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De kroonluchters van de doopsgezinde gemeente  
Heijltje Steenkerk en de familie Van Staveren 

Gepubliceerd in ’t Stavers Krantsie (bewerking) 

Kroonluchter naar de zijde van de inscriptie "Steenkerk", foto: D. Schellinga 

Inleiding 

In de doopsgezinde kerk aan de Voorstraat hangen sinds de bouw in 1851 twee prachtig glimmende 

koperen kroonluchters met zesarmige kaarsenhouders. Op de bollen is een tekst gegraveerd: Heijltje 

Steenkerk en het jaartal 1746. Wie was dit en waarom hangen de kroonluchters daar? 

Het jaartal op de kroonluchters is ouder dan de kerk en dat komt omdat dit niet de eerste 

doopsgezinde kerk in Staveren is. De eerste stond in de destijds zogenoemde Dubbele Buurt, ongeveer 

ter hoogte van de eerste woningen aan de Sint Odulphusstraat.  

Deze eenvoudige kerk komt al voor op een stadsplattegrond van 1588 en kon wel 300 kerkgangers 

herbergen. De oude laatmiddeleeuwse kerk moest in 1850 worden vervangen wegens bouwvalligheid. 

De kroonluchters hadden dus al meer dan 100 jaar in de oude kerk gehangen voordat ze moesten 

verhuizen naar de nieuwe. 

Rond 1900 heeft dominee H.J. Busé (1861-1944) de geschiedenis van de doopsgezinde gemeente van 

Staveren beschreven. Hij was daar leraar tussen 1922 en 1926. Een interessant werkstuk dat in 

bewerkte vorm op onze website is te vinden. Hij beschreef ook de kroonluchters en vroeg zich af wie 

de schenker -“mejuffrouw” Heijltje Steenkerk- was, die in 1746 overleed. Aanvankelijk dacht hij dat ze 

gehuwd was met de schenker van de avondmaalbekers in 1745, ene Jan van Stavoren uit Amsterdam. 

Tegelijkertijd bracht hij dat in twijfel.  

In de feuilleton “Tusschen Flie en Lauwers”, dat in 1928-‘29 in de Leeuwarder Courant verscheen, 

beschreven W.T. Beetstra, apotheker uit Workum (1916-2007) en N.J. Waringa, archivaris van 

Apeldoorn, in deel 10 de geschiedenis van Staveren. Hierin komt ook de geheimzinnige schenker van 

de kroonluchters aan de orde. Ook dit werd afgesloten met de constatering dat er geen gegevens over 

Heijltje bekend waren.  

NB: over de bovengenoemde Jan van Stavoren en de avondmaalbekers is overigens ook een artikel te 

vinden op onze website. 

 

Soms komt het toeval langs. 

Tijdens een onderzoek naar de achtergronden van een andere familie, die zich zowel “Van Staveren” 

als “Van Stavoren” noemde, kwam er onverwacht iets boven water.  
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Al eeuwen lang hadden en hebben Staversen 

(net zoals meerdere Friezen) betrekkingen 

met Amsterdam. Hetzij als schipper of 

matroos, hetzij als koopman, maar ook als 

werkzoekende, om daar specifieke inkopen te 

doen of ander geluk te zoeken. 

Kortom, in de archieven komen we daarom in 

het Amsterdamse bijzonder veel over Friezen 

tegen. Zo ook in dit geval. 

 

Op 4 februari 1744 komt namelijk ene Heijltje 

van Steenkerk, wonende aan de noordzijde 

van de Anjeliersgracht, naast beschuitbakkerij 

“De Witte Leeuw” te Amsterdam, bij notaris 

Philippus Pot aan huis. Zij wil dat hij haar 

uiterste en laatste wil opschrijft. Zoals dat dan 

gaat, verklaart ze eerst nog gezond van geest 

en lichaam te zijn en dus geen 

onverantwoorde beslissing heeft genomen. Ze 

wenst ook haar vorige testamenten, codicillen 

en dergelijk te vernietigen. Of zij die wel heeft 

gehad is niet bekend, maar het was en is een 

gewoonte om dit voor de zekerheid maar vast 

te leggen. Bovenaan de akte staat dat zij 

(volgens het kohier van de 200ste penning) 

minder dan 4.000 gulden gegoed is, maar 

“nog enige bediening bezat””. Er is geen Fidei 

Commies, wat min of meer betekent dat een 

nalatenschap niet mag vervreemden of naar 

een opvolgende erfgenaam mag overgaan. 

