32. Hoewel de gemeente te Blokzijl één van de oudste van Nederland is, is er van het
oudere gedeelte van het archief heel weinig bewaard gebleven27. Het oudst bewaarde stuk dateert
van 1646, de oudst bewaarde rekening van 1736, terwijl de serie notulen eerst aanvangt in 1834.
Zwolle 1964, C.Z. Halfman,
archivaris Rijksarchief Overijssel

21

Zie inventaris no. 82, blz. 4
Idem, blz. 2.
23
Idem, blz. 3.
24
Zie inventaris no. 106, blz. 81 en inventaris no's 90-92.
25
The Mennonite Encvclopedia, deel I, blz. 364.
26
F.M. Hendriks, Beschrijving van de doop-, trouw- en begraafboeken, de registers van aangegeven lijken enz. in Overijssel, dagtekenende van v66r de invoering van de Burgerlijke Stand, 's-Gravenhage 1952. In deze inventaris vervolgens
aangeduid als `Hendriks'
27
In het archief van de Verenigde Doopsgezinde Gemeente te Amsterdam bevinden zich enige stukken, die voor de oudere
geschiedenis van de gemeente te B.
22

378

LATERE DOOPSGEZINDEN

De doopsgezinde kerk aan de Breestraat te Blokzijl.
De typische bovengevel met het torentje werd wegens bouwvalligheid
in de dertiger jaren van de twintigste eeuw afgebroken en door een
geheel vlakke gevel vervangen.
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De doopsgezinde kerk aan de
Breestraat te Blokzijl
anno 1975
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Preekstoel in de doopsgezinde kerk
aan de Breestraat te Blokzijl met de
samensteller van dit boek,
Cornelis Spijker (1975)

Orgel van de doopsgezinde kerk
aan de Breestraat te Blokzijl (1975)

Blokzijl (1975)
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De doopsgezinde kerk aan de Noorderkaai te Blokzijl;
het gebouw wordt bewoond door particulieren (1975)
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Gevelsteen met de woorden ‘Pax huic domui’ (Vrede zij deze Huize) van de vroegere
doopsgezinde kerk aan het Oude Verlaat te Blokzijl, genaamd: De Gouden Grendel.
De kerk is reeds lang geleden afgebroken, doch de gevelsteen werd in de muur van een
nieuw woonhuis met bakkerswinkel, dat op dezelfde plaats werd gebouwd, gemetseld (1975).

De trapgevel rechts is de plaats van de Gouden Grendel.
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Geschiedenis der doopsgezinden
in Groningen, Overijssel, en
Oost - Friesland

O

ok het onderzoek naar den oorsprong der doopsgezinden in de provincies Groningen, Overijssel en Oost-Friesland is zeer moeijelijk. De vroegste sporen van de zulken, die hier zoodanige gevoelens waren toegedaan, vinden wij in 1528. "In dit sulve 28ste jaar", zegt Beninga,
"heft sick de secte der Wederdoopers eerstmael in Oost-Friesland geroget und vorgedaen." Volgens
Emmius en Schotanus waren zij uit Nederland, wegens vervolgingen, derwaarts gevlugt. Van welke
plaatsen of gewesten wordt niet vermeld. Onwillekeurig moet men aan Holland denken, waar reeds
in 1527 vier personen, namelijk drie van Krommeniedijk en één van Monnikendam, wegens doopsgezinde gevoelens, den marteldood ondergingen.
Het is ook zeer wel mogelijk, dat er in al die gewesten, reeds vóór de Hervorming of zelfs in de 15e
eeuw, menschen hebben geleefd, die deze gevoelens waren toegedaan. In Groningen en Overijssel
kunnen wij geene duidelijke bewijzen van derzelver bestaan ontdekken. De groote vraag blijft dus:
welke is de oorsprong der doopsgezinden in deze gewesten?
Vooreerst komen de Waldenzen of Albigenzen hier in aanmerking. Toen ik het boek De geschiedenis der doopsgezinden in Friesland schreef, heb ik gezegd dat wij wel Waldenzen in Vlaanderen
vonden; ook dat zij in Vlaanderen vervolgd en gedeeltelijk er uit verdreven zijn, maar dat ik in Friesland geen spoor van hen ontdekt heb. Dewijl ik evenwel nu ook Overijssel en Oost-Friesland in deze
beschouwing opgenomen heb, zoo wordt het gezigtspunt eenigzins veranderd. Want het is duidelijk,
dat de Waldenzen zich, zelfs vóór de Hervorming, niet alleen in midden-, maar ook in noordDuitsland hebben vertoond. Zoowel hier, als in Vlaanderen, waren zij zelfs zoo algemeen, dat zij
bijzondere toenamen droegen. Gelijk zij in Vlaanderen dikwijls Turlupinen heetten, als wonende
wegens de vervolgingen bij de wolven in de bosschen, zoo droegen zij in Duitsland wel de benaming van Grubenheimers, holbewoners. Ook is hunne Vlaamsche en Fransche benaming Tisserands
of wevers nog al opmerkelijk, daar ook onder de eerste doopsgezinden van Overijssel vele wevers en
desgelijks Vlaamsche vlugtelingen worden geteld. Van twee zijden kan dus de oorsprong van sommige doopsgezinden Waldenzisch zijn: van de Vlaamsche zijde in Overijssel en van de Duitse zijde
in Oost-Friesland.
De Waldenzen schijnen inderdaad, wegens de vervolgingen, langzamerhand steeds meer oost- en
noordwaarts geweken te zijn. Men zal tot dit besluit komen, als men slechts de geschiedenis hunner
martelaren nagaat. Als jaren waarin en plaatsen waar Waldenzen gemarteld zijn, vinden wij in Marte-laars-Spiegel van Van Braght:
in 1212 te Straatsburg, Bingen en Mainz
in 1215 te Straatsburg
in 1230 in het Triersche (ook een plakkaat van den Keizer tegen hen)
in 1238 in Vlaanderen
in 1315 in Oostenrijk en Polen
in 1330 in Bohemen en Polen
in 1373 in Vlaanderen en Artois
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-

in 1390 te Bingen en Mainz; ook aan de Oostzee, vooral in Pommeren en Brandenburg
in 1421 in Vlaanderen
in 1457 te Eichstadt
in 1471 in Bohemen en Oostenrijk (Weenen)
in 1507 in Hongarije
in 1509 in Mecklenburg en Holstein