Heijltje was hoogst waarschijnlijk vrijgezel en 

had al haar punten goed voorbereid. Ze laat 

de diaconie van de doopsgezinde gemeente van Terschelling “waar nu Wopke Swetses Maijvelt leraar 

is” een bedrag van 150 gulden na om aan de armen uit te delen. 

De op Terschelling wonende kinderen van Giertje Jacobs: Jacob, Eimke en Gerrit Jouckes krijgen elk 

150 gulden. NB: wat de relatie tussen Heijltje en dit gezin op Terschelling was, is helaas niet 

gevonden. 

Aan haar neef Reijnier van Staveren de jonge laat zij haar gouden ketting na, ter gedachtenis. 

Haar dienstmaagd Wijntje krijgt, als ze tenminste nog bij haar in dienst is tijdens haar overlijden, 100 

gulden. 

Dan prelegateert (=bevoorrecht) zij haar nicht Sibbeltje van Staveren haar met goud beslagen 

“brillehuisje” met daaraan het gouden kettinkje en “beste machaije rok”. Wat machaaij precies 

betekent is niet bekend. Misschien was het een dure winterjas, want tegenwoordig bestaat er 

winterkleding met de merknaam Mackage. 

Maar nu komt het: de executeurs van haar testament krijgen 150 gulden uit de boedel “voor de 

aankoop van koperen kronen en ander koperwerk ten dienste en gebruik van de mennoniete 

vermaning en gemeente te Staveren, tot een gedachtenis, na(ar) goedvinden van haar testateurs”. 

Daarna benoemt ze tot haar enige en algehele erfgenamen haar nicht Sibbeltje van Staveren voor de 

helft of 2/4 parten, haar neef Doede Reijniers van Staveren voor ¼ part en haar nicht Trijntje van 

Staveren voor de resterende ¼ part. Als één van hen eerder zou overlijden dan Heijltje zelf vervalt het 

erfrecht aan een van de opvolgers. Sibbeltje was blijkbaar haar oogappel en kreeg dus meer dan haar 

broers en zus. 

Fragment vogelvluchtkaart Amsterdam uit 1646 met in de cirkel de 
Anjeliersgracht (nu Westerstraat), tussen de Eerste en de Tweede 
Boomstraat. Linksonder de Prinsengracht met de Noorderkerk (het 
kaartnoorden is onder) (bron: Stadsarchief Amsterdam) 
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De aangestelde executeurs zijn haar neven Reijnier van Staveren de jonge en Pieter Martens. Als zij 

tijdens haar overlijden niet in de stad (Amsterdam) zijn, dan volgt haar neef Doede Reijniers hen op 

als executeur en als ook hij niet in de stad is één van haar andere present zijnde erfgenamen. 

 

Het onoverkomelijke gebeurt, want Heijltje overleed al een maand later! Dat weten we omdat dit op 4 

maart 1746 werd genoteerd in het boek “boetes op begraven” van de stad Amsterdam. Er staat 

“Heijltje Steenkerk, na Stavoren, f 10,- (buijtenlijk)”. Ze wilde blijkbaar in Staveren begraven worden 

en daardoor beurde de stad Amsterdam niet de gewone begraafkosten, wat destijds een boete 

opleverde. In het begraafregister van Staveren is hierover helaas niets te vinden. 

 

In deze tijd was ene Pieter Martens daar predikant of leraar van de doopsgezinde gemeente (vanaf 

1723 tot zijn overlijden op 11 november 1764; hij werd ongeveer 74 jaar). Dit was niemand minder 

dan de in het testament genoemde neef van Heijltje (van) Steenkerk! 

Kroonluchter naar de zijde met de inscriptie “Heyltje”, foto: D. Schellinga  

 

Laten we daarom even wat meer over de neven en nichten uitdiepen. 

Pieter Martens was, behalve leraar, ook lakenkoper en een zoon van Marten Doedes en Aaltie Pieters 

uit Staveren. In 1719 werd hij gedoopt in de doopsgezinde kerk van Staveren. Hij trouwde in 1736 in 

Zunderdorp met Trijntje Reijniers van Staveren, nadat ze eerst in Amsterdam in ondertrouw waren 

gegaan. Waarom ze in het nabijgelegen Zunderdorp wilden trouwen en niet in de stad (voor de pui) is 

onbekend. Misschien was er binnen de familie hier wat aversie tegen. In ieder geval moesten ze 

daarom een paar dagen later ook een boete van 6 gulden betalen die ten goede komt aan het 

Aalmoezeniersweeshuis. 