Wij mogen hierbij nog herinneren, dat in 1163 sommige Waldenzen, bekend onder de naam Turlupijns en Piphles (Publicani, ex populo, menschen uit het volk), naar Keulen trokken; dat zij ook in
1183 zwaar in Vlaanderen werden vervolgd; dat er in 1209 en 1210 weer velen uit Frankrijk naar
Vlaanderen weken28.
Zoo zijn de Waldenzen dus in 1509 tot op de grenzen van Oost-Friesland genaderd, en in dit land,
waar de Hervorming het eerst openlijk omhelsd en beschermd werd, zou hen zeker het binnenkomen
niet geweigerd worden. Wij behoeven echter niet op louter vermoeden te steunen. Niet alleen zegt
Ottius, dat er in 1525 uit Duitsland en Zwitserland vele doopsgezinden naar Westphalen, Friesland
en Oost-Friesland, Holland enz. zijn getrokken, en vermeldt Schagen, op gezag van den MartelaarsSpie-gel der Doopsgezinden, te Haarlem gedrukt, dat er zich toen Duitse doopsgezinden naar de
Nederlanden begaven, maar wij vinden ons gevoelen nog meer bepaald bevestigd door Komelius
van Huijzen. In de opdragt aan de gemeente der doopsgezinde Christenen van Hamburg en Altona,
voor zijne Historische Verhandeling van de Opkomst en Voortgang der Doopsgezinden, zegt hij:
"Want schoon de doopsgezinden van de Waldenzen zijn afgekomen, gelijk ook ten aanzien van ulieder gemeente uijt de aloude woonplaats van vele der voornaamste familiën onder u zou kunnen bewezen warden, en er ook tot Embden, Amsterdam en veel meer andere steden geene ontbreken, maar
wel meest alle afkomstig zijn uijt die landstreken alwaar zich de Waldenzen in hunne verhuyzinge
na Pijcardiën, Vlaanderen en andere Provintien van Nederland, hebben nedergeslagen, zoo wierden
ze echter van de dwaalgeesten verkeerdelijk afgeleijd. Dat de doopsgezinden doorgaans hun afkomst
uijt Brabant en Vlaanderen, Switserlant en de Elsas hebben, is een bekende waarheijd en kan geleerd
worden uijt de oorspronk van de meeste en aanzienlijkste familiën derzelve, gelijk wij, als wij het
nodig agteden, door het noemen hunner namen bewijzen konden. Alhoewel die doopsgezinden, die
in Switserlant en de Elsas gevonden worden, ook geen andere geboorte als door de Waldenzen hebben."
Ik wenschte nu wel, dat van Huijzen de ontwikkeling van dit meer bijzonder bewijs, uit de afkomst
der familiën ontleend, noodig gevonden had; maar ook zoo is het toch voldoende, om ons te doen
gelooven, dat de Waldenzen tot Embden doorgedrongen zijn.
Wat nu den oorsprong uit de Waldenzen van de Vlaamsche zijde betreft. Van de betrekking tusschen
de doopsgezinden in Vlaanderen en Oost-Friesland, zelfs van Vlaamsche doopsgezinden in het
laatstgenoemde gewest, heb ik bij van Braght blijken gevonden.
Het is overigens duidelijk gebleken, dat de doopsgezinden van ons geheele vaderland, wegens de
vervolgingen, steeds eene noordwaartsche rigting hebben genomen. Telkens vinden wij melding
gemaakt van zoodanige verhuizingen uit Brabant en Vlaanderen naar de noordelijke provinciën;
zelfs uit Gelderland naar Overijssel, uit Overijssel naar Groningen en Oost-Friesland. Om echter den
Waldenzischen oorsprong dezer vlugtelingen te bewijzen zal wel altijd zeer moeijelijk blijven. Dat
er reeds voor de 16e eeuw vele Waldenzen in Vlaanderen en Brabant zijn geweest, is bewezen. Eene
andere vraag is echter, of de verwerping van den kinderdoop aldaar bekend is geweest, vermits de
Waldenzen ongelijk over dit punt hebben gedacht. Het komt mij van de Turlupijns en Piphies wel
waarschijnlijk voor, dat zij den doop der bejaarden hebben voorgestaan. Zeker is dit evenwel van de

28

Zie Brandt: Historie der Reformatie en Glasius: Tafereelen uit het Leven van Christenmartelaars voor en na
de Kerkhervorming.
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Gandulfianen, reeds in de 11e eeuw door Brabant verspreid, die daarenboven ook niet de aanwezigheid van Christus' ligchaam en bloed in het Avondmaal geloofden en zich alleen hielden aan de Heilige Schrift. In Vlaanderen nu bevonden zich Waldenzen nog omstreeks 1520. Tusschen dit jaar en
1530 zijn vele doopsgezinden uit Vlaanderen en Brabant in Overijssel en vooral in Twenthe gekomen en hebben toen hier en daar, bij voorbeeld te Almelo, Enschede, Bome en Hengelo weefstoelen
opgerigt. Dit is toch bijzonder opmerkelijk, als men daarbij de benaming Tisserands, gelijk de Waldenzen meestal in Vlaanderen heetten, voor oogen houdt. Het was zoo vreemd niet, dat zij juist toen
van daar wegvlugtten.
Slaan wij nu onze oogen op Overijssel, dan zien wij de doopsgezinden aldaar vooral verspreid in
twee groepen of streken, en waarlijk niet de slechste van die provincie, ofschoon wij er moeten bijvoegen, dat Twenthe door hen werd, wat het is. De eerste streek bevat Zwolle, Kampen, Blokzijl,
Zuidveen, Giethoorn, Zwartsluis en Oldemarkt; de andere Deventer, Goor, Twekkelo, Hengelo,
Bome, Almelo en Enschede.
De eerste duidelijke sporen van doopsgezinden te Zwolle treffen wij aan in 1571. Toen werd namelijk één hunner leeraren aldaar door den Kanselier en Raden naar Vollenhove gedagvaard, maar de
Zwolsche Magistraat verzette zich tegen deze uitroeping, daagde den gevlugten leeraar zelve in,
verbande hem en verklaarde zijn goederen verbeurd. In dien tijd schijnen hier drie gemeentelijke
vereenigingen bestaan te hebben, die kort daarna tot eene gemeente geworden zijn, namelijk Vlamingen, Waterlanders en Hoogduitschers.
Ik veronderstel, dat er te Oldemarkt eene gemeente geweest is, sedert de tijden van Leenert Bouwens,
die er gedoopt heeft. Te meer grond meen ik daarvoor te hebben, omdat Leenert Bouwens ook te
Dantzig den doop heeft bediend en de gemeente van Oldemarkt bestond, gelijk eene dergelijke te
Blokzijl, Zuidveen en Giethoorn, uit zoogenaamde Dantziger Oude Vlamingen. Deze partij verdient,
zoowel als boven die der Hoogduitschers in het algemeen, eenige opheldering.
Te Dantzig zijn reeds vroeg doopsgezinden geweest. Zij waren meest van Nederlandschen oorsprong,
vlugtelingen, die de Inquisitie ontweken. Van 1545 tot 1550 woonden er vele, zoo daar, als bij Elbing en Koningsbergen. Zij werden echter dikwijls onderdrukt en zelfs verjaagd, ook in gunstiger
tijden slecht geduld. In 1556 gaf Sigismund Augustus een algemeen bevel tot hunne verbanning en
te Dantzig werden zij bijzonder in 1572 en 1573 hard aangevallen. Vele dier vervolgingen wisten zij
nogtans te ontduiken en de reeks van Dantziger Oudsten en Leeraars begint van 1598 af onafgebroken voort te loopen. Toen keizer Rudolf II de doopsgezinden met groote gestrengheid uit Oostenrijk
en Moravië begon te verdrijven, nam hun getal in Poolsch-Pruissen nog meer toe en zoo vooral ook
te Dantzig, waarover de bisschop van Galm zich in 1608 bitterlijk beklaagde.
Van eene enkele gemeente in Nederland kan men zeggen dat zij van Dantzigers afkomstig is, die
zich hier gevestigd hebben, gelijk zulks met de vroegere Dantziger gemeente te Amsterdam het geval blijkt te zijn. Maar dit is niet toepasselijk op Oldemarkt, Blokzijl, Zuidveen en Giethoorn.
De Dantzigers echter waren van de partij der Oude-Vlamingen, veel overeenkomende met de zogenaamde Groninger Oude-Vlamingen, maar niet geheel, vooral in het punt van de voetwassching.
Beide stonden dezelve voor, maar de Groningers bedienden die in de vergadering, voor of na het
gebruik des Avondmaats, de mannen aan de mannen, de vrouwen aan de vrouwen.
De Dantzigers, met meer andere partijen, beperkten dit gebruik tot den Oudste of Leeraar, die van
ambtswege hen door eene andere gemeente gezonden werd en het dus meer beschouwden als een
blijk van gastvrijheid.
Ofschoon nu de gemeenten van Oldemarkt, Blokzijl, Zuidveen en Giethoorn in meest alle punten
wel met de Groningers overeenkwamen, zoo was dit echter eene voor hen voldoende reden om zich
niet met hen te vereenigen en zulks ook later niet te doen, toen de Groninger Doopsgezinde Sociëteit
werd opgerigt. Maar zij traden, even als eene gemeente te Amsterdam, Haarlem en Rotterdam, in
nadere vereeniging met de gemeente te Dantzig, gelijk zij ook onderling in verbindtenis stonden,
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elkander als Broeders erkenden en nu en dan, hoewel op geen vast bepaalden tijd, hunne gevolmagtigden lieten samenkomen om over de algemeene belangen te beraadslagen.
Zoo is er werkelijk tusschen die gemeenten van Oldemarkt, Blokzijl, Zuidveen en Giethoorn eene
bijzondere vereeniging geweest, die evenwel niet verhoed heeft, dat de gemeente van Oldemarkt in
het volgende tijdvak geheel is vervallen en wij haar slechts bemerken als een luchtverschijnsel, hetwelk geen spoor van deszelfs aanzijn achterlaat.
Te Blokzijl schijnt eerst eene gemeente geweest te zijn, welke tot de Vlamingen behoorde. Volgens
getuigenis van Karel van Gent bestond deze gemeente, zoowel als die te Zuidveen en Giethoorn,
reeds vóór den Humstervrede van 1574. "Hierop", zegt hij (nadat hij van 1571 gesproken heeft),
"traden eenige gemeenten, te Blokzijl, Giethoorn en die bij Steenwijk gelegen, te voorschijn en betuigden, dat zij zich tot nu toe onzijdig hadden gehouden" (namelijk in den twist tusschen de Vlamingen en de Friezen). Derhalve verlangden zij van de Friezen en Vlamingen een grondig berigt van
den geheelen handel. En toen zij dit beide mondeling en schriftelijk verkregen en opgeteekend hadden, hebben zij de zaak volgens hun verstand overwogen en hunne meening, inzigt en oordeel zeer
breedvoerig schriftelijk opgesteld, te Franeker en te Harlingen ingezonden, voorgelezen aan degenen
die zulks verlangden en alzoo de Vlaamsche zijde gekozen en aangenomen". Er zetteden zich echter
te Blokzijl, waar toen reeds veel handel en scheepvaart was, van tijd tot tijd Waterlanders neder.
Gelijk deze vrijzinniger waren dan de Vlamingen, zoo bevonden er zich ook anderen in de gemeente,
aan welke de denkwijze hunner leeraars niet stijfzinnig genoeg toescheen, en dit gaf aanleiding, dat
er nog in dit tijdvak drie gemeenten ontstonden: de eene van Oude-Vlamingen, behorende tot de
Dantzigers, van welke wij anders niet weten te melden, dan dat zij in de vorige eeuw met de Vlaamsche vereenigd is, gelijk wij later zullen zien; de andere van Vereenigde Vlamingen en Waterlanders
en de derde van Vlamingen. De Vereenigde Vlamingen en Waterlanders, verzamelende op de Noorderkaai, bezaten ook een weeshuis. Uit deze gemeente zijn, volgens derzelver kerkelijke boeken, de
familiën Mastenbroek, Stuurman en Visscher.
De gemeente der Vlamingen, die op de Breestraat vergaderde, was de talrijkste en tot haar behoorden de familiën Loos, De Liefde, Visser, SPIJKER, Ragger en Buijs, terwijl wij de Jongejan's bij beide gemeenten vinden. Ten tijde van Claes Claesz was deze gemeente van veel naam en invloed naar
buiten bij inwendigen bloei en sterkte. Al de drie gemeenten hadden hare leden niet alleen te Blokzijl, maar ook op de kort bijgelegene plaatsen Blankenham, Muggebeet, Kalenburg, de Watering en
Baarlo woonachtig.
Steenwijk heeft nooit eene doopsgezinde kerk of vermaning gehad. Wij hebben echter boven gezien,
dat Leenert Bouwens aldaar gedoopt heeft, zoodat er reeds in het midden der 16e eeuw doopsgezinden hebben gewoond. Ook heb ik in de Lijst van de Schriften der Doopsgezinden gevonden, dat het
Nieuwe Testament aldaar in 1580 is gedrukt bij eenen Herman 't Zangersz.
Giethoorn is zeker eene zeer oude gemeente, niet alleen omdat Leenert Bouwens er den doop heeft
bediend en van Gent er melding van maakt als tot de Vlaamsche zijde behoorende, maar ook het
grootste gedeelte der burgerlijke bevolking is doopsgezind geweest.
Van eene doopsgezinde gemeente te Zwartsluis kan ik alleen zeggen, dat zij in het laatst van dit
tijdvak bestaan heeft, want in 1648 klaagden de Hervormden te dier plaatse over de groote aangenomene licentie van de Mennonitisch-gezinden aldaar en werd er toen door de Provinciale Staten
eene ordonnantie, dien ten gevolge, uitgevaardigd.
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Tot zover de geschiedenis van de doopsgezinden in noord-west Overijssel; de geschiedenis over het
zuiden en oosten van deze provincie is voor het geslacht SPIJKER van minder belang. (Samensteller).
Gedeelten uit
Geschiedenis der Doopsgezinden in Groningen,
Overijssel en Oost-Friesland, eerste deel,
door S. Blaupot ten Cate
Uitgave: W. Eekhoff en J.B. Wolters, 1842
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Bijzonderheden over
de hervormde kerk te Blokzijl