Trijntje werd op 23 november 1727 in Amsterdam bij de Waterlandse en Friese doopsgezinden 

gedoopt, samen met haar broers Wessel en Reijnier (met de toevoeging “de jonge” omdat dit ook de 

naam van zijn vader was). Getuigen waren hun vader Reijnier Doedes van Stavoren en hun zuster 

Sibbeltje van Stavoren. 

De jongste zoon, Wessel, overleed in 1731 op 22-jarige leeftijd in het ouderlijk huis op de Herenmarkt, 

vlakbij het West-Indische Huis. Daardoor komt hij niet meer voor in het testament van Heijltje (van) 

Steenkerk. 

Hun moeder was Trijntje Wessels. Vader Doede was poorter en meester metselaar, een beroep dat 

meer in zijn familie voor kwam. Zij zijn samen bij de doopsgezinden te Amsterdam op 6 december 

1693 gedoopt, waardoor wordt aangenomen dat ze in dat jaar ook getrouwd zijn. Een trouwdatum is 

tot op heden niet gevonden. 
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De oudste zoon, Reijnier de jonge, was eerst metselaar, daarna koopman en commissionair. In 1748 

werd hij zelfs doopsgezind leraar genoemd. Hij verhuisde eind 1748 naar Staveren met attestatie van 

de doopsgezinde gemeente “bij de Tooren en bij het Lam”. Heijltje liet Reijnier alleen een gouden 

ketting na. Misschien was Reijnier hier wel tevreden mee, want hij deed goede zaken en was vrijgezel 

(evenals zijn zuster Sibbeltje). 

De tweede zoon was Doede Reijniers van Stavoren, werd in 1719 in Amsterdam doopsgezind gedoopt 

en was grootschipper. Hij voer met verschillende schepen, zoals een fluitschip, een fregat en een 

driemasthoeker op de Oostzeelanden, Zuid Europa en het Caraïbisch gebied. Hij trouwde op 2 januari 

1721 (voor het gerecht) in Doniawerstal met de Staverse Jeltie Bartles en vestigde zich daarna 

voorgoed in Staveren. 

In januari 1739 werd Trijntje van Stavoren ingeschreven in het doopsgezinde lidmatenregister van 

Staveren en op 5 januari 1749 volgden haar broers en zus, allemaal met attestatie van Amsterdam. 

Trijntje en Marten Pieters kregen drie kinderen die in Staveren opgroeiden. Een vierde kind overleed 

hier op jonge leeftijd. 

 

Maar wat was nu het familieverband tussen Heijltje Steenkerk en de familie Van Stavoren, die zowel in 

Amsterdam als in Staveren woonde? 

De verbinding moet wel gezocht worden bij Trijntje Wessels, de hierboven genoemde moeder van de 

neven en nichten van Heijltje (van) Steenkerk. Helaas weten we erg weinig van Trijntje Wessels. Ze 

had in ieder geval een zuster Annetje Wessels en zal vermoedelijk rond 1675 geboren zijn. 

De locatie van Steinkirchen t.o.v. Nederland 

 

De familienaam (van) Steenkerk komt niet zo vaak voor en is vast en zeker ontleend aan een plaats 

met die naam.  

Het Belgische Steenkerken lijkt geen rol te spelen.  

In Friesland kwam tot eind 16e eeuw een Duitse Orde voor die het klooster Mariënbosch bewoonde. 

Eén van de “afdelingen” was het zogenoemde klooster Steenkamp in de venen bij Luinjeberd. Het was 

alleen bestemd voor vrouwen. De overblijfselen kwamen letterlijk boven water toen in 1871 de 

veenplas daar werd drooggelegd. Het is onwaarschijnlijk dat Heijltje haar achternaam aan dit 

vrouwenklooster ontleende.  

Dan ligt er nog een plaats Steinkirchen in noordwest Duitsland, gelegen aan de Elbe, ca 25 km ten 

westen van Hamburg. Steinkirchen ligt in de deelstaat Nedersaksen, dat aan Noordoost-Nederland 

grenst (zie afbeelding hierboven). 