H

et is één der eerste kerken door en voor protestanten gebouwd. Op 28 juni 1609 werd de
eerste steen gelegd, zoals op één der stenen aan de zijde van de Kerkstraat staat vermeld:

"Als men schreef duyset
Seshondert neghen recht
Is aen dees kerck en
Thom de eerste steen
Gelegt, den 28 Juny."
Op 22 oktober 1630 werd de eerste steen van de toren gelegd. Dit opschrift luidt:
"Int jaer, van sestien honden dertich
Heeft Jan Sloet seer eedel hertich
In October twee en twintich recht
Dees torens eersten steen gelecht.
Fundator bonijure colitor"29
Wanneer we de kerk bezien, dan merkt u op, dat de kerk de vorm heeft van een zogenaamd Grieks
kruis. De lengte bedraagt 29 meter, de breedte 11 meter en de hoogte 14 meter. De dikte der muren
bedraagt 65 cm.
Op 28 juni 1609 werd de eerste steen van de kerk gelegd. In 1613 was de bouw voltooid en besloeg
zij een bescheiden vierkante ruimte, binnen de vier hoeken.
Daar het getal der hoorders ‘aanwies’ werd de kerk te klein en werd op 19 maart 1637 door Ridderschap en Steden aan Blokzijl ‘toegestaan’ de kerk te vergroten. In 1643 werd de kerk aan de zuidzijde vergroot. In de Brouwerstraat getuigt hiervan de gevelsteen “1643”.
De arm aan de westzijde kwam in 1650 gereed en in 1662 de arm aan de oostzijde, waar het orgel
staat. Boven de ingang aan de Wijde Gang staat in de gevel aan de buitenkant "Anno 1662".
In de kerk treft u een historisch raam aan, een geschenk van de Stad Zwolle aan de Kerk van Blokzijl, als waardering voor de dappere houding van de Blokzijlers in de 80-jarige oorlog. Dit raam is
geschonken in 1662. Van de steden Kampen en Deventer werd ook een raam ontvangen. De overblijfselen treft u nog aan in het rechter raam.
In 1902 onderging de kerk een belangrijke herstelling en in de jaren 1965 tot 1967 werd de kerk
geheel gerestaureerd. De buitengevels werden in oude staat hersteld.
Eveneens in 1902 werd het orgel gebouwd. Dit fraaie orgel werd gebouwd door de Firma Bakker en
Timmenga te Leeuwarden en in 1968 gerestaureerd. Het is een twee-klaviers orgel met pedaal. Het
is bijzonder fraai van klank.

29

De grondlegger van iets goeds wordt terecht geëerd
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Nederlands Hervormde Kerk aan de Brouwersstraat te Blokzijl
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De preekstoel dateert van 1660.
In die tijd werd het volgende vers
gemaakt:
"Gemaakt, opdat Gods-tolk
het Christen Volk
Alhier mogt Leeren
De ware deugd
Zodat de Jeugd
Dit werk Vereerde."
De preekstoel heeft voorts een
koperen doopbekken, een geschenk van het toenmalige
Kleermakersgilde. Men kan de
schaar in de versiering zien. De
koperen lezenaar heeft de vorm
van een vlinder. Op de preekstoel
staat een koperen kandelaar en
een zandloperhouder met een
echte zandloper, tijdsduur 60
minuten. In de oude boeken staat,
dat de zandloper werd aangebracht “om den prediker indachtig te maken, dat het geduld der
Bernard van Galen, met op de achtergrond een offensief tegen een
hoorders grenzen had”.
De koperen kronen werden ge- stad. Ontleend aan een catalogus van een destijds in Enschede (en
Münster) gehouden tentoonstelling over Bommen Berend.
schonken door het toenmalige
Groot-Schippers Gilde. De kleine
kroon dateert van 1627, de overige omstreeks 1650 en 1660. Het zijn echte Amsterdamse geelkoperen kronen. Boven de grote kroon staat de zon.
Aan de muur (westzijde) hangt het grafplan der kerk, in 1805 door de vaardige pentekenaar H. Pause,
schoolmeester te Blokzijl, gemaakt. De doopsgezinde predikant van Blokzijl Taco Kuiper (1807 1813) wordt als oprichter van het ziekenfonds herdacht op een ingemetselde steen. U ziet dat Blokzijl in die jaren reeds een ziekenfonds rijk was.
Bij de ingang der kerk treft u een schip aan in een vitrine. Oorspronkelijk hing in de kerk een zilveren schip, dat door Berend van Galen, de bisschop van Münster, beter bekend als Bommen Berend,
als oorlogstrofee in 1672 is meegenomen. Het Groot-Schippers Gilde heeft ter vervanging hiervan in
1677 dit houten schip laten maken. In 1970 werd het grondig gerestaureerd door de heer W. Bakker
te Blokzijl, daarbij voor het maken der zeilen en vlaggen geassisteerd door zijn vrouw.
In de toren hangen twee klokken. De opschriften luiden als volgt:
"Joan Nicolaas Derck me fecit Hornae 1768"
In het lijf staat: "Fortres Blokziel"
En:
"Looft God met vreugt. cimbalen hel en prijst Hem op der Klockenspel"
In het lijf staat: "M.F.S. 1635"30.
Bernard von Galen, met op de achtergrond een offensief tegen een stad. Ontleend aan een catalogus
van een destijds in Enschede (en Münster) gehouden tentoonstelling over Bommen Berend.
Naschrift: daar de doopsgezinde kerken in Blokzijl niet meer worden gebruikt, kerken de doopsgezinden tegenwoordig in de hervormde kerk.

30

M.F.S. is Mr. Francoys Symons.
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Scheepsmodellen in Nederlandse kerken

I

n zijn publikatie Scheepsmodellen in Nederlandse Kerken, uitgegeven oktober 1974 door het
Zuiderzeemuseum te Enkhuizen, schrijft Dr. J.M.G. van der Poet het volgende over de scheepsmodellen in de Hervormde kerk te Blokzijl: "Model van een oorlogsschip, oorspronkelijk hangend blokmodel, thans in standaard, met 68 kanonnen."
Volgens een hardnekkige overlevering zou in deze kerk een zilveren scheepsmodel hebben gehangen, dat geschonken zou zijn door het schippersgilde. Dit model zou in 1672 geroofd zijn door bisschop Berend van Galen (Bommen Berend) en vervangen door dit houten model. In de kerkelijke
archieven is geen bewijsmateriaal gevonden voor de juistheid van deze overlevering. Er van uitgaande dat overleveringen dikwijls een kern van waarheid bevatten, mag niet worden uitgesloten dat
er in deze kerk bij het altaar van het schippersgilde een scheepsmodel van zilver heeft gehangen. Dit
model zal dan echter eerder verdwenen zijn dan de overlevering wil.

Het houten model dateert in ieder geval uit de 17e eeuw blijkens de vermeldingen in het oudste
kerkmeesterskasboek. In april 1684 is daarin aangetekend dat aan Mr. Jan vier stuivers betaald zijn,
door hem "uytgeschoten en betaelt voor seylgeeren en spijckers tot het schepyn in de kerck". Sindsdien is het model nog herhaalde malen onderhanden genomen. Zo ontving Wycher Joppen in 1687
een bedrag "voor 't reppereren van (het) schip in de kerck met wassen van de seylen"; het volgende
jaar komt er een post in het kasboek voor "voor het scheepie schoon te maken" en in 1689 "voor
repareren van 't schepien en aen selgaaren". Verder wordt nog een bedrag genoemd dat in 1733 werd
uitgekeerd aan Bartelt Duym "voor 't opmaken van 't schip" en aan Hendrik Glastra wegens "schilderen van 't schip". In 1749 werd het model opnieuw opgeschilderd en verguld; in 1805 moest men er
opnieuw aan "reppereren", terwijl in 1847 een bedrag werd uitgetrokken voor het "in order brengen
van het scheepjen".
De aanwezigheid van een bovenblinde duidt, evenals de kerkmeesters-rekeningen, op een datering in
de 17e eeuw. Het model voert een
leeuw met daaronder een vis als
schegbeeld. Op de spiegel staat
een vergulde leeuw met een kromzwaard tussen twee hoekmannen.
Het schip heeft drie heklantaams.
Aan dek bevinden zich twee sloepen met roer en roeispanen.
Aanvankelijk hing het model in
het oostelijke gedeelte van de
kerk; in de dagen van Ds. Westenberg (ca.1930) in het zuideinde.
Thomas (1941) deelt eveneens
Model van het oorlogsschip ‘De Zeven Provinciën’ in de hervormde
kerk te Blokzijl.
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Schrijfkunst anno 1775
overgenomen uit het doopregister
van de
Hervormde Kerk te Blokzijl

Heb dank voor het leven
Het is een geschenk
Dat is gegeven
Voor de duur van een oogwenk
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De mensen van voorbij
Zij blijven met ons leven
De mensen van voorbij
Ze zijn met ons verweven
In liefde, in verhalen
Die wij zo graag herhalen
Hanna Lam
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Een fraai gecalligrafeerde bladzijde uit het doopboek van de Nederlands Hervormde gemeente van Blokzijl.
Een zo mooi uitgevoerde pagina is overigens wel een uitzondering in de DTB-registers
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De Amsterdamse doopsgezinde kerken