Op 12 februari 1690 wordt ene Heijltie Jans als doopgezind lidmaat “Bij het Lam” te Amsterdam 

aangenomen. Ze is afkomstig “van Oostvriesland (en kwam) met attestatie van buijten die (het) de 

dienaren behaagt hier (te) komen wonen”. Deze Heijltje zal in 1690 al volwassen zijn geweest en moet 
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dan rond 1667 zijn geboren. In 1746 kan ze daardoor 80 jaar oud zijn, wat zou kunnen passen. Er is 

echter vanaf 1690 niets meer van haar vernomen. 

 

Er komt ook een echtpaar in aanmerking dat (weliswaar met veel slagen om de arm) aan Heijltje 

gekoppeld kan worden. Het is de schipper Wessel Meijndertsz de Groot uit het Duitse dorpje Rysum, 

vlakbij Emden, en zijn tweede vrouw Marritje Jansen uit Amsterdam. Zij trouwden in 1675 in 

Amsterdam. Hij was weduwnaar van Heijltje Meijnderts. Deze Heijltje Meijnderts trouwde in 1647 in 

Amsterdam met Wessel en kwam uit de Duitse kustplaats Hoeksiel. Beide plaatsen liggen in 

Nedersaksen en Oost-Friesland! Meijndert woonde met zijn gezin in de Kattenburgstraat. Hij had uit 

beide huwelijken kinderen, maar vernoemde in 1680 zijn eerste vrouw. Het kind kreeg bij haar doop 

de naam Heijltje Wessels! Nu was deze familie luthers (zoals vele Duitse immigranten) en een overstap 

naar de doopsgezinden lijkt daarom niet voor de hand te liggen. 

In Zwolle woonde in de 17e eeuw een familie Steenkerk (Van Steenker(c)k en ook wel De Steenker(c)k 

genoemd), die ook een enkele keer in Amsterdam opduikt. Zwolle ligt tenslotte halverwege (zie 

kaartje). 

Ene Clementia (van) Steenker(c)k, afkomstig uit Zwolle en wonende in de Warmoestraat, trouwde in 

1664 in Amsterdam (kerk) met de weduwnaar Thijmon Jacobsz Joncker uit Kampen. Zij was “openbare 

koopvrouw” en mogelijk een dochter van Maerten van Steenkerck, die procureur was bij het gerecht 

van Zwolle. In 1628 treedt hij op namens de lakenkoper Hans de Witte uit Amsterdam om geld te 

innen wegens geleverd laken en baai, maar daarmee is nog geen relatie met de familie Van Stavoren 

of Heijltje Wessels te ontdekken, hoewel de zakelijke relatie met de lakenkoper wel een beetje hoop 

geeft. 

Ook in een boedelbeschrijving van Clementia uit 1679 komen onder meer voorraden lijnwaad 

(vlasweefsel) voor.  

Zou in een verder onderzoek naar de lakenhandel van Pieter Martens nog eens de oplossing gevonden 

kunnen worden? 

Het resultaat van deze speurtocht naar de schenker van de kroonluchters is, dat we nu weten waar 

Heijltje woonde, dat ze een testament liet opstellen waarin ze de doopsgezinden op Terschelling en in 

Staveren en een aantal personen geld en sieraden naliet. Haar Staverse neven en nichten zijn in de 

archieven terug te vinden, maar waar Heijltje’s wiegje gestaan heeft en waarom ze juist in Staveren 

begraven wilde worden is helaas niet gevonden. Hoewel haar neven Doede en Reijnier van Stavoren 

er, op grond van haar laatste wil, voor gezorgd hebben dat de indrukwekkende kroonluchters werkelijk 

zijn gemaakt, is in het rekeningboek van de doopsgezinde diaconie zelfs geen aantekening van deze 

Inschrijving ondertrouw Meijndert de Groot, weduwe van Heijltie Meijnderts, in 1675 (GAA) 
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gift te vinden. Ondanks het ontbreken van voldoende bronnen zijn we met dit verhaal wel wat 

dichterbij de schenker van de kroonluchters gekomen. 

Handtekening Heijltje van Steenkerk onder het testament uit 1647 (Stadsarchief 
Amsterdam T5075-10144-236892) 

 

 

 

*** 

Nog een opname van kroonluchter met een deel van de preekstoel en op de dwarsbalk het bouwjaar 1851 (foto D. Schellinga) 