D

at de doopsgezinde broedergemeenschap zich niet mengde in de felle geloofsstrijd tussen
rooms-katholieken en protestanten in de 16e eeuw was, na de vervolgingen om hun geloof
waaraan de doopsgezinden hadden blootgestaan, niet te verwonderen. Zij hielden zich dus
wat op de achtergrond en de gemeenten verzamelden zich onopvallend in verschillende vergaderplaatsen.
Na 1578, toen ook Amsterdam de zijde van de Prins van Oranje had gekozen, de regering van de
stad in protestantse handen was gekomen en de doopsgezinden dus niets meer te vrezen hadden,
begon deze welvarende en zich snel uitbreidende stad ook haar aantrekkingskracht uit te oefenen in
de kringen der doopsgezinden. Komende uit Friesland, Zeeland, Vlaanderen en Waterland, vestigden
zich tal van doopsgezinden in Amsterdam. Deze verschillende herkomst was er de oorzaak van dat
de doopsgezinden zich niet aaneen sloten tot één grote gemeenschap, maar dat elke groep afzonderlijk ging vergaderen. Zo ontstonden de gemeenten van de Friezen, de Waterlanders, de Vlamingen
en de Zeeuwen. Elk van die groepen koos zich één of meer leraren, al naar behoefte en naar de
grootte van de gemeente. Ook was er nog een gemeente van de Hoogduitsers.
Maar de leraren waren het allerminst met elkaar eens in zaken van geloofsleer en bijbeluitleg. Dit
kunnen wij zien als een uiting van ernstig geloofsleven en diepgaand onderzoek, maar het getuigd
ook van een zekere bekrompenheid; van een halsstarrig vasthouden aan een mening die zij als de
enig ware zagen; van het ontbreken van gemeenschapsgevoel.
Natuurlijk was er altijd een deel van de gelovigen die hun leraar volgden in het verdedigen van de
door hem opgebouwde stellingen, maar er waren ook gemeenteleden die zich daarmee niet konden
verenigen. Dikwijls kwam dan weer
een scheuring in de gemeente tot tenslotte een hopeloze versnippering het
gevolg was. Er is dan ook waarschijnlijk geen tweede kerkelijke groepering
aan te wijzen die oudtijds zo verdeeld
was als die der doopsgezinden.
Naast de groepen die genoemd werden
naar de landstreek van herkomst, volgde een onderscheiding naar het kerkgebouw waarin zij verzamelden, zoals 'bij
het Lam', ‘in de Zon', 'bij de Tooren',
'in de Kleine Zon' of later genoemd 'de
Arke Noach' (Friezen) en 'de Bloemstraat' (`Oude Friezen' ofwel 'het Jan
Jacobszvolk').
Zoveel groepen en groepjes doopsgezinden waren er tenslotte in Amsterdam, dat een buitenstaander er niet
meer uit wijs kon worden. Vanzelfsprekend is aan deze versnippering in
de loop der eeuwen een einde gekomen
en bestaat er nu één Verenigde DoopsGevelsteen aan het Singel, voorstellende de vereniging van
alle doopsgezinde kerken: Lam, Zon en Toren.
gezinde Gemeente in de stad aan het
Singel.
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Scheuringen en verenigingen van de doopsgezinden in Amsterdam
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De groote Spijcker der Waterlanders tot Amsterdam
Bedoeld wordt de grote kerk van de Doopsgezinde Gemeente der Waterlanders; deze Waterlanders
kwamen sinds 1605 bijeen bij de Jan Roodepoortstoren in een kerk genaamd 'De groote Spijcker' of
`Bij den Toren', staande aan het Singel bij de Torensluis.
1626, Nittert Obbes schrijft in Onbillickheyd der Proceduren als predikant der Doopsgezinde Gemeente tegen drie dienaren van de groote Spijcker:
"Ghy, die door d'heldre glans van Uwen Spijcker-geest Die Ghy een Enge waent, geblintdoeckt syt
geweest, Comt, leert hier uyt dit Schrift, dat onder d'heylghe gryn Geen sacht-aert schaepjen, maar
gal bitt' re Menschen sijn."
Overgenomen uit:
Doopsgezinde Historiën 1559/1626
door W.J. van Douwen.
Het boek bevindt zich in het Mennoniticum van de
Universiteits Bibliotheek te Amsterdam.

De groote Spijcker der Waterlanders
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Een kleinere groep doopsgezinden was 'het Jan Jacobszvolk' of 'de gemeente der
Oude Friezen', genoemd naar
de voorganger die er de leiding had: Jan Jacobsz. Zij
vergaderden in een gebouw
in de Bloemstraat, aan de
zuidzijde, tussen de 1e en 2e
Bloemdwarsstraat aan de
tegenwoordige oneven zijde.
Hoelang deze gemeente hier
heeft gekerkt is niet bekend.
Wel is achterhaald dat de
leden van deze gemeenschap,
na het overlijden van de leraar Jasper Douwesz en nadat
er een geschil was gerezen De doopsgezinde kerk in de Bloemstraat (tekening door Corn. Pronk
met de voorganger Pieter
1691-1795).
Wiebesz Bakker in 1725 het
vergaderlokaal verlieten en zich aansloten bij de gemeenten die 'bij het Lam' en 'bij de Tooren' vergaderden.
Het is dus eind 20e eeuw ruim 250 jaar geleden dat de kerk in de Bloemstraat door de gemeente
werd ontruimd. Het behoeft ons daarom niet te verwonderen dat in de Bloemstraat niets meer van
het voormalige kerkgebouw te bespeuren is. Blijkens de afbeeldingen die er van bestaan, was eigenlijk niet van een 'kerkgebouw' sprake, want zowel het buitenaanzicht als het interieur was zeer simpel, om niet te zeggen: armoedig. Daar niet bekend is of het perceel het eigendom der gemeente was
of dat deze het in huur had, kon ook een onderzoek in de verpondingsregisters, berustende in het
Gemeentelijk Oud Archief van Amsterdam, geen zekerheid geven omtrent de juiste plaats waar het
gebouw heeft gestaan. Evenmin bleek dit uit de in het archief aanwezige oude plattegronden van de
stad van vóór 1725. Zelfs het archief en de bibliotheek van de Doopsgezinde Gemeente in Amsterdam brachten geen uitkomst.
De gemeente die bijeen kwam
in de kerk, 'de Zon' aan het
Singel bezat aan de Prinsengracht, tussen de percelen 157
en 173, nog een tweede vergaderzaal, die 'de Kleine Zon'
werd genoemd. In 1720 verkocht de gemeente, die in 'de
Zon' vergaderde, het gebouw
aan de in Amsterdam gevestigde Friese gemeente der
doopsgezinden; deze hield
vanaf dat jaar haar bijeenkomsten in dit gebouw. De kerk
was geheel inpandig gebouwd
en slechts te bereiken door
een gang aan de Prinsengracht
en een tweede gang aan de
Prinsenstraat.

Interieur van de doopsgezinde kerk in de Bloemstraat ((tekening door
Corn. Pronk 1691-1795).
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Voormalige schuilkerk ‘De Toren’, Singel 156
(tekening Atlas Gem. Archiefdienst)
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Jan Roodepoortstoren (gravure door J. Zeuner)
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Niets wees op de aanwezigheid van de kerk en ook
de kerkgangers konden onopvallend door de beide
gangen naar en van het gebouw gaan. De Friese
gemeente doopte haar kerk `de Arke Noach'. In 1752
verenigden de Friese doopsgezinden zich met de
gemeente die in 'de Zon' vergaderde, waardoor 'de
Arke Noach' overbodig werd en leeg kwam te staan.
De gemeente besloot toen de kerk te laten verbouwen tot een tehuis voor bejaarde doopsgezinde
vrouwen. De naam werd veranderd in `Zon' s Hofje'
en zoals de bouwmeester het in de 18e eeuw voltooide, staat het er in de 20e eeuw nog.
In het jaar 1788 vond te Amsterdam de vereniging
plaats van twee doopsgezinde gemeenten, de zogenoemde ‘Zonnisten’ en de ‘Dantziger Oude Vlamingen’, beide behorende tot de min of meer rechtzinnige richtingen onder de vele groeperingen die toentertijd in zowel Amsterdam als elders waren vertegenwoordigd.
De Zonnisten ontleenden hun naam aan de voormalige bierbrouwerij 'de Zon' aan de Singel, waar zij
hun godsdienstoefeningen hielden.

Doopsgezinde Kruikjeskerk (tekening van
G. van Lingen, ca. 1788)

De Dantziger Oude Vlamingen - ter onderscheiding
van de Groninger Oude Vlamingen - heetten aldus
omdat de leden van die gemeente over het algemeen
afstammelingen van in Dantzig geboren doopsgezinden waren. Zij hielden hun samenkomsten bij het
gebouw 'de Zes Kruiken', een voormalige brandewijnstokerij, op de Achterburgwal bij de Lijnbaanssteeg; vandaar de naam ‘Kruikjeskerk'.

In de loop van bovengenoemd jaar waren tussen gecommitteerden van beide gemeenten onderhandelingen aangevangen, die ertoe leidden dat op 22 Oktober 1788 het grootste deel van de ‘Dantzigers’
naar de Zonse gemeente overging. De loop der onderhandelingen staat in extenso beschreven in een
document van een twintigtal bladzijden, dat als Aantekening raakende De Vereeniging van Onze
Gemeente met de Doopsgezinde Gemeente der Oude Vlaamingen in het resolutieboek van de gemeente 'de Zon' werd opgenomen.
Overgenomen uit
Amstellodamum, Maandblad voor de Kennis van Amsterdam,
7e jaargang nummer 2 (maan/april 1983)
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De ingang naar de bovenverdieping

De ingang aan de Prinsengracht
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Interieur van de doopsgezinde kerk ‘Arke Noch’ aan de Prinsengracht te Amsterdam
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De Amsterdamse doopsgezinde kerken
Ter completering van dit hoofdstuk worden hieraan enkele overdrukken van originele gravures van
de doopsgezinde kerken, welke omstreeks 1600 in Amsterdam hebben gestaan, toegevoegd.
1.

Gravure (ingekleurd) van Schenk, voorstellende Mennoniste Kerk (Templum Mennonitarum) buitenzijde, welke nog altijd staat aan het Singel no. 450-458 te Amsterdam,
naast de vroegere brouwerij 'het Lam', later het veilinggebouw 'Odeon'. De Singelkerk is
de hoofdkerk van de doopsgezinden in Nederland.

2.

Gravure (zwart/wit) voorstellende het interieur van: De Kerk der Mennonisten die men
de Waterlanders noemt. Dit was dus `de groote Spijcker' der Waterlanders, staande aan
het Singel bij de Torensluis.

3.

Gravure (zwart/wit) voorstellende het interieur van de Sociëteit "de Son", gesticht door
de orthodoxe dienaar Samuel Apostool, met het opschrift: "De Kerk der Mennonisten de
Son genaemt". De kerk 'de Son' was aan het Singel gelegen, waar tot augustus 1988 het
veilinggebouw `De Zon' op no. 118 was te vinden.

Verder zijn toegevoegd een aantal overdrukken van gravures, etsen en foto's van interieurs van deze
kerken, betreffende de sacramenten doop en avondmaal, met en zonder orgel.
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Doopsgezinde kerk ‘Bij het Lam’
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Doopsgezinde kerk ‘Bij het Lam’
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Doopsgezinde kerk ‘Bij het Lam’

Doopsgezinde kerk ‘De Zon’
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De kerk ‘Bij het Lam’ in de achttiende eeuw met links de bebouwing aan de Singel en rechts die
van de Heengracht. De beide middelste ramen werden in 1777 versmald voor de bouw van orgel
en orgelhuis. Ets door een anonymus; archief doopsgezinde gemeente, Amsterdam.
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Doopplechtigheid in ‘Bij het Lam’, bij kaarslicht

414

LATERE DOOPSGEZINDEN

Het ronddelen van het brood bij het Avondmaal in de doopsgezinde kerk `Bij 't Lam'; opvallend is het gebruik
van de waaier door de vrouwen om te voorkomen dat de gedachten tijdens het gebed worden afgeleid. De
mannen verbergen hun gezicht achter hun hoed.
Kopergravure van Jacobus van de Schley naar een tekening van B. Picart voor het boek `Godsdienstplichten'
van Moubach, 1738.
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Avondmaalsplechtigheid bij de doorpsgezinden te Amsterdamin de kerk `Bij 't Lam'.
Kopergravure van Jacobus van der Schley naar een tekening van B. Picart voor het boek `Godsdienstplichten'
van Moubach, 1738.
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Interieur van de kerk ‘Bij het Lam’ na de plaatsing van het orgel omstreeks 1800;
prent door C. Brouwer

Interieur van de kerk ‘De Zon’ met het in 1786 door Strumphler gebouwde orgel.
Ets door B. Bakker naar een tekening van P. Schouten; originelen in archief doopsgezinde
gemeente te Amsterdam.

417

GESCHIEDENIS VAN HET GESLACHT SPIJKER UIT BLOKZIJL

Afbeelding der omdeling van het brood in ’t H. Avondmaal by de Doopsgezinden.

Afbeelding van de bedieninge van het H. Avondmaal by de Doopsgezinden
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Het zal wel bekend zijn dat het uithangbord de
voorloper was van de gevelsteen. Het hier getoonde uithangbord is van de doopsgezinde gemeente
op het Singel, eigenlijk genaamd `Bij het Lam". Al
heel lang kerken hier doopsgezinden, die evenals
de lutheranen om hun geloof vervolgd werden.
`Bij het Lam is dan ook en schuilkerk geweest, die
in 1608 werd gesticht.
Foto en tekst van: Pater H. Wartenbergh, Amsterdam,
1974.

Ingang van de doopsgezinde Singelkerk in Amsterdam:
de `hoofdkerk' van de doopsgezinden.
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Het gebouw Odeon,
Singel 460 te Amsterdam

0

p deze plek stond oorspronkelijk de brouwerij 'het Witte Lam'. In 1661/62 is deze brouwerij
door de stadsbouwmeester Philips Vingboons (1606-1678) gemetamorfoseerd tot een prachtig
koopmanshuis met de naam Nuerenburg (later gewijzigd in Odeon).

In zijn boek Tweede deel van de Afbeeldsels der voornaemste Gebouwen uyt alle die Philips
Vingboons geordineert heeft uit 1674, staat de tekening van dit huis en schrijft de bouwmeester zelf
over het door hem ontworpen pand Singel 460:
"De Heer Gillis Marcelis (opdrachtgever en dus bouwheer), Eygenaer geworden van de oudtvermaerde Brouwerye 't Witte Lam, op de Westzijde van de Zingel of Koninghs Gracht, tegen over de
Voet-booghs-Doelen, en de selve Brouwerye vernietight zijnde, heeft op die plaets in den Jare 1661
doen bouwen dese Huysing, van grootte, fatsoen en Verdeeling van schoone Vertrecken, als mede de
gevel, die een schoon aensien van d'overzijde heeft. Voorts boven gaende vindt men groote Solders,
om met de Koopmanschappen te beleggen, daer toe de selve uyttermaten sterk gebouwt zijn"
In dit huis werden in 1782 door John Adams, de tweede president van de Verenigde Staten van
Amerika, de onderhandelingen gevoerd en afgesloten betreffende de eerste lening aan de staten die
als kolonie tegen het moederland Engeland in opstand waren gekomen. Dit werd aanleiding tot de
erkenning door de Verenigde Republiek van de Verenigde Staten van Amerika. Deze eerste erkenning was de aanleiding tot de bi-centennial'-viering, die in 1982 in Nederland en Amerika plaatsvond.
Singel 460 was het pand van één van de drie handelsondernemingen die als geldschieter optraden.
Het lag het dichtst bij het woonadres van de notaris via wie de lening werd geregeld.
Bij een verbouwing in 1837/38 zijn de stenen delen van de gevel bewaard gebleven; de stoep is toen
echter verdwenen. Ook de ramen en deuren zijn allemaal gewijzigd. Het pand van 9 meter breed
heeft evenwel zijn zes festoenen (stenen slingers), zijn twee oeils-de-boeuf (ronde lichtvensters) en
de jaartalsteen (1662) behouden.
Het middelste gedeelte van de gevel steekt iets naar voren, de middenrisaliet. Bij een restauratie in
1969/70 heeft deze middenrisaliet zijn oude bekroning in de vorm van een fronton (boogvormig of
driehoekig sluitstuk van een gevel) teruggekregen. Het oorspronkelijke beeld Het Witte Lam werd
echter niet teruggeplaatst.
Later heeft het pand andere bestemmingen dan koopmanshuis gekregen. Van het oorspronkelijke
interieur is niet veel meer over. Gedurende de verbouwing van 1837/38 is er op de eerste verdieping
een schitterende, ovale concertzaal gekomen met een diepte van 26 meter, een breedte van 8 meter
en een hoogte van 8 meter. Van 1838 tot 1912 was het gebouw theater en concertzaal voor 250 personen, daarna bioscoop, veilinggebouw, noodziekenhuis én een 'doelloos leegstaand geval'. Sinds
1981 zijn er weer concerten en kleine theaterprodukties. In het souterrain is sinds mei 1990 de Odeon Jazz Kelder voor 300 bezoekers gevestigd.
De doopsgezinden bleven eerst hun kerk, die dus enkele huizen rechts van dit pand staat, 'bij het
Lam' noemen, hoewel tegenwoordig wordt gesproken van de Singelkerk.
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Het gebouw Odeon zoals het er sinds 1838 tot heden bijstaat; in 1970
is er weer een fronton op de top van de gevel geplaatst
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Het gebouw Nuerenburg, later Odeon, ontworpen door de stadsbouwmeester Philips Vingboons, zoals het
staat afgebeeld in zijn boek van 1674; de tekening laat een zeer fraaie halsgevel zien, met `Het Witte Lam' in
top.
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Op de voorgrond de bibliotheek en de ingang van de kerk der
Verenigde Doopsgezinde Gemeente aan het Singel 450-452,
ongeveer 1918 (foto Gem. Bureau Monumentenzorg).

Ingang van de kerk der Verenigde Doopsgezinde Gemeente aan de Heerengracht 431,
ongeveer 1940 (foto Gem. Bureau Monumentenzorg)
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